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Nr. 150
3e KAMER- 16 maart 1998

ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEGRIP.
BESTAANSREDEN. VORM BEGRIP EN
BESTAANSVEREISTEN- BESTAAN- AFWEZIGHEID WETTELIJK VERMOEDEN- GEZAGSVERHOUDING- NIET-UITSLUITENDE EN UITSLUITENDE ELEMENTEN - BEOORDELING RECHTER - CRITERIA.

Als de wet niet zelf in een vermoeden van
het bestaan van een arbeidsovereenkomst
voorziet, moet de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk blijken uit feiten die het bestaan van dergelijke overeenkomst uitsluiten (1). (Artt. 2,
3 en 17 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(R.S.Z. T. FINAANTWERP OLEFINS VZ.W.)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0107.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 maart 1997 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, 3 en 17 van
de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978, 1, § 1, eerste lid, 14 en 23 van de Wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, en 2, § 1, eerste lid, en 23, eerste lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
doordat het bestreden arrest het hoger
beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond verklaart, dienvolgens het beroepen vonnis vernietigt en de oorspronkelijke vorderingen van eiser tot betaling van
sociale-zekerheidsbijdragen afwijst op de
hierna volgende gronden :
"Het feit dat de heer Mathieu zich kon laten bijstaan of laten vervangen door an(1) Zie : Cass., 16 jan. 1978, met concl. van
voormalig proc.-gen. Lenaerts, toen adv.-gen.
(A.C., 1977-78, 577); 23 okt. 1978 (ibid., 197879, 203); 15 feb. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 357).
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deren, zonder dat (verweerster) hiervoor de
toestemming moest geven, is in strijd met
een essentiele vereiste van de arbeidsovereenkomst die intuitu personae wordt uitgevoerd, namelijk dat de werknemer zelf de
arbeidsovereenkomst moest uitvoeren en
zich niet kan laten vervangen door om
het even wie. (arrest, p.3, V, vierde alinea);
Artikel 6 van de overeenkomst voorziet
daarbij dat de uitbaters bij ziekte of dringende familiale redenen zelf moeten instaan voor hun vervanging, wat niet in
overeenstemming te brengen is met een arbeidsovereenkomst. Bovendien moeten de
uitbaters zelf voor voldoende personeel zorgen op drukke dagen. Verder voorziet artikel1 van de overeenkomst dat de uitbater een werkvrouw in dienst kan nemen,
waarvan hij het loon moet betalen van zijn
vaste vergoeding;
De wijze van betaling is in de rechtspraak niet aanvaard als determinerend
voor het al dan niet bestaan van een zelfstandige activiteit, maar een bepaalde
rechtspraak aanvaardt dat een vaste vergoeding wijst op een ondergeschikt verband.
Terzake bevat de wijze van vergoeding zowel vaste als veranderlijke elementen, zoals blijkt uit artikel 18 van de overeenkomst, namelijk :
a) de opbrengsten van de verkopen zoals bepaald in artikel 10 (het betreft hier de
opbrengst van verkoop van broodjes, boterhammen, croque-monsieur, hot-dogs, eieren, zure haring, koude schotels, enz ... )
b) de winst, zoals bepaald in artikel3 van
de overeenkomst (de volledige winst van de
te koop aangeboden producten zoals de
koude en warme dranken, de geestrijke
dranken, sigaren, sigaretten, chocolade, wafels, kauwgom, chips, worstjes, soep, bouillon, nootjes, kaas, e.a., komt aan de uitbaters toe, en dit als bijkomende vergoeding
naast de vaste vergoeding.
c) een jaarlijkse vergoeding van 1.140.000
frank per jaar of 95.000 frank per maand
(bedrag in 1984).
d) een telefoonabonnement. Uit de verhoren en de stukken blijkt dat de uitbater daarbij ook gratis beschikte over een appartement met alle nutsvoorzieningen.
Uit het verhoor van 14 februari 1991
blijkt dat de heer Mathieu in februari 1991,
alle elementen van vergoeding samengeteld, een totale vergoeding van 163.000 a
168.000 fr. per maand ontving, waaraan
nog dient toegevoegd de prijs van het
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telefoonabonnement en de onkosten van de
versnaperingen voorzien door artikel 10 van
de overeenkomst.

Daarbij dient vastgesteld dat alle taksen en vergoedingen in verband met de uitbating zoals huisvuil, tapvergunning, Sabam en dergelijke, door (verweerster) zelf
werden betaald zodat de uitbater weinig of
geen uitbatingskosten had.
De hoge bruto bezoldiging van meer dan
2.000.000 frank per jaar die de heer Mathieu als kantineuitbater genoot, dat
toch geen hoge scholingsgraad vereist, is
niet overeen te stemmen met een bezoldiging voor prestaties in ondergeschikt verband.
Weliswaar is in deze hoge vergoeding
loonkost van een werkvrouw inbegrepen,
maar dit element op zichzelf, de aanwerving en betaling op eigen kosten van personeel wijst oak op een zelfstandig statuut.
De andere elementen die (eiser) aanhaalt, zoals geen vrije openingsuren, aankopen door (verweerster) en verkoop aan
door (verweerster) vastgestelde prijzen toezicht op lokalen en voorraden, bewijzen op
zich geen ondergeschiktheid maar kunnen oak als een economische overeenkomst
beschouwd worden en houden niet in dat de
uitbating in feite geleid werd door (verweerster) en de uitbater een ondergeschikte
zou geweest zijn.
Voor het bestaan van een zelfstandige activiteit is niet vereist dat deze in volledige vrijheid van handelen wordt uitgeoefend, maar dat deze beperkt is door
economische en commerciele afspraken met
de eigenaar van de onderneming, zoals de
rechtspraak anderzijds oak aanvaardt dat
een werknemer niet in totale onvrijheid en
zonder enig eigen initiatief de overeengekomen arbeid uitvoert.
Het feit dat de uitbater geen eigen BTWnummer, noch inschrijving in het handelsregister had, is niet bepalend voor het ene
of het andere statuut.
Taakomschrijving en controle op de financien van de uitbating kan oak een overeengekomen uitbatingsmodaliteit zijn waaraan niet noodzakelijk een gezagselement
verbonden is. Andere elementen zoals het
ter beschikking stellen van lokalen, installaties, producten en toebehoren kunnen
aanwijzend zijn voor een gezagsverhouding, maar worden terzake tegengesproken door een buitengewoon hoge vergoe-
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ding, die deels variabel is (winsten op de
verkoop), waardoor de uitbater tach gedeeltelijk een commercieel risico draagt, het
feit dat hij zich als uitbater door gelijk wie
kon laten vervangen zonder hiervoor het
akkoord van (verweerster) nodig te hebben en dat hij zelf personeel kon aanwerven op eigen kosten, is niet in overeenstemming te brengen met een gezagsverhouding zoals vereist in een arbeidsovereenkomst.

Bijgeuolg is deze gezagsverhouding en
het bestaan van een arbeidsovereenkomst
niet bewezen zodat de oorspronkelijke vorderingen van (eiser) ongegrond zijn." (arrest, p. 3, laatste alinea tot p. 5, laatste alinea);
terwijl de gezagsverhouding, als kenmerk van de arbeidsovereenkomst en voorwaarde voor de onderwerping aan het stelsel van sociale zekerheid, bestaat zodra
iemand in feite gezag kan uitoefenen over
andermans handelingen;
de omstandigheid dat een werknemer
een buitengewoon hoge vergoeding wordt
uitbetaald niet onverenigbaar is met het bestaan van een gezagsverhouding;
de loutere contractuele mogelijkheid die
aan een werknemer wordt geboden om zich
door anderen te laten bijstaan in de uitvoering van zijn taak, onder meer op
drukke dagen of nag door het in dienst nemen van een werkvrouw, zonder dat zijn
werkgever hiervoor zijn toestemming dient
te verlenen, op zich evenmin onverenigbaar is met het uitoefenen van arbeid in
ondergeschikt verband;
slechts wanneer een werknemer zich
daadwerkelijk heeft laten bijstaan door zelf
aangeworven en bezoldigd personeel en de
uitvoering van de overeenkomst door deze
medewerking heeft geleid tot exploitatie
van een eigen onderneming, de overeenkomst tot het verrichten van arbeid
in beginsel niet meer als een arbeidsovereenkomst zal kunnen worden beschouwd;
oak het feit dat het de werknemer krachtens de overeenkomst mogelijk wordt gemaakt om zich, zonder enige tussenkomst
van zijn werkgever, te laten vervangen in
geval van ziekte en dringende familiale
redenen op zich niet onverenigbaar is
met het bestaan van een gezagsverhouding zoals vereist is in een arbeidsovereenkomst;
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immers, dergelijke beperkte vervangingsmogelijkheid slechts van tijdelijke aard is
en bovendien uitsluitend de continui:teit beoogt van de uitvoering van een overeenkomst tijdens periodes waarin deze is geschorst;
de rechter die besluit tot de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst op grand
van elementen die het bestaan van
een arbeidsovereenkomst niet uitsluiten,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt,
zodat nu tot de afwezigheid van het bestaan van een arbeidsovereenkomst was besloten, hoofdzakelijk op grond van, enerzijds, het feit dat de heer Mathieu een
buitengewoon hoge bezoldiging genoot, anderzijds, de mogelijkheid dat de heer Mathieu zich door gelijk wie op eigen kosten
kon laten vervangen ofbijstaan, zonder dat
in dit verband werd nagegaan of dit ook de
facto was gebeurd en wat de gevolgen daarvan waren geweest voor de arbeidsverhouding tussen partijen, het arbeidshof aldus elementen in aanmerking heeft
genomen die het bestaan niet uitsloten van
een arbeidsovereenkomst en bijgevolg zijn
beslissing niet naar recht heeft verantwoord (schending van de artikelen 2, 3 en
17 van de Arbeidsovereenkomstenwet, 1,
§ 1, eerste lid, 14 en 23 van de RSZ-wet,
2, § 1, eerste lid, en 23, eerste lid van
de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid):

Overwegende dat, als de wet niet in
een vermoeden van het bestaan van
een arbeidsovereenkomst voorziet, de
afwezigheid van een arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk moet
blijken uit feiten die het bestaan van
dergelijke overeenkomst uitsluiten;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 maart 1998 - 3° kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Bruyn en
De Gryse.
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2e KAMER - 17 maart 1998

1o JEUGDBESCHERMING -

JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN BEROEP- VOORLOPIGE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN EEN
MINDERJARIGE - MEERDERJARIGHEID GEEN illTWERKING- CASSATIEBEROEP- BELANG- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING- GEMIS AAN
BELANG OF BESTAANSREDEN- BELANGJEUGDKAMER VAN HET HOF VAN BEROEPVOORLOPIGE MAATREGELEN TEN AANZIEN
VAN EEN MINDERJARIGE - MEERDERJARIGHEID- GEEN UITWERKING- VOORZIENINGONTVANKELIJKHEID.

3o JEUGDBESCHERMING -

JEUGDRECHTBANK- VOORLOPIGE MAATREGELEN
TEN AANZIEN VAN EEN MINDERJARIGE VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING - HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE- GEVOLGEN- GERECHTSKOSTEN.

4 ° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER JEUGDRECHTBANK- VOORLOPIGE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN EEN MINDERJARIGE
- VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE- GEVOLGEN.

5o HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERJEUGDRECHTBANK- VOORLOPIGE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN EEN MINDERJARIGE
- VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE- GEVOLGEN- GERECHTSKOSTEN.

6° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN STRAFVORDERING BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE -MINDERJARIGE- VOORLOPIGE MAATREGEL- ARREST VAN DE JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN
BEROEP- VOORZIENING VAN DE MINDERJARIGE - VEROORDELING IN DE KOSTEN.

7o VERWIJZING NA CASSATIE -

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINDERJARIGE
- VOORLOPIGE MAATREGEL -ARREST VAN DE
JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN BEROEPVOORZIENING VAN DE MINDERJARIGE- VEROORDELING IN DE KOSTEN.
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1o en 2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan

belang, is de voorziening van de eiser tegen de beslissing waarbij wordt vastgesteld dat de te zijnen aanzien door de
jeugdrechter genomen voorlopige maatregel, gelet op zijn meerderjarigheid, geen
uitwerking meer heeft (1).
3°, 4° en 5° Op het hager beroep van de
minderjarige, verdacht van een als misdrijf omschreven feit, tegen de door de
jeugdrechter getroffen beslissing van onderzoek en, in voorkomend geval, tegen de
te zijnen aanzien voorlopig genomen
maatregelen van bewaring, vermag de
jeugdrechter in beroep, in deze stand van
de rechtspleging, de minderjarige niet in
de kosten van de rechtspleging in graad
van hager beroep te veroordelen en dient
hij deze kosten aan te houden totdat over
het bewijs van het als misdrijf omschreven feit is beslist. (Artt. 50, 52, 61, eerste lid, 62 en 63ter, eerste lid, a en c,
Jeugdbeschermingswet en 162, 194 en
211 Sv.)
6° Ingevolge de vernietiging van de beslissing van de jeugdkamer van het hof van
beroep waarbij de eiser in de kosten wordt
veroordeeld, wordt de beslissing waarbij zijn ouders burgerlijk aansprakelijk
worden verklaard "voor de veroordeling
in de kosten van hun zoon, minderjarig
op het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten, tot betaling waarvan zij hoofdelijk met hem gehouden zijn" zonder
bestaansreden (2).
7° De vernietiging van de beslissing van de

jeugdkamer van het hof van beroep die
een minderjarige, verdacht van een als
misdrijf omschreven feit, op zijn hager beroep tegen de door de jeugdrechter getroffen beslissing van onderzoek en, in
voorkomend geval, tegen de ten zijnen
aanzien voorlopig genomen maatregelen van bewaring, in deze stand van de
rechtspleging, veroordeelt in de kosten van
de rechtspleging in hager beroep, geschiedt zonder verwijzing.
(1) Zie Cass., 26 nov. 1986, A.R. nr. 5413 (A. C.,
1986-87, nr. 191).
(2) Zie Cass., 4 maart 1997, A.R. nr.
P.96.1660.N (A. C., 1997, nr. 123, met concl. O.M.),
dat (in dezelfde zaak) het oorspronkelijk arrest
van dezelfde jeugdkamer vemietigde, we gens miskenning van het vermoeden van onschuld.

(B ...)

ARREST

(A.R. nr. P.98.0034.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 november 1997 op
verwijzing gewezen door het Hofvan
Beroep te Antwerpen, jeugdkamer;
Gelet op het arrest van het Hof van
4 maart 1997 (3);

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij wordt
vastgesteld dat de door de jeugdrechter genomen voorlopige maatregel, gelet op de meerderjarigheid van eiser,
thans geen uitwerking meer heeft :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser in
de kosten van de rechtspleging in
graad van hoger beroep wordt veroordeeld:
Over het ambtshalve aangevoerde middel:
schending van de artikelen 61 en 62
Jeugdbeschermingswet, 162, 194 en 211
Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat artikel 61, eerste lid, J eugdbeschermingswet bepaalt, onder meer, dat ingeval het als
misdrijf omschreven feit bewezen is, de
jeugdrechtbank de minderjarige veroordeelt tot de kosten;
Overwegende dat artikel62 Jeugdbeschermingswet bepaalt, onder meer,
dat, behoudens afwijking, voor de intitel II, hoofdstuk III, evenals voor de in
artikel 63ter, eerste lid, a en c, bedoelde procedures, de wetsbepalingen betreffende de vervolgingen in correctionele zaken gelden;
Overwegende dat artikel 211 Wethoek van StrafVordering bepaalt dat de
bepalingen van de eraan voorgaande
artikelen betreffende, onder meer, de
(3) Zie vorige noot.
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veroordeling in kosten alsook de straffen in die artikelen bepaald, eveneens gelden voor de vonnissen in hager beroep gewezen;
Overwegende dat de jeugdrechtbank, wanneer ze, op de vordering van
het openbaar ministerie ten aanzien
van een persoon die verdacht is van
een als misdrijf omschreven feit gepleegd v66r de valle leeftijd van achttien jaar, het in artikel 50 Jeugdbeschermingswet bedoelde onderzoek
doet verrichten en, in voorkomend geval met toepassing van artikel 52 van
de ~ermelde wet, ten aanzien van de
minderjarige voorlopig de nodige maatregelen van bewaring neemt, niet beslist dat het als misdrijf omschreven
feit bewezen is in de zin van artikel61
van de vermelde wet, mitsdien de minderjarige in deze stand van de rechtspleging niet in kosten vermag te veroordelen;
Overwegende dat uit de context van
de vermelde artikelen volgt dat de
jeugdrechter in beroep, op het hager
beroep van de minde:rjarige, verdacht
van e.en als misdrijf omschreven feit,
tegen de door de jeugdrechter met toepassing van artikel 50 Jeugdbeschermingswet getroffen beslissing van
onderzoek en, in voorkomend geval, tegen de krachtens artikel 52 van de
vermelde wet voorlopig te zijnen aanzien genomen maatregelen van bewaring, in deze stand van de rechtspleging de minderjarige niet in kosten
van de rechtspleging in graad van hager beroep vermag te veroordelen en
hij deze kosten dient aan te houden
totdat over het bewijs van het als misdrijf omschreven feit is beslist;
Dat aldus het bestreden arrest eiser, verdacht van een als misdrijf omschreven feit gepleegd v66r de valle
leeftijd van achttien jaar, in deze stand
van de rechtspleging niet wettig in
kosten vermag te veroordelen; dat de
vaststellingen van de jeugdrechter in
beroep dat "er voldoende aanwijzingen van schuld bestaan lastens (eiser)" en dat "de door de eerste rechter genomen voorlopige maatregel,
gelet op de meerderjarigheid van
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(eiser), thans geen uitwerking meer
heeft", hieraan niet afdoen;
Dat de beslissing niet naar recht is
verantwoord;
Overwegende dat ingevolge de
hierna uit te spreken vernietiging van
de beslissing waarbij eiser in kosten
wordt veroordeeld, de beslissing waarbij M.B. en M.B. civielrechtelijk aansprakelijk worden verklaard "voor de
veroordeling in de kosten van hun
zoon (eiser), minderjarig op het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten, tot betaling waarvan zij hoofdelijk met (eiser) gehouden zijn", zonder
bestaansreden wordt;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
over kosten; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; zegt dat er geen grand is
tot verwijzing.
17 maart 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal.

Nr. 152
2e KAMER -18 maart 1998

1 o HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN- VORMHOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR MINISTERrE- KENNISGEVING VAN RET HOGER BEROEP- VOORWAARDE.

2o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALLERLEI- WET
BETREFFENDE DE RADIOBERICHTGEVINGMINISTERIELE VERGUNNING- WEGVERKEER
- SNELHEIDSCONTROLE DOOR EEN VERBALISANT - MEETTOESTEL- TOEPASSING.
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3o RADIO- EN TELEVISIEOMROEPWEGVERKEER- SNELHEIDSCONTROLE DOOR
EEN VERBALISANT- MEETTOESTEL -WET
BETREFFENDE DE RADIOBERICHTGEVINGMINISTERIELE VERGUNNING- TOEPASSING.

1o De betekening van het hager beroep op

straffe van verval, binnen vijfentwintig
dagen te rekenen van de uitspraak van
het vonnis, is alleen van toepassing wanneer dat beroep uitgaat van het openbaar ministerie bij het rechtscollege dat
van het hager beroep moet kenliisnemen
(1). (Art. 205 Sv.)
2° en 3° Het meettoestel dat een verbalisant alleen gebruikt om de snelheid van
voertuigen door middel van naar hen gezonden en door hen teruggekaatste golven te meten, is niet onderworpen aan de
regeling van de door de wet betreffende de
radioberichtgeving ingestelde ministeriele vergunningen. (Art. 3, § 1, wet 30
juli 1979 betreffende de radioberichtgeving.)
(DETHIER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1564.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 27 oktober 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
Over het eerste middel : schending van artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat eiser in cassatie in zijn appelconclusie betoogde dat de bij die bepaling
voorgeschreven termijnen niet waren nageleefd, nu het door de procureur des Konings ingestelde beroep hem pas bij exploot van 18 juni 1997 is betekend, d.i.
meer dan 25 dagen na de uitspraak van de
beroepen beslissing; dat de bestreden beslissing overweegt "dat artikel 205 van het
Wetboek van StrafVordering aileen van toepassing is wanneer het beroep uitgaat van
het openbaar ministerie bij het rechtscollege dat van het hoger beroep moet kennisnemen; dat, te dezen, het beroep niet is ingesteld door het openbaar ministerie bij de
correctionele rechtbank, zitting houdende
in hoger beroep, zodat gei"ntimeerde ten on(1) Cass., 30 sept. 1957 (Pas., 1958, I, 63).
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rechte aanvoert dat het hoger beroep niet
ontvankelijk is wegens schending van artikel 205 van het Wetboek van StrafVordering",

terwijl artikel 205 van het Wetboek van
StrafVordering het door de bestreden beslissing gemaakte onderscheid niet bevat; voornoemde bepaling integendeel in algemene bewoordingen is gesteld en dus te
dezen moest worden toegepast; het hoger
beroep overigens, in tegenstelling tot wat
het bestreden vonnis zegt, ontegenzeglijk is
ingesteld door de procureur des Konings bij
de Re<;htbank van Eerste Aanleg te Dinant, nu hij thans zowel optreedt in de hoedanigheid van openbaar ministerie bij de
Politierechtbank te Dinant als in de hoedanigheid van het openbaar ministerie bij
·de Correctionele Rechtbank te Dinant; er
dus onmogelijk, zoals het bestreden vonnis doet, een onderscheid kan worden gemaakt tussen de handelingen die door de
procureur des Konings, in zijn hoedanigheid van openbaar ministerie bij de
politierechtbank, ofwel in zijn hoedanigheid van openbaar ministerie bij de correctionele rechtbank zijn gesteld; de procureur des Konings in een dergelijk geval
artikel 205 in acht diende te nemen wegens de algemene bewoordingen waarin dat
artikel 205 is gesteld; het bestreden vonnis bijgevolg artikel 205 van het Wetboek
van StrafVordering schendt, door het hoger beroep van de procureur des Konings
bij de Correctionele Rechtbank te Dinant
ontvankelijk te verklaren:

Overwegende dat het hoger beroep,
dat de procureur des Konings in de bij
artikel203, § 1, van het Wetboek van
Strafvordering bepaalde vormen en
termijnen instelt, niet aan de beklaagde hoeft te worden betekend;
Dat de betekening van de akte van
hoger beroep, die krachtens artikel 205
van voornoemd wetboek binnen vijfentwintig dagen te rekenen van de uitspraak van het vonnis moet geschieden, aileen betrekking heeft op het
beroep dat het openbaar ministerie bij
het rechtscollege die van het beroep
moet kennisnemen, bij deurwaardersexploot instelt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 149 van de Grondwet en 3 van
de wet van 30 juli 1979,
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doordat het bestreden vonnis niet antwoordt op het door eiser in cassatie in zijn
appEdcon:clusie uiteengezette betoog, namelijk dat het meettoestel, waarmee de
snelheid van zijn voertuig is gecontroleerd, een toestel was dat hertzgolven uitzond en waarvoor dus krachtens de wet van
30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving een vergunning van de Minister van
Telecommunicatie vereist was, terwijl uit
geen enkel gegeven van het dossier bleek
dat de gemeentepolitie te Hastiere over een
dergelijke vergunning beschikte; het gebruik van voornoemd toestel dus onwettig bleek te zijn, het aldus geleverde bewijs onwettig was en dus uit de debatten
diende te worden geweerd; het bestreden
vonnis beslist "dat geen enkele wetsbepaling de ter plekke aanwezige verbalisant
verbiedt een snelheidsmeter te gebruiken, onverschillig of dat toestel al dan niet
door een bijzondere wet wordt geregeld",
terwijl die overweging artikel 3 van de
wet van 30 juli 1979 schendt, in tegenstelling tot de verklaring van de eerste rechter, die tevens op de verbalisant van toepassing is; het bestreden vonnis op zijn
minst niet antwoordt op het betoog van eiser in cassatie, namelijk dat het gebruik
van het meettoestel door de verbalisant onder toepassing viel van de wet van 30 juli
1979, en dus in de gegeven omstandigheden onwettig was:

Overwegende dat het vonnis, op de
in het middel weergegeven conclusie
van eiser, antwoordt "dat geen enkele wetsbepaling de ter plekke aanwezige verbalisant verbiedt een snelheidsmeter te gebruiken, onverschillig
of dat toestel al dan niet door een bijzondere wet wordt geregeld; dat, aldus, de veldwachter van de gemeente
Hastieres, door de snelheid van
beklaagdes voertuig te meten met behulp van een radartoestel type
Doppler-K55, niet onwettig gehandeld heeft (... )";
Overwegende dat, voor het overige,
het toestel dat aileen de snelheid van
de voertuigen meet door middel van
naar hen gezonden en door hen teruggekaatste golven, niet kan worden beschouwd als een generator of ontvanger voor radiocommunicatie in de zin
van artikel 1, 3", van de wet van 30
juli 1979 en de ter uitvoering van die
wet genomen besluiten;
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Overwegende dat, bijgevolg, de
appelrechters, nu zij oordelen dat het
gebruik van een dergelijk meettoestel door een verbalisant niet onderworpen is aan de bij artikel 3, § 1, van
de wet van 30 juli 1979 vereiste ministeriele vergunningen, hun beslissing regelmatig met redenen omkleed
hebben en naar recht verantwoord
hebben;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel : miskenning van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging,
doordat het bestreden vonnis niet aileen beslist dat het aan eiser in cassatie ten
laste gelegde misdrijf bewezen is, maar ook
dat voornoemd misdrijf is gepleegd met de
verzwarende omstandigheid dat de toegelaten snelheid met meer dan 20 kilometer per uur werd overschreden,
terwijl die verzwarende omstandigheid
niet uitdrukkelijk in de dagvaarding is vermeld; eiser in cassatie niet is aangezocht
om zich tijdens de debatten over die verzwarende omstandigheid uit te laten en zijn
verweermiddelen voor te dragen; voornoemde omstandigheid aldus met miskenning van het recht van verdediging bewezen is verklaard;

Overwegende dat eiser gedagvaard
is om voor de politierechtbank te
verschijnen wegens het feit dat hij artikel11.1 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 heeft overtreden, nu hij als bestuurder op de openbare weg gereden heeft met een snelheid van 74 kilometer per uur in een
door de verkeersborden F.1 en F.3 afgebakende bebouwde kom; dat de dagvaarding daarenboven vermeldt dat
die feiten als een zware overtreding
worden omschreven en naar het koninklijk besluit van 7 april1976 verwijst;
Overwegende dat de appelrechters,
op het hoger beroep van het openbaar
ministerie tegen het vonnis van de
politierechtbank, waarbij eiser van die
telastlegging wordt vrijgesproken,
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voomoemde telastlegging bewezen verklaard hebben, "met als enige verbetering dat de toegelaten maximumsnelheid· met meer dan twintig
kilometer per uur is overschreden";
Dat die vermelding de in de inleidende akte van vervolging vervatte
omschrijving geenszins wijzigt en, bijgevolg, niet de verplichting schept om
beklaagde vooraf ervan op de hoogte te
brengen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanti1He 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.
18 maart 1998 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. P.
Wery, Dinant.

Nr. 153
2e KAMER - 18 maart 1998
VOORLOPIGE HECHTENIS- AANHOUDING- VRIJHEIDSBEROVING- BEGRIP.

Het verlies van de vrijheid van komen en
gaan is een feitenkwestie die in concreto
en in het licht van de omstandigheden eigen aan iedere zaak moet worden beoordeeld; het Hof gaat na of het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling op
grand van de vaststellingen ervan wettig beslist dat de verdachte werkelijk van
zijn vrijheid is beroofd minder dan
vierentwintig uur v66r de betekening van
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het tegen hem verleende bevel tot aarihouding (1). (Art. 2, 5°, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
(AMALFI)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0339.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1998 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat, wanneer, buiten
het geval van op heterdaad ontdekte
misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf, een persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld aan een
misdaad of een wanbedrijf bestaan,
slechts ter beschikking van de rechter kan worden gesteld voor een termijn die niet langer duurt dan vierentwintig uren te rekenen van de
kennisgeving van de beslissing of, ingeval er bewarende dwangmaatregelen zijn genomen, te rekenen van het
ogenblik dat de persoon niet meer beschikt over de vrijheid van komen en
gaan;
Overwegende dat het verlies van de
vrijheid van komen en gaan een feitelijke situatie is die in concreto moet
worden beoordeeld met inachtneming
van de bijzondere omstandigheden, eigen aan elke zaak;
Overwegende dat het arrest erop
wijst "dat uit ( ... ) de stukken en inzonderheid uit het proces-verbaal van
de BOB te Waver nr. 100363/1998
blijkt dat het op de naam van (eiseres) opgemaakte huiszoekingsbevel ten
uitvoer is gelegd op 12 februari 1998
om 14.39 uur- en niet om 14.30 uur,
zoals (eiseres) in haar conclusie ten onrechte beweert - in haar woonplaats,
clos des Merisiers, 602/1, te Tubeke,
(1) Cass., 10 juni 1992, A.R. nr. 30 (A. C., 199192, nr. 528).
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waar (de verbalisanten) vcior een gesloten deur stonden ('wij hebben aangebeld, maar niemand is komen opendoen'); dat de verbalisanten daama en
op een later tijdstip ('wij zullen vernemen') door hun collega's, die de huiszoeking bij de ouders van (eiseres) deden, op de hoogte zijn gebracht van
haar aanwezigheid ter plaatse; dat zij
preciseren : 'wij hebben toen besloten voomoemde mee te nemen en haar
naar het adres te brengen'; dater na
de voormelde tussenkomst van de
BOB te Waver dus- op zijn minstverschillende minuten zijn verlopen
voordat een dwangmaatregel werd genomen; dater voordien tegen (eiseres) geen enkele dwangmaatregel of
enig ander initiatief van dwingende
aard was genomen, dat haar zou hebben belet naar eigen goeddunken te
komen en te gaan, aangezien het andere huiszoekingsbevel betrekking had
op een huiszoeking in de woonplaats
van de ouders van (eiseres) ('wij treffen de genoemde Amalfi Tindara aan');
dat de loutere aanwezigheid van rijkswacht, buiten elke andere maatregel, niet kan worden gelijkgesteld met
enige dwangmaatregel";
Overwegende dat het arrest, op
grond van die vaststellingen, wettig
beslist dat eiseres wel degelijk minder dan 24 uur v66r de op 13 februari
1998 om 14.39 uur gedane betekening van het tegen haar uitgevaardigde aanhoudingsbevel, van haar vrijheid is beroofd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 maart 1998-28 kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. A.
Deswaef en G. de Kerchove, Brussel.

Nr. 154

2e

KAMER-

18 maart 1998

1o STRAF- ALLERLEI- MOTIVERlNG VAN DE
STRAFFEN- NIET OPGELEGDE BIJKOMENDE
EN FACULTATIEVE STRAFFEN.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALLERLEI- STRAF - MOTIVERING VAN DE STRAFFEN- NIET OPGELEGDE BIJKOMENDE EN FACULTATIEVE
STRAFFEN.

1o en 2° De bijzondere verplichting die de
rechter heeft om de redenen te vermelden waarom hij een straf kiest tussen die
welke hij conform de wet kan opleggen,
geldt maar voor de straffen die hij verkiest uit te spreken en niet voor die welke
hij niet oplegt. (Art. 195 Sv.)
(VANDERLEENE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0221.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 december 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer;
Over het middel (. .. ):
Overwegende dat de rechter de in
artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde bijzondere
motiveringsplicht enkel heeft voor de
straffen die hij verkiest uit te spreken en niet voor de straffen die hij niet
oplegt;
Overwegende dat het arrest eiser
wegens verkrachtingen, aanranding
van de eerbaarheid en slagen, veroordeelt tot een gevangenisstrafvan tien
jaar en de ontzetting gedurende tien
jaar, van de in artikel 31, eerste, derde,
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vierde en vijfde lid, van het Strafwetboek vermelde rechten;
Overwegende dat de appelrechters
die strafinaat hebben gemotiveerd door
onder meer te steunen op de duur van
de periode van het misdrijf, de aanzienlijke nasleep ervan voor het slachtoffer en de perversiteit van het gedrag van beklaagde; dat zij bovendien
overwogen hebben dat alleen de bij de
wet bepaalde maximumstraf dienaangaande bleek te beantwoorden aan de
noodzaak van een rechtvaardige bestraffing;
Overwegende dat de appelrechters,
die niet gehouden waren tot motivering van hun beslissing om, bovendien, de bijkomende en de facultatieve straffen die zijn ingevoerd bij de
artikelen 84 van het Strafwetboek en
3 van de wet van 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien
van minderjarigen, niet op te leggen,
zonder in de door het middel aangevoerde tegenstrijdigheid te vervallen, de strafmaat voor elk van de werkelijk uitgesproken straffen hebben
verantwoord, overeenkomstig artikel
195 van het Wetboek van StrafVordering;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten van zijn voorziening.
18 maart 1998 - 2• kamer - Voorzit~
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. C. Vanderlinden, Bergen.

Nr. 155

Nr. 155
1e KAMER - 19 maart 1998
EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALIN·
GEN- BELEID- MEDEDINGING- ONDERNE·
MINGEN- MOTORVOERTUIGEN- VERORDENING 123/85 -ARTIKEL 4, EERSTE LID -AARD
EN GEVOLG.

Art. 4, eerste lid, van de verordening 123 I 85
van de Commissie van 12 december 1984
betreffende de toepassing van art. 85,
derde lid, van het E.G.-verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen vermeldt een aantal bedingen die wegens
hun aard in beginsel niet de aard hebben van een afspraak bedoeld in art. 85,
eerste lid, van het E. G. -verdrag en geen
afbreuk doen aan een vrijstelling krachtens dat art. 85, derde lid; een beding dat
afwijkt van art. 4, eerste lid, wordt hierdoor alleen niet nietig en staat evenmin
in de weg van een vrijstelling van de overeenkomst in haar geheel (1). (Artt. 85,
derde lid, E.G.-Verdrag, en 4, eerste lid,
verordening 123/85.)
(GARAGE VERFAILLIE N.V.
T. FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) N.V.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0379.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994,
voor zoveel als nodig 97 der Grondwet voor
deze coiirdinatie,
doordat het bestreden arrest beslist dat
het uitdrukkelijk ontbindend beding opgenomen in artikel 26 (c) (xii) van de
(1) SWENNEN, H., "Recente ontwikkelingen in
het Europees kartelrecht. Groepsvrijstellingen
voor distributieovereenkomsten", T.P.R., 1986,
(103), nrs. 35 tot 47; VANRYN, J., en HEENENn J.,
Principes de droit commercial, rv, Bruylant, 1988,
109, nr. 145.
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concessieovereenkomst voldoet aan de voorwaarden van de groepsvrijstelling van
EEG-Verordening nr. 123/85 van de Commissie van 12 december 1984 betre:ffende
de toepassing van artikel85, lid 3, van het
Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen, zodat het kartelverbod van artikel 85, eerste lid, EEG-Verdrag buiten
toepassing is en het beding niet nietig is op
grond van artikel85, tweede lid, van hetzelfde Verdrag en dienvolgens eiseres' vordering strekkende tot het bekomen van een
vergoeding wegens onrechtmatige beeindiging van de concessieovereenkomst verwerpt, op grond van de overweging "dat in
art. 5 lid 1.2b en 3 van de verordening het
stellen van minimumeisen en het toepassen van criteria voor prognoses ten aanzien van de dealer niet tot onbillijke of discriminerende behandeling mag leiden; dat
bepaalde objectief gerechtvaardigde redenen, die bij het sluiten van de overeenkomst in bijzonderheden vastgesteld zijn,
door een contractpartij slechts mogen worden ingeroepen, wanneer zij in vergelijkbare gevallen zonder discriminatie ten opzichte van de ondernemingen van het
distributienet worden ingeroepen; dat uit
de stukken voorgelegd door (eiseres) een
dergelijke discriminatie niet blijkt; dat de
libellering van art. 26 (c) (xii) van de algemene voorwaarden, waarbij het
registratievolume van voertuigen in het
aansprakelijkheidsgebied, uitgedrukt als
een percentage van de registratie van
gelijkaardige voertuigen voor alle fabrikanten in het aansprakelijkheidsgebied,
vergeleken wordt met het resultaat van dezelfde berekening gedaan op een jaarlijkse
cumulatieve basis voor alle erkende concessiehouders en producten van de maatschappij, geen onbillijke of discriminerende bepaling inhoudt" (arrest p. 12,
tweede alinea e.v.),
terwijl eiseres in haar appelconclusies
aanvoerde dat verweerster in strijd met het
voorschrift van artikel 5, derde lid, van Verordening 123/85, naliet het uitdrukkelijk
ontbindend beding van artikel26 (c) (xii) in
vergelijkbare gevallen zonder discriminatie ten opzichte van ondememingen van het
distributienet in te roepen;
Eiseres liet gelden dat uit de stukken van
verweerster, m.n. de penetratieresultaten,
blijkt dat diverse concessiehouders sinds
jaar en dag veel slechter verkopen dan eiseres, o.a. de concessiehouders te Gent,
Schaarbeek, St.-Agatha-Berchem, Waterloo, St.-Gillis en Tournai; dat in overeenstemming met de bepalingen van de EEG-
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Verordening al diegenen die slechter
verkopen dan eiseres ten laatste de dag
voor 18 april 1989 hadden dienen opgezegd te zijn zonder vergoeding en zonder
termijn (eerste appelconclusie p. 14, derde
en vierde alinea);
Zij bovendien aanvoerde dat verweerster
een andere concessiehouder, de N.V. Goffart, gevestigd te Brussel, Keizer Karellaan 584, op 28 augustus 1991 opzegde op
basis van hetzelfde artikel26 (c) (xii) van
de concessievoorwaarden, omdat de verkoop amper 52 % zou bedragen van het nationaal gemiddelde, maar hem een opzeggingstermijn van 24 maanden toekende,
terwijl de verkoopcijfers van eiseres 20 tot
25 % hoger lagen, en haar geen opzeggingstermijn werd toegekend, dat hiermede het ontegensprekelijke bewijs geleverd is dat verweerster eiseres op een discriminerende wijze behandeld heeft hetgeen
strijdig is met de bepalingen van Verordening 123/85 (eerste appelconclusie p. 14, onderaan, p. 15, eerste en tweede alinea);
Het arrest zich wat betreft de aangevoerde discriminerende toepassing van het
uitdrukkelijk ontbindend beding van artikel26 (c) (xii) van de concessievoorwaarden
beperkt tot de overweging dat uit de stukken een dergelijke discriminatie niet blijkt,
zonder dat het de redenen waarop dit verweer is gegrond beantwoordt,
zodat het arrest door eiseres' omstandig verweer enkel tegen te spreken zonder de redenen van zijn beslissing weer te
geven, nalaat eiseres' conclusie te beantwoorden (schending van artikel149 van de
gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994, voor zoveel als nodig 97 der Grondwet voor deze coordinatie) alsook door afwezigheid van redenen uw Hofin de onmogelijkheid stelt zijn toezicht uit te
oefenen op de juiste toepassing van artikel 5, derde lid, EEG-Verordening 123/85
(schending van dezelfde wettelijke bepaling):
Overwegende dat de appelrechters
het betoog van eiseres betreffende de
discriminerende wijze waarop verweerster zou gehandeld hebben, verwerpen en beantwoorden door te beslissen dat de stukken van eiseres niet
voldoende het bewijs leveren van een
discriminatie, dat het litigieuze beding van de algemene voorwaarden
geen onbillijke of discriminerende bepaling inhoudt en dat een eventuele
discriminatie niet kan leiden tot het
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verlies van de vrijstelling van het verbod concurrerende producten te verhandelen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 85 van het
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2
december 1957, 4, eerste lid, punt 1, d) en
punt 3 van de EEG-verordening nr. 123/85
van de Commissie van 12 december 1984
betreffende de toepassing van artikel 85, lid
3, van het Verdrag op groepen afzet- en
klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen,
doordat het bestreden arrest na te hebben vastgesteld dat verweerster de
concessieovereenkomst bij aangetekend
schrijven van 18 april 1989 beeindigde op
grand van het quotumbeding vervat in artikel26 (c) (xii) van de overeenkomst dat
bepaalt : "(c) Ford kan deze overeenkomst
met onmiddellijk gevolg beeindigen door
kennisgeving aan de concessiehouder of aan
de wettelijke vertegenwoordiger van de concessiehouder, met ieder der volgende gebeurtenissen : (. .. ) (xii) Het niet-bereiken gedurende vier opeenvolgende jaren van een
registratievolume van voertuigen in het
aansprakelijkheidsgebied uitgedrukt als
een percentage van de registratie van
gelijkaardige voertuigen voor alle fabrikanten in het aansprakelijkheidsgebied dat
gelijk is voor elk van deze vier jaren aan
ten minste 80 % van het resultaat van dezelfde berekening gedaan op een jaarlijks
cumulatieve basis voor alle erkende concessiehouders en producten der maatschappij" (arrest p. 5, tweede alinea), "dat het
niet-realiseren van het minimumquota een
foutieve tekortkoming vanwege de concessiehouder uitmaakt aan zijn verplichtingen" (arrest p. 6, vierde alinea), en dat het
te dezen om een verbintenis met tijdsbepaling gaat waarbij na het verstrijken van
de overeengekomen termijn de uitvoering
van de verbintenis materieel onmogelijk geworden is en voor de schuldeiser geen nut
meer kan vertonen zodat "gezien de onherroepelijke niet nakoming van het
quotumbeding door (eiseres) de ingebrekestelling zonder voorwerp zou zijn geweest en derhalve niet van aard kon zijn de
nakoming binnen de gestelde termijn vooralsnog te vorderen; dat het immers volstrekt onmogelijk was om vooralsnog de bedongen penetratiepercentages te behalen in
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dejaren 1985 tot 1988" (arrest pp. 8-9), beslist dat het litigieuze uitdrukkelijk ontbindend beding vervat in artikel26 (c) (xii)
van de concessievoorwaarden voldoet aan
de vrijstellingsvoorwaarden van de EEG
groepsvrijstellingsverordening nr. 123/85
van 12 december 1984 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen,
waardoor het kartelverbod van artikel 85,
eerste lid, EEG-Verdrag geen toepassing
kan vinden en het beding niet nietig is op
grand van artikel85, tweede lid, van hetzelfde verdrag, op grand van de overweging "dat bij art. 4, lid 1.1d van de verordening het opleggen van de verplichting tot
naleving door de dealer van minimumeisen voor de afzet en de klantenservice toegel a ten is, in het bijzonder met betrekking tot de afname, opslag en afievering
van contract- en daarmee overeenstemmende producten, alsmede klantenservice voor die producten; dat de in art. 26 (c)
(xii) van de algemene voorwaarden opgenomen quotumbeding hieraan voldoet; dat
een onderscheid dient gemaakt te worden tussen enerzijds het opleggen van een
tijdbepaling tot het bereiken van een be' paalde verplichting waardoor de concessie op een onregelmatige wijze zou kunnen beperkt worden in de duur en
anderzijds de evaluatie van een minimumquota over het verloop van een aantal jaren; dat deze laatste een resultaatsverbintenis uitmaakt, die niet in strijd is
met de E.E.G. verordening; dat art. 4, lid
1.3. van de verordening hieraan geen afbreuk doet, waar!Jij aan de dealer een
middelenverbinten'is kan opgelegd worden er zich voor in te spannen binnen een
bepaalde termijn om een minimum aan
contractproducten in het contractgebied af
te zetten, dat, wanneer de contractpartijen
daarover niet tot overeenstemming komen, door de leverancier aan de hand van
afzetprognoses vastgesteld wordt" (arrest
pp. 11-12), en eiseres' vordering strekkende tot het bekomen van een vergoeding wegens onrechtmatige beeindiging van
de concessieovereenkomst verwerpt,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 4, eerste lid, van verordening 123/85 een opsomming bevat van mogelijke verplichtingen
van de dealer-concessiehouder die geen afbreuk doen aan de vrijstelling;
Artikel 4, eerste lid, van genoemde verordening onder punt 1, d), inzonderheid toelaat de dealer minimum eisen te doen naleven voor afzet en de klantenservice, in het
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bijzonder met betrekking tot afname, opslag en aflevering van contracten daarmee overeenstemmende producten, alsmede klantenservice voor die producten;
Deze bepaling geen betrekking heeft op
de clausules in de overeenkomst betreffende minimumhoeveelheden, zoals te dezen het bereiken van minstens 80 % van
het nationaal gemiddelde van het
registratievolume, maar enkel op minimumeisen m.b.t. de wijze van afname, opslag en afievering;
Voor zover aan de concessiehouder
minimumhoeveelheden worden opgelegd inzake afzet van contractproducten in zijn
aansprakelijkheidsgebied, de verplichting wordt geregeld door artikel 4, eerste
lid, punt 3, van de verordening 123/85,
zodat het arrest, door te oordelen dat het
in artikel 26 (c) (xii) van de algemene voorwaarden opgenomen quotumbeding niet in
strijd is met de EEG-Verordening 123/85
omdat het geregeld wordt door en voldoet
aan artikel4, eerste lid, punt 1 d), van deze
verordening, alle in het middel aangewezen artikelen schendt;
terwijl, tweede onderdeel, artikel 4, eerste lid, van genoemde verordening 123/85
onder punt 3 in algemene bewoordingen bepaalt dat de verplichting voor de dealerconcessiehouder "zich ervoor in te spannen binnen een bepaalde termijn in het
contractgebied ten minste het aantal
contractprodukten af te zetten, dat wanneer de contractpartijen daarover niet tot
overeenstemming komen, door de leverancier aan de hand van afzetprognoses van de
dealer wordt vastgesteld" geen afbreuk doet
aan de vrijstelling;
Deze bepaling toelaat de concessiehouder een middelenverbintenis op te leggen
tot het realiseren van een minimum afzet in zijn aansprakelijkheidsgebied binnen een bepaalde termijn, en geen onderscheid maakt naargelang het quotumbeding
de duur van de overeenkomst kan beperken;
De omstandigheid dat het te realiseren
minimumquotum geformuleerd is als een
verbod gedurende een bepaalde termijn onder een minimum aan afzet van contractproducten te blijven, de toepassing van artikel 4, eerste lid, punt 3, niet uitsluit,
zodat het arrest niet wettig voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, punt 3,
van verordening 123/85 een onderscheid
kon maken tussen enerzijds het opleggen
van een tijdsbepaling tot het bereik en van
een bepaalde verplichting waardoor de duur
van de concessie op een onregelmatige wijze
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zou kunnen beperkt worden, en anderzijds de evaluatie van een minimumquotum
over het verloop van een aantaljaren, en op
grond hiervan beslissen dat laatstgenoemde
clausule een resultaatsverbintenis uitmaakt die niet in strijd is met de EEGVerordening 123/85, inzonderheid met artikel 4, eerste lid, punt 3, en derhalve geen
afbreuk doet aan de groepsvrijstelling
(schending van alle in het middel aangewezen artikelen) :

Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat de verordening
123/85 van de Commissie van 12 december 1984 betreffende de toepassing van artikel 85, derde lid, van het
E.G.-verdrag op groepen afzet- en
klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen, enkel de mogelijkheid biedt akkoorden die onder
het kartelverbod van artikel 85 van
het E.G.-verdrag vallen, vrij te stellen overeenkomstig artikel 85, derde
lid, E.G.-verdrag, op voorwaarde dat
de bepalingen vervat in de verordening nageleefd worden;
Overwegende dat, zoals het Hof van
Justitie in zijn arrest van 18 december 1986 in de zaak 10/86 heeft beslist (2), de bepalingen van de verordening niet rechtstreeks de geldigheid
noch de inhoud van de tussen ondernemingen gesloten overeenkomsten
treffen;
Dat artikel 4, eerste lid, van de genoemde verordening een aantal bedingen vermeldt die wegens hun aard
in beginsel niet de aard hebben van
een afspraak bedoeld in artikel85, eerste lid, van het E.G.-verdrag en geen
afbreuk doen aan een vrijstelling;
Dat uit de tekst zelf van de verordening, zoals uitgelegd door het Hof
van Justitie, zonder twijfel volgt dat
een beding dat afwijkt van de inhoud
van het bedoelde artikel 4, eerste lid,
alleen hierdoor nog niet nietig wordt
(2) H.v.J. E.G., 18 dec. 1986 (VAG France N.V.
t. Etablissements Magne N.V. 10/86), Jurispr.
1986, blz. 4071.
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en evenmin in de weg staat van een
vrijstelling van de overeenkomst in
haar geheel;
Overwegende dat het middel, kort
samengevat, kritiek uitoefent op de beslissing van de appelrechters dat het
litigieuze quotumbeding overeenstemt
of in elk geval niet in strijd is met de
bedingen omschreven in artikel 4, eerste lid, sub 1, d, en sub 3;
Overwegende dat ook al zouden de
appelrechters dit ten onrechte hebben beslist, hun beslissing dat het beding niet in strijd is met de verordening in het algemeen en geen afbreuk
doet aan de vrijstelling, en aldus niet
nietig is, overeind blijft;
Dat het middel niet tot cassatie kan
leiden, mitsdien niet ontvankelijk is,
zoals door verweerster wordt opgeworpen;

Nr. 156

TENIS- SCHULD WAARVAN RET BEDRAG NOG
NIET VASTSTAAT- GEVOLG.

1o In een onsplitsbaar geschil komt het

cassatieberoep dat een partij regelmatig
heeft ingesteld ten goede aan de eiser
wiens cassatieberoep is ingesteld na het
verstrijken van de bij art. 1073, eerste lid,
Ger. W. bepaalde termijn (1). (Artt. 31 en
1084 Ger.W.)
2° De rechter beslist wettig dat de vordering van de schuldeiser op grand van art.
1167 B. W. toewijsbaar is als hij vaststelt dat de verbintenis van de schuldenaar reeds ontstaan was ten tijde van de
bestreden handeling die met bedrieglijke benadeling van de rechten van de
schuldeiser is verricht; de omstandigheid dat het bedrag van de schuld niet
vaststaat v66r de bestreden handeling
wordt gesteld, belet niet dat de schuldeiser ertegen opkomt (2). (Art. 1167 B.W.)
(ASSAYAG E.A.
T. ANTWERPSE DIAMANTBANK N.V. E.A.

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

ARREST

(A.R. nr. C.94.0422.N)

19 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Butzler en Simont.

Nr. 156
1e KAMER - 19 maart 1998

1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING - ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP INGESTELD DOOR MEERDERE PARTIJEN- ONSPLITSBAAR GESCHIL- DOOR EEN
PARTIJ REGELMATIG INGESTELD CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID VAN DE ANDERE CASSATIEBEROEPEN.

2o PAULIAANSE RECHTSVORDERING
- HANDELING MET BEDRIEGLIJKE BENADELING VAN DE RECHTEN VAN DE SCHULDEISER
- VERBINTENIS VAN DE SCHULDENAAR TIJDSTIP VAN RET ONTSTAAN VAN DE VERBIN-

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening : de voorziening
werd door de eiser sub 1 te laat ingesteld:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat het bestreden arrest op 8
juni 1994 aan de eiser sub 1 betekend
werd;
Dat die eiser zich buiten de termijn
bepaald in artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek een cassatieberoep
heeft ingesteld;
(1) Cass., 16 dec. 1994, A.R. nr. C.93.0008.N
(A. C., 1994, nr. 561).

(2) Zie Cass., 3 okt. 1985, A.R. nr. 4461 (A. C.,
1985-86, nr. 62); DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil belge, III, Bruylant, 1967, nr.
226.

--~_]
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Overwegende dat het arrest evenwel vaststelt dat het te dezen gaat om
de vraag of een schenking door eiser
aan zijn drie kinderen gedaan met
voorbehoud van recht van bewoning,
aan verweerster kan worden tegengeworpen;
Dat dergelijk geding onsplitsbaar is;
Overwegende dat de door de overige eisers regelmatig ingestelde voorziening ten goede komt aan de eiser
sub 1;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134, 1135,
1167, 2011, 212 (lees: 2012) en 2021 van
het Burgerlijk Wetboek, en 149 van de
Grondwet,
doordat het hof van beroep oordeelt dat
de schuldvordering van verweerster dateert van v66r de aangevochten rechtshandeling, o.m. op grond :
"dat de anterioriteit van de schuldvordering alleen inhoudt dat de oorzaak van
de schuldvordering moet dateren van v66r
de bedrieglijke handeling; het is niet noodzakelijk dat de schuldvordering reeds opeisbaar was op het ogenblik van de datum van de bestreden handeling; voldoende
is dat de schuldvordering opeisbaar is op
het ogenblik van het instellen van de pauliaanse vordering;
(... ) dat er onbetwistbaar anterioriteit is
van de titel van de schuldvordering; ( ... )
inderdaad dat de betwiste schenking dateert van 13 april1981 en de rekening van
Doka Diamonds op deze datum reeds een
debetsaldo vertoonde van 17.682.963 fr. (zie
brief Antwerpse Diamantbank aan Mr. Jo
Stevens dd. 5 november 1986);
(... ) dat (verweerster) schuldeiseres is van
Yacob Assayag en Elisabeth Holeman daar
deze zich bij borgstellingscontracten dd. 18
juli 1975 (Assayag) en 14 juli 1982 (Assayag en Holeman) borg stelden voor alle verbintenissen van de P.VB.A. Lilas Diamonds
Manufacturing, met zetel te Antwerpen,
Schupstraat 9-11, vroeger P.V.B.A. Doka
Diamonds genoemd;
dat de borgstellingsakten van 14 juli
1982 in feite een herhaling zijn van deze
van 18 juli 1975;
dat voornoemde P.VB.A. aan (verweerster) schuldig blijft wegens bankrekeningschulden :

640-0931900-64
640-07 58500-03
640-07 58548-08
640-0758548-01

-
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9.751.808 Fr.
18.406.801 Fr.
28.158.609 Fr.
89.019,94 U.S. Dollar
93.652,00 U.S. Dollar
182.671,94 U.S. Dollar

te vermeerderen met de bankcommissies,
intresten en kosten sedert 1 oktober 1986;
dat de kredieten werden opgezegd op 8
oktober 1986 en gedagvaard werd in faillissement op 28 oktober 1986;
dat de borgstellingen van 18 juli 1975 en
14 juli 1982 hoofdelijke (en ondeelbare)
borgstellingen zijn, met afstand van het
voorrecht van discussie en uitwinning;
dat de borgstellingsakten trouwens voorzien dat de borgstelling blijft bestaan ook
indien de andere persoonlijke en zakelijke zekerheden tot waarborg van de hoofdschuld verdwijnen;
dat zulks voor gevolg heeft dat de borgen zelfs v66r de schuldenaar (hier in faillissement) kunnen aangesproken worden en
eerst moeten betalen alvorens zich te kunnen keren tegen de hoofdschuldenaar;
dat het hoofdelijk karakter van de borgstelling de schuldeiser immers toelaat zijn
borg aan te spreken, zonder dat deze het
recht heeft de goederen van de debiteur aan
te wijzen waarop eerst zou uitgevoerd moeten worden;
dat Yacob Assayag bij vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 17 september 1991 definitief veroordeeld werd tot 15.000.000 Fr. provisioneel; dat de schuldvordering dus duidelijk
ontstaan is v66r de gewraakte rechtshandeling",
terwijl, eerste onderdeel, eerste twee eisers in hun tweede aanvullende conclusie
in hoger beroep m.b.t. de anterioriteit van
de schuldvordering o.m. aanvoerden :
"( ... ) dat in casu echter noch de hoofdschuldenaar, noch de borg op het ogenblik van de schenking en gedurende de
daarop volgende jaren werden aangesproken in opeising van de schuldvordering;
Dat inderdaad de vennootschap Doka
Diamonds/Lilas Diamonds met (verweerster) verbonden was door een overeenkomst van rekening courant;
Dat de lopende rekening bestaat uit een
contract waarin twee of meer personen
overeenkomen, dat de uit hun verrichtingen voortspruitende wederzijdse schuldvorderingen en schulden in een rekening
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worden opgenomen en waarvan de vereffening en opeisbaarheid worden opgeschort
tot bij de afsluiting van de rekening;
Dat zolang de rekening '1oopt", partijen
noch schuldeiser noch schuldenaar van elkaar kunnen zijn ( ... );
Dat voor de sluiting van de lopende rekening, de partij in wier voordeel het saldo
of de rekeningstand staat, niet over een opeisbare schuldvordering beschikt ( ... );
Dat bijgevolg ten tijde van de aangevochten akte en in de daarop volgende jaren (verweerster) geen opeisbare schuldvordering bezat op de vennootschap Doka
Diamonds/Lilas Diamonds vermits de rekening courant niet werd afgesloten;
Dat zij a fortiori geen schuldvordering
had ten aanzien van (eerste eiser) in zijn
hoedanigheid van borg, zelfs indien hij zoals de hoofdschuldenaar zelfwas gehouden; (pp. 4-5),
zodat het hofvan beroep, door bij de beoordeling van de anterioriteit van de
schuldvordering, geen acht te slaan op het
feit dat, op het ogenblik van de aangevochten handeling, verweerster en de hoofdschuldenaar verbonden waren door een lopende overeenkomst van rekening-courant
en zij, bijgevolg, noch schuldeiser noch
schuldenaar van elkaar waren, niet antwoordt op voormelde conclusie en zijn beslissing derhalve niet regelmatig motiveert (schending van artikel 149 van de
Grondwet);
terwijl, tweede onderdeel, zolang een
rekening-courant niet is afgesloten geen
van beide partijen schuldeiser of schuldenaar is van de andere, derwijze dat, nu voor
de toepassing van artikel1167 van het Burgerlijk Wetboek vereist is dat de verweerder, ten tijde van de aangevochten handeling, schuldenaar was van degene die de
pauliaanse vordering instelt, het hofvan
beroep niet wettig vermocht te oordelen dat
er onbetwistbaar anterioriteit is van de titel van de schuldvordering op grond dat 'de
rekening van Doka Diamonds op deze datum (13 april1981) reeds een debetsaldo
vertoonde van 17.682.963 frank' (schending van de artikelen 1134, 1135 en 1167
van het Burgerlijk Wetboek) en, bijgevolg, evenmin wettig, bij ontstentenis van
een op voormelde datum bestaande hoofdschuld, ten aanzien van eisers als borgen
kon beslissen dat zij, ingevolge een reeds op
13 april1981 bestaande hoofdschuld, door
de schuldeiser konden worden aangesproken (schending van de artikelen 2011, 2012
en 2021 van het Burgerlijk wetboek) :

Nr. 156

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de regel van de anterioriteit van de schuldvordering aileen inhoudt dat de oorzaak van de
schuldvordering moet dateren van voor
de bedrieglijke handeling en dat het
niet noodzakelijk is dat de schuldvordering reeds opeisbaar is op het ogenblik van de bestreden handeling;
Dat de appelrechters aldus het verweer van de eisers sub 1 en sub 2 ten
betoge dat v66r de sluiting van de
rekening-courant de hoofdschuldenaar en verweerster noch schuldeiser
noch schuldenaar waren van elkaar,
verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel1167 van het Burgerlijk Wetboek,
de schuldeisers in eigen naam kunnen opkomen tegen de handelingen die
hun schuldenaar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van hun rechten;
Dat de rechter wettig beslist dat de
vordering toewijsbaar is als hij vaststelt dat de verbintenis van de schuldenaar reeds ontstaan was ten tijde
van de bestreden handeling die met
bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeiser is verricht;
Dat nu de verbintenis van de borg
ontstaat vanaf de dag van zijn borgstelling, de omstandigheid dat het bedrag van de hoofdschuld niet vaststaat v66r de bestreden handeling
wordt gesteld, niet belet dat de schuldeiser opkomt tegen een handeling door
de borg na het aangaan van de borgtocht verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van die schuldeiser;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de borgtocht door de eiser sub
1 verleend werd op 18 juli 1975 en dat
de bestreden bedrieglijke handeling op
13 april 1981 was gesteld;
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Dat de beslissing aldus naar recht is
verantwoord;
Dat het onderdeel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden,
mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen, 149 van, de
Grondwet, 1167 en 1353 van het Burgerlijk,
doordat het hofvan beroep, betreffende
het vereiste van de bedrieglijke benadeling van verweerders, als toepassingsvoorwaarde van de door hen ingestelde
pauliaanse vordering, oordeelt "dat uit het
chronologisch verloop van de gebeurtenissen en de omstandigheden van de betwiste
handeling (. .. ) moet afgeleid worden dat de
schenking gebeurde met bedrieglijk opzet;
0.1.- dat luidens artikel 8 van de
Hypotheekwet de goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg
strekken voor zijn schuldeisers;
dat (eiser) spijts het voortduren van de
zakenrelatie met (verweerster) nooit aan
deze ter kennis bracht dat hij zijn huis had
weggeschonken aan zijn kinderen;
dat hij zulks bewust verzwegen heeft gezien deze kennisgeving ongetwijfeld zou geleid hebben tot het voortijdig opzeggen van
de toegestane kredieten;
0.2- dat het geenszins als een normale
daad kan bestempeld worden voor een man
van om en rond de 37 jaar ( 13-4-1944) zijn
villa ter waarde van minimaal15 a 20 miljoen frank (en thans zelfs mogelijk 35 miljoen frank) in volle eigendom weg te scherrken aan nog zeer jonge kinderen (14, 10 en
6 jaar oud) tegen voorbehoud van een recht
van bewoning;
dat, zelfs indien wordt aangenomen dat
de schenking gebeurde tot meerdere zekerheid van zijn toekomstige vrouw, terecht wordt opgemerkt door (verweerster)
dat identieke zekerheid kon bekomen worden, zonder benadeling van de schuldeisers, door het eenvoudige mechanisme
van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot; dat bovendien de schenking dateert van 13 april1981 en het huwelijk met
de tweede echtgenote van 15 maart 1983
zodat op 13 april 1981 geen enkele dringende noodzaak was om hals over kop de
kinderen te begiftigen vermits zelfs nog
geen sprake was van een tweede huwelijk;
0
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dat het argument van vaderlijke loyauteit" terzake niet dienstig is gezien geen enkele noodzaak aanwezig was om in dit stadium reeds de familiale en patrimoniale ·
belangen van de kinderen te beveiligen en
de kinderen materi1He zekerheid te verschaffen;
dat de materiele zekerheid perfect is opgelost door het erfrecht bij het tweede huwelijk; dat (verweerster) terecht de vraag
stelt naar het verschil tussen vruchtgebruik en woonrecht tenzij het laatste geen
mogelijkheid biedt tot uitwinning aan de
schuldeisers;
dat het arrest en advies van notaris
Rochtus dd. 1-7-1993 terzake niets bewijst en mogelijk werd uitgelokt door (eiseres);
0.3- dat het bovendien zeer opmerkelijk is dat (eiser) de weggeschonken villa te
Brasschaat niet zelfbewoonde doch zijn intrek nam in het pand Dambruggestraat 60
te Antwerpen;
dat hij vervolgens op 3 mei 1991 een
huurovereenkomst afsloot met het echtpaar Brouwer-Dreesmann voor de kwestieuze villa waarbij een huurprijs werd
overeengekomen van 150.000 Fr. per
maand voor de waning en 12.500 Fr. voor
de tuin;
dat hij op deze wijze aanzienlijke bedragen kon optrekken aan huurgelden ware
het niet dat de huurgelden voor de periode
1990 en 1991 door (verweerster) werden in
beslag genomen;
dat trouwens de villa voor de periode van
1 november 1992 tot en met 15 november
1994 verhuurd werd aan MichaelChristopher Butt Cook waarbij de volledige huurprijs van 3.750.000 Fr. op voorhand betaalbaar was en niet werd
afgedragen aan de schuldeisers die ook
geen betaling konden bekomen via derdenbeslag op huurgelden;
(. .. ) dat al deze elementen in onderlinge
samenhang voldoende overeenstemmende
en zwaarwichtige vermoedens opleveren die
het bewijs uitmaken dat de litigieuze scherrking wel degelijk gebeurde met het bedrieglijk opzet de schuldeisers, te benadelen;
(. .. ) dat alle andere middelen en argumenten aangevoerd door (eisers) niet terzake dienende zijn en het hofverwijst naar
de motieven van de eerste rechter voor zover die bij deze niet werden hernomen en
besproken",

342

HOF VAN CASSATIE

terwijl eisers in hun tweede aanvullende
conclusie in hager beroep, om aan te tonen dat verweerster wel degelijk wist dat
het onroerend goed te Brasschaat was geschonken aan eisers kinderen, zonder bedrieglijk opzet, aanvoerden :
'Dat de aangestelde van (verweerster), de
Beer Maegh, die geregeld bij (eiser) als
vriend aan huis kwam, pertinent wist dat
hij het huis aan zijn kinderen had geschonken;
Dat zulks bovendien ook blijkt uit vertrouwelijke balansen die (eiser) op verzoek van (verweerster) geregeld overmaakte
en die de reele en persoonlijke patrimoniale toestand van (eiser) bevatten waarop
de werkelijke kredietwaardigheid van de
vennootschap-kredietnemer werd beoordeeld;
Dat in geen van deze officieuze balansen van 1981-1982-1983 het huis in de
Baillet Latourlei te Brasschaat werd opgenomen (stuk 23);
Dat daarin integendeel wel het kantoor
in Israel en de waning in Wilrijk (D. Attar) werden opgenomen;
Dat (verweerster) van deze vertrouwelijke balansen een kopie ontving en ook controleerde of zij met de werkelijkheid overeenstemden;
Dat indien (verweerster) deze documenten zou betwisten, (eisers) het hofverzoeken haar te bevelen kopie van de vertrouwelijke balansen of andere documenten
over te leggen waarop zij de kredietwaardigheid van de vennootschap en (eiser)
steunde;
Dat zij immers niet kan tegenwerpen dat
dit een eenzijdig stuk zou zijn, zonder zelf
de vertrouwelijke documenten voor te leggen waarop zij haar kredietverschaffing baseerde;
Dat het ondenkbaar is dat een bank dergelijke omvangrijke kredieten zou toestaan zonder verificatie van de
solvabiliteitsbasis van de kredietnemer en
de borg;
Dat dus (verweerster) "pour les besoins
de la cause" een loopje neemt met de werkelijkheid en te kwader trouw beweert dat
zij de solvabiliteit van (eiser) apprecieerde
op basis van de veronderstelling dat hij nog
eigenaar was van de villa in Brasschaat;
Dat (eiser) derhalve het onroerend goed
dat voorwerp was van de bestreden schenkingsakte niet met bedrieglijke intenties
kan hebben weggemaakt ten nadele van
(verweerster), vermits het formeel ten aanzien van deze laatste niet werd gerekend
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tot het patrimonium waarmee hij geacht
werd in te staan voor mogelijke schuldvorderingen;' (pp. 8-9),
en terwijl de pauliaanse vordering, bedoeld in artikel 1167 van het Burgerlijk
Wetboek, onderstelt dat de aangevochten
handeling werd verricht met bedrieglijke
benadeling van de schuldeiser, wat het bewijs vereist niet enkel van het 'abnormaal'
karakter van de handeling, doch tevens van
het feit dat de schuldenaar heeft gehandeld met de wetenschap dat de schuldeiser zou worden benadeeld; de vervulling van laatstgenoemde voorwaarde met
betrekking tot de op 13 april 1981 verrichte schenking naar recht niet kan worden afgeleid uit de loutere omstandigheden dat eiser de weggeschonken villa niet
zelfbewoonde en tussen 1990 en 1994 aanzienlijke huurgelden inde die aanvankelijk wel en later niet door de schuldeisers
in beslag werden genomen (arrest, p. 10, nr.
0.3),
zodat het hofvan beroep, in zoverre het
met de sub nr. 0.1 (p. 9) weergegeven redenen niet antwoordt op eisers' tweede aanvullende conclusie in beroep, zijn beslissing niet regelmatig motiveert (schending
van artikel149 van de Grondwet) en, voor
het overige, niet wettig op voormelde granden vaststelt dat eiser op 13 april 1981
heeft gehandeld met de wetenschap dat
verweerders zouden worden benadeeld
(schending van de artikelen 1167 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de eiser sub 1 nooit aan verweerster ter kennis bracht dat hij zijn
huis had weggeschonken en dat hij
zulks bewust verzwegen heeft, gezien deze kennisgeving ongetwijfeld
zou geleid hebben tot het voortijdig opzeggen van de toegestane kredieten;
Dat de appelrechters aldus het in
het middel vermelde verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het middel in zoverre feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat het middel voor
het overige opkomt tegen de beoordeling in feite door de appelrechters;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt verweerster in de
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kosten van de memorie van wederantwoord; veroordeelt de eisers in de
overige kosten.
19 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en
Van Ommeslaghe.
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CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALING- NIETVERMELDING- ONTVANKELIJKHEID VAN RET
MIDDEL.

Niet ontvankelijk is het middel dat schending aanvoert van het beginsel van de
verbindende kracht van de overeenkomsten en van de gevolgen van de beeindiging door wederzijdse toestemming van
de overeenkomst, zonder art. 1134 B. W
als geschonden wetsbepaling aan te wijzen (1). (Art. 1080 Ger.W.)

343

wet tot economische herorientering van 4
augustus 1978, 2, § 1, 6, 7, § 2, 20, § 2, 22
en 23 van het Koninklijk Besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van dit artikel 299
bis WlB, 30 bis, § 3 al. 2, en§ 4, van de wet
van 27 juni 1969, tot herziening van de
Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers, in die wet ingevoegd bij artikel 61
van de wet tot economische herorientering
van 4 augustus 1978, 2, § 1, 6, 7, § 2, 20, §
2, 27 en 29 van het Koninklijk Besluit van
5 oktober 1978 tot uitvoering van dit artikel 30bis,

doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het vonnis a quo, eisers veroordeelt om aan verweerder qualitate qua elk
het bedrag van F. 378.549 frank te betalen, meer de gerechtelijke rente vanaf 8 januari 1982 en hun aandeel in de kosten,
daarbij overwegende :
" ... dat mogelijk het bedrag bedongen in
de overeenkomst (2.377.000 F) deels een
verkoopprijs uitmaakt van de opstaande gebouwen overgedragen aan de (bouwheer)
ingevolge de overeenkomst van 13.04.1981,
doch deels ook de aannemingsprijs voor de
gebouwen er voor rekening en in opdracht
van de (bouwheer) zelf opgericht door de gefailleerde. Dat de overeenkomst zou zijn
aangegaan en de bedragen zouden zijn bepaald ten titel van dading, verandert aan
het vorengestelde niets",
om reden dat :

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN E.A
T. FAILLISSEMENT P.V.B.A. ANDRIES & ZONEN)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0024.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1710 en 1234
van het Burgerlijk Wetboek, 299 bis, § 3,
tweede lid, en § 4, van het Wetboek van lnkomstenbelastingen, zoals gecoiirdineerd bij
Koninklijk Besluit van 26 februari 1964, in
dat wetboek ingevoegd bij artikel 59 van de
(1) Zie Cass., 6 juni 1985, A.R. nr. 4689 (A. C.,
1984-85, nr. 608); 29 feb. 1988, A.R. nr. 8125
(ibid., 1987-88, nr. 393).

"In de interpretatie, waarbij in het bedrag bedongen lastens (de bouwheer) in de
overeenkomst van 13.04.1981 een (gedeelte)
aannemingsprijs voor de in opdracht en
voor rekening van de (bouwheer) opgerichte gebouwen was begrepen, is art. 6 van
de overeenkomst zinvol; art. 6 luidt immers:
'In deze vergoeding is de factuur nr. 81/3
van 21.01.1981 inbegrepen. Deze vergoeding is de definitieve en onherroepelijke
eindafrekening voor het project
appartementsgebouw met bankkantoor
Zelzate/C .. .'
dit, terwijl enerzijds, de factuur nr. 81/3
ten belope van 750.000 F een eerste voorschot voor uitvoering van werken betreft,
terwijl anderzijds het woord 'afrekening'
eerder duidt op het bepalen van een aannemingssom, als resultaat van berekeningen en verrekeningen dan op een verkoopprijs van een onroerend goed.
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De aard van de vergoeding waartoe de
(bouwheer) zich lastens de gefailleerde verbond, doet evenwel niet af aan de vaststelling dat - in de concrete omstandigheden- de (bouwheer) niet automatisch door
haar betaling na schrapping van de registratie, inhoudingen ten voordele van- en afdrachten aan (tweede eiser) en de daartoe aangewezen (eerste eiser) (diende te
verrichten).
In casu werd evenwel een einde gesteld
aan de aannemingsovereenkomst voorafgaand het faillissement bij overeenkomst
van 13.04.1981; derwijze is de schrapping
(met uitwerking 10 dagen na 28.08.1981)
niet geschied in de loop van de uitvoering
van de overeenkomst",
terwijl de artikelen 299 bis, § 3, tweede
lid, van het toenmalig wetboek van inkomstenbelasting, en 30 bis, § 3, tweede lid, van
de sociale zekerheidswet werknemers beide
bepalen dat wie voor de uitvoering van werken in onroerende staat, als is bedoeld in
§ 1 van deze wetsbepalingen, beroep doet
op een medecontractant, geregistreerd als
aannemer maar waarvan de registratie
wordt geschrapt in de loop van de uitvoering van de overeenkomst, voor elke betaling na die schrapping uitgevoerd tweemaal15% moet inhouden en overmaken
aan elk van de eisers, ook zo het schrappen van de registratie het gevolg van het
faillissement van de medecontractant is;
De schrapping van verweerder als geregistreerd aannemer in casu, in tegenstelling tot wat de appEdrechters voorhouden, is gebeurd in de loop van de uitvoering
van de initiiHe aannemingsovereenkomst
tussen verweerder en de bouwheer;
Op grond van artikel 1710 van het Burgerlijk Wetboek, uit de aannemingsovereenkomst voor de aannemer de verbintenis ontstaat het overeengekomen werk
te verrichten, voor de bouwheer de verbintenis de tussen partijen bedongen prijs te
betalen;
De overeenkomst van 13 april1981 tussen verweerder en bouwheer K. kadert in
de initiele aannemingsovereenkomst, nu de
partijen op 13 april 1981 overeenkomen
aan welke voorwaarden de initiele
aannemingsovereenkomst beeindigd zou
worden voor het einde der overeengekomen bouwwerken en, met name, de prijs
bepalen door de bouwheer voor de tot dan
toe gerealiseerde bouwwerken te betalen;
De verbintenis tot het betalen van de
aannemingssom krachtens artikel 1234 van
het Burgerlijk Wetboek ophoudt te be-
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staan na die betaling; het faillissement van
de aannemer noch krachtens deze bepaling, noch krachtens enige andere bepaling, het bestaan of het tenietgaan van de
verbintenis be'invloedt; de aannemingsovereenkomst niet beeindigd is zolang geen
betaling is gebeurd;
De betaling van die prijs in casu des te
meer kadert in de uitvoering van de initiele aannemingsovereenkomst nu deze
prijs overeenstemt met de kost van de door
verweerder op 13 april 1981 reeds uitgevoerde bouwwerken;
De appelrechters zelftrouwens uitdrukkelijk stellen dat deze "afrekening" eerder duidt op het bepalen van een aannemingssom als resultaat van berekeningen
en verrekeningen dan op wat anders,
zodat de appelrechters niet wettig kunnen beslissen dat aan "de aannemingsovereenkomst" tussen verweerder en de
bouwheer een einde is gesteld door de overeenkomst van 13 april 1981, de schrapping van verweerder als geregistreerd aannemer niet meer in de loop van de
uitvoering van die overeenkomst is gebeurd, de bouwheer mitsdien niet gehouden was tot de inhoudingen conform de
wettelijke voorschriften terzake, en eisers niet wettig kunnen veroordelen tot terugbetaling ervan aan verweerder (scherrding van alle ingeroepen wettelijke
bepalingen) :
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het middel : artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek wordt niet aangewezen als geschonden wetsbepaling:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat: 1. de N.V. Kredietbank als
bouwheer een gebouw liet oprichten
door de thans gefailleerde P.V.B.A. G.
Andries en Zonen, aannemer; 2. de
N.V. Kredietbank blijkens de overeenkomst met de aannemer door afstand
te doen van haar recht op natrekking
op een deel van de op te richten gebouwen, een opstalrecht had gevestigd ten voordele van de aannemer;
3. daags v66r het faillissement, met
name op 13 april 1981, de N.V. Kredietbank en de aannemer een overeenkomst sloten waarbij een einde
werd gesteld aan de aanneming, de
aannemer afstand deed van zijn
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opstalrecht en het bedrag werd bepaald dat nog door de bouwheer moest
worden betaald; 4. de schrapping van
de registratie van de gefailleerde aannemer op 28 augustus 1981 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
5. de N.V. Kredietbank op de betalingen die zij op 16 december 1981 deed
aan de curator, bedragen inhield die zij
aan de eisers overmaakte en die de curator terugvordert;
Overwegende dat het middel aan
het arrest verwijt te hebben geoordeeld dat aan de aannemingsovereenkomst en aan de daaruit volgende verplichtingen een einde was
gekomen doordat de aannemer door de
latere overeenkomst van 13 april1981
werd vrijgesteld de werken volledig uit
te voeren en de opdrachtgever vrijgesteld werd hiervoor nog te betalen,
daar waar de verbintenis de v66r de
beeindiging gedane werken te betalen, volgde uit de initiele aannemingsovereenkomst;
Dat het middel zodoende schending
aanvoert van het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomsten en van de gevolgen van de beeindiging door wederzijdse toestemming
van de overeenkomst;
Dat het middel dat artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek niet als geschonden wetsbepaling aanwijst, niet
ontvankelijk is;
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1o AUTEURSRECHT- WET so JUNI 1994AUTEUR - WERK VAN LETTERKUNDE OF
KUNST- REPRODUCTIERECHT- STREKKING.

2o HANDELSPRAKTIJKEN- WET 14 JULI
1991 - VORDERING TOT STAKING- GRONDSLAG VAN DE VORDERING- AUTEURSRECHT
- DAAD VAN NAMAKING- BEVOEGDHEID VAN
DE STAKINGSRECHTER

3° AUTEURSRECHT- DAAD VAN NAMAKING- WET 14 JULI 1991- MET DE EERLIJKE
HANDELSPRAKTIJKEN STRIJDIGE DAAD -BEVOEGDHEID VAN DE STAKINGSRECHTER.

1o Het uitsluitend aan de auteur van een

werk van letterkunde of kunst toekomende
recht om het op welke wijze of in welke
vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren, heeft niet tot strekking een
idee of concept te beschermen, en houdt
evenmin verband met de bescherming van
de belangen van een onderneming. (Art.
1, § 1, eerste lid, Nieuwe Auteurswet.)
2° en 3° Komt niet voor toewijzing in aanmerking, de vordering tot staking zoals
bedoeld in art. 95 wet 14juli 1991, waaraan uitsluitend handelingen ten grandslag liggen die naar hun aard, op grand
van het in de auteurswet bepaalde, vallen aan te merken als een daad van namaking op een auteursrecht of naburig
recht. (Artt. 95 en 96 wet 14 juli 1991.)
(EURO SHOE UNIE N.V. T. BRANTANO N.V.)
ARREST

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;

(A.R. nr. C.97.0002.N)

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

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 oktober 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;

19 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
advocaat-generaal - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Bruyn en
Geinger.

schending van de artikelen 1, 87 van de
wet van 30 juni 1994 betre:ffende het auteursrecht en de naburige rechten en 96
van de wet van 14 juli 1991 betre:ffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument,

Over het middel, gesteld als volgt :
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doordat, nate hebben vastgesteld "dat
(verweerster) stelt dat (eiseres) in haar TVspots haar hierboven beschreven publicitair concept slaafs kopieert (. ..)",
het bestreden arrest de oorspronkelijke
eis van verweerster deels gegrond verklaart en eiseres dienvolgens verbod oplegt- onder verbeurte van een dwangsom - om TV-spots uit te zenden of te
laten uitzenden, alsmede ander publiciteitsmateriaal te verspreiden of te laten verspreiden waarop de afbeelding voorkomt
van een grate schoen die het beeld valledig beheerst tegen een egale lichtkleurige
achtergrond, vergezeld van een tekst die gelet op zijn inhoud of zijn grafische voorstelling verwijst naar de ludieke teksten of
het logo gebruikt door verweerster op haar
affiches,
op grand van volgende motieven : "dat
(verweerster) zich niet kan beroepen op de
auteursrechtelijke bescherming van de reclamecampagne en haar verschillende onderdelen, nu zij niet de auteur hiervan is
in de zin van artikelen 1, § 1, eerste lid
Auteurswet; dat de reclamecampagne immers ontworpen en uitgewerkt wordt door
het reclamebureau LDV Partners dat, hoewei het handelde in opdracht van (verweerster), titularis blijft van de auteursrechten onder voorbehoud van de eventuele
overdracht van deze rechten (. .. ); dat in
casu blijkbaar uitsluitend de reproductierechten werden overgedragen aan (verweerster) en dit uitsluitend met het oog op
het gebruik in het kader van de gevoerde
publiciteitscampagnes; dat die overgedragen reproductierechten door de beweerde
handelingen van (eiseres) geenszins worden geschonden en dus niet aan de orde
zijn; (. .. ) dat (verweerster) geenszins de bescherming vraagt tegen een daad van namaking die een inbreuk uitmaakt op haar
auteursrecht, maar de staking vraagt van
een handelspraktijk waarbij (eiseres) zou
aanhaken aan de door haar geleverde financii:He inspanningen om haar naambekendheid te vergroten en haar aldus nadeel berokkent; dat een vordering met
dergelijk voorwerp en dergelijke oorzaak
wel degelijk kan gebracht worden voor de
stakingsrechter en niet wordt uitgesloten
op grand van artikel 96, eerste lid WHPC;
dat het niet opgaat om op grand van een
zeer ruime interpretatie van de termen
'elke betrokkene' in artikel 87, § 1, Lid 5
Auteurswet een derde die geen titularis is
van de geschonden auteursrechten een beroep op de stakingsvordering ex artikel 95
WHPC te ontzeggen (. .. )"en "dat de voor-
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laatste sequens van de TV-spot van (eiseres) bestaat uit een stilstaand beeld, waarvan de rechter helft praktisch volledig
wordt ingenomen door de afbeelding van
een zware schoen in zijzicht met de neus
naar rechts gedraaid, vergezeld in de rechter bovenhoek van het beeld door een tekst
waarvan een woord weerom in het wit is afgedrukt op een licht blauwe achtergrond;
(dat op de) grate affiches van (verweerster)
(. .. ) ook telkens rechts een enorme schoen
is afgebeeld met de neus naar rechts gericht, vergezeld in de rechter bovenhoek
van een ludieke tekst; dat het enig verschil (tussen beide) er in bestaat dat op de
affiches van (verweerster) daarenboven ter
hoogte van de schoenneus haar logo is afgedrukt, nl. de afbeelding van een schoenlapper met daarnaast de naam 'Brantano'
in witte letters op een blauwe achtergrond;
(. ..) dat door het feit dat op het televisiebeeld het in het wit afgedrukte woord op
een lichtblauw veld (. .. ) noodzakelijk vluchtig (wordt gepercepteerd het) (. .. ) een verwijzing oproept naar het logo van (verweerster)",

terwijl, eerste onderdeel, de burgerlijke
rechtsvordering ter zake van auteursrecht,
conform artikel87, § 1, lid 5, van de wet
van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, onder meer
wordt ingesteld ten verzoeke van "elke betrokkene"; de wetgever voormelde rechtsvordering aldus niet heeft voorbehouden tot
de enkele rechthebbenden zelf van het geschonden recht of van een deel ervan, doch
hij deze daarentegen heeft voorzien voor
eenieder die een daadwerkelijk en reeds
verkregen belang heeft; het bestreden arrest, door te beslissen dat, bij toepassing
van voormeld artikel87, § 1, lid 5, en meer
bepaald van de termen "elke betrokkene",
de stakingsvordering ex artikel 95 van de
wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument aileen kan
worden ontzegd aan de titularis zelf van de
geschonden auteursrechten en dit ten deze
niet geldt voor verweerster wier
reproductierechten niet aan de orde zouden zijn, voormeld artikel87, § 1, lid 5, van
de wet van 30 juni 1994 schendt;
tweede onderdeel, het reproductierecht in
artikel1, § 1, lid 1, van de wet van 30 juni
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wordt omschreven als zijnde
het exclusieve recht een werk op eender
welke wijze of in gelijk welke vorm te reproduceren of te laten reproduceren; dit reproduceren ook het kopieren van het werk
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omvat; het bestreden arrest, na enerzijds te
hebben aangenomen dat de auteur, zijnde
het bureau LDV Partners de reproductierechten had overgedragen aan verweerster
met het oog op het gebruik van zijn creatie in de door haar gevoerde publiciteitscampagne en anderzijds te hebben vastgesteld dat de beweerde handelingen van
eiseres erin bestaan dat zij in haar TVspots het publicitair concept van verweerster, gecreeerd door gezegd bureau
LDV Partners, slaafs kopieert, niet zonder schending van voormeld artikel1, § 1,
lid 1, van de wet dd. 30 juni 1994 kon beslissen dat door voormelde beweerde handelingen van eiseres de overgedragen
reproductierechten van verweerster niet
worden geschonden en aldus niet meer aan
de orde zijn;

derde onderdeel, aanhaking het imiteren, kopieren of nabootsen is van andermans prestatie en dit op onrechtmatige
wijze; namaking evenzeer het imiteren, kopieren of nabootsen betreft van andermans prestatie, prestatie die echter voor
intellectueelrechtelijke bescherming in aanmerking moet komen; artikel 96 van de wet
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voor lichting en bescherming van de consument de stakingsvordering ex artikel 95 van diezelfde wet
uitsluit voor daden van namaking die onder meer vallen onder de wetgeving betreffende het auteursrecht; de appelrechter
in het kader van het onderzoek van de
voorlaatste sequens van de TV-spot van eiseres en van de grote affiches van verweerster tot het besluit komt dat deze identiek zijn, mits een enig in de TV-spot
bestaand verschil dat dan nog vervaagt
door de noodzakelijke vluchtige perceptie
ervan op een televisiebeeld en waardoor
uiteindelijk zelfs een verwijzing wordt opgeroepen naar het logo van verweerster,
dusdoende aanvaardend dat eiseres in de
voorlaatste sequens van haar TV-spot de
grote affiches van verweerster nabootst; het
bestreden arrest dan ook niet wettig vermocht te beslissen dat verweerster geenszins bescherming vraagt tegen een daad
van namaking die een inbreuk uitmaakt op
haar auteursrecht zonder te onderzoeken of
de aldus vastgestelde daad van nabootsing geen inbreuk uitmaakt op
auteursrechtelijk beschermde rechten,
waarin ook zijn begrepen reproductierechten (schending van artikel 96, inzonderheid eerste lid van de wet van 14 juli
1991 betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en bescherming van de consument):
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel aan
het arrest verwijt te hebben beslist dat
de reproductierechten van verweerster
niet werden geschonden door handelingen waarbij eiseres in haar TVspots het publicitaire concept van verweerster slaafs kopieert;
Overwegende dat, krachtens artikel1, § 1, lid 1, van de wet van 30 juni
1994 betreffende het auteursrecht en
de naburige rechten, aileen de auteur van een werk van letterkunde of
kunst het recht heeft om het op welke
wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren;
Dat het aldus omschreven recht niet
tot strekking heeft een idee of concept te beschermen noch verband
houdt met de bescherming van de belangen van een onderneming;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres in haar reclame op televisie voor de schoenen die zij verkoopt de verwijzing naar de succesvolle affichering van verweerster wil
doen ontstaan door bepaalde heelden te laten uitzenden die een gelijkenis vertonen met de beelden die op
de affiches voorkomen en zodoende
aanhaakt op de reclamecampagne van
verweerster; dat het oordeelt dat de
reproductierechten die door de auteur aan verweerster werden overgedragen door de beweerde handelingen van eiseres geenszins worden
geschonden en dus niet aan de orde
zijn;
Dat het arrest op grond van de gegevens die het vaststelt, vermocht te
beslissen dat te dezen de reproductierechten van verweerster "niet aan de
orde waren", mitsdien de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepaling niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 96 van de wet betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting
en bescherming van de consument van
14 juli 1991, artikel 95 van die wet
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niet van toepassing is op daden van
namaking die vallen onder de wetten betreffende het auteursrecht; dat
hieruit volgt dat een vordering tot staking waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag zijn gelegd die naar
hun aard, op grond van het in de
auteurswet bepaalde, vallen aan te
merken als een daad van namaak op
een auteursrecht, of naburig recht, niet
voor toewijzing in aanmerking komt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster niet de bescherming vraagt tegen een daad van namaking die een inbreuk maakt op het
auteursrecht, maar enkel de staking
vraagt van het aanhaken aan een bepaalde vorm van reclame; dat het
voorts vaststelt dat te dezen geen
sprake is van de schending van een
reproductierecht;
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1e KAMER- 20 maart 1998

CONSUMENTENKREDIET -

KREDIETOVEREENKOMST- NIET-UITVOERING- OVEREENGEKOMEN STRAFFEN OF SCHADEVERGOEDINGEN- STRAFBEDING- OVERDREVEN OF
ONVERANTWOORD STRAFBEDING- BEOORDELING.

Het staat aan de rechter te beoordelen of de
overeengekomen of toegepaste straffen of
schadevergoedingen, onder meer in de
vorm van strafbedingen, bij nietuitvoering van een overeenkomst betreffende consumentenkrediet overdreven of
onverantwoord zijn (1). (Art. 90, tweede
lid, wet 12 juni 1991.)
(ARGENTA SPAARBANK N.V. T. SIMON E.A.)

Overwegende dat het arrest door de
aldus ingestelde vordering toe te wijzen, het genoemde artikel 96 niet
schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat nu uit het antwoord op het tweede en op het derde
onderdeel volgt dat de appelrechter
heeft kunnen beslissen dat de handelingen waarvan sprake geen daden
van namaking zijn die vallen onder de
wetten op het auteursrecht, maar daden van aanhaking die vallen onder de
omschrijving van artikel 93 van de wet
van 14 juli 1991, het eerste onderdee! niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Kirkpatrick en
De Gryse.

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0454.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 15 november 1995 in
(1) Raadpl. Cass., 28 nov. 1991, A.R. nr. 9027
(A.C., 1991-92, nr. 167, J.M.L.B., 1992, 290);
KRuiTHOF, R.; BocKEN, H., DE LY, F.; DE TEMMERMAN, B., "Verbintenissen, overzicht en rechtspraak (1981-1992)", T.P.R., 1994, pp. 676 en 677,
nr. 358; MEULEMANS, D., Onrechtmatige bedingen inzake consumentenkrediet, Jura Falconis,
1991-1992, 4-81; DEMUYNCK, I., "Conventionele
(schade)vergoedingsregelingen en de wet op het
consurnentenkrediet", J.J.P., 1994, p. 3 e.v.;
BIQUET-MATHIEU, CH., "Credit a la consornrnation"- Uapplication de la loi du 12 juin 1991, in
cahier nr. 9 van de Chronique de droit a l'usage
des juges de paix et de police, 1994; BIQUETMATHIEU, CH., Commentaire sommaire de Ia loi relative au credit de la consommation, Fac. Droit
Liege, 1993, p. 47 (96 e.v.); £'application des clauses penales dans les contrats de credit a la consommation, gezarnenlijk werk gepubliceerd in
1996 door '1'observatoire du credit et de
l'endetternent"; BALATE, E.; DEJEMEPPE, P.; DE PATOUL, F., "Le droit du credit a la consornrnation"
- Cornrnentaire de la loi du 12 juin 1991 sur le
credit de la consornrnation, Ed. De Boeck, 1995;
FoRRIERS, P.A., en DELWAIDE, A.F., "La sanction des
rnanquernents de l'ernprunteur: les rnontants dus
en cas d'inexecution du contrat", in Le credit a la
consommation, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, pp. 135 tot 182.
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hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau;
Over het eerste middel : schen<ling van de
artikelen 1226, 1229, eerste lid, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 5", 29,
1", 90, tweede lid, van de wet van 12 juni
1991 op het consumentenkrediet, 1, 6" en
8", 2, § 1, van het koninklijk besluit van 4
augustus 1992 betre:ffende de kosten, de
percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet
en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de conclusie verwerpt waarin eiseres vroeg dat de
verweerders zouden worden veroordeeld om
haar de volgende bedragen te betalen :
enerzijds, als "te vervallen termijnen",
712.108 frank, wat overeenkomt met het
resultaat van de vermenigvuldiging van het
bedrag van een maandelijkse aflossing, in
hoofdsom, interesten en kosten, zijnde
13.436 frank, met het aantal op de datum van de verbreking van de overeenkomst van persoonlijke lening nog overblijvende maanden, namelijk drieenvijftig,
en, anderzijds, als "strafbeding", het bedrag van 114.877 frank, zijnde 15 pet. van
765.852 frank, dat is som van de vier
maandelijkse afbetalingen die vervallen zijn
op de datum waarop de overeenkomst verbroken werd, zijnde (4 x 13.436 frank)
53.744 frank, en de drieenvijftig nog te vervallen maandelijkse aflossingen, zijnde (53
x 13.436 frank) 712.108 frank; dat het overweegt, enerzijds dat: "de eerste rechter, die
zich beroept op zijn discretionaire bevoegdheid terzake, terecht beslist heeft dat (eiseres) aileen aanspraak kon maken op de
terugbetaling van het bij het verstrijken
van de termijn nog verschuldigd blijvend
saldo van het nominaal kapitaal; het aandeel betre:ffende het lastenpercentage (kosten en vergoedende interest op het kapitaal) immers niet kan begrepen zijn in het
'verschuldigd blijvend saldo', bedoeld in artikel 4 van de litigieuze overeenkomst : de kosten omvatten de uitgaven betreffende het sluiten van de overeenkomst alsook die welke de kredietinstelling maakt tijdens de hele duur van de overeenkomst
(administratie- en beheerskosten); de eerste categorie kosten door de schuldenaars
moet worden gedragen, maar die van de
tweede categorie dienen niet meer aan de
schuldenaars te worden aangerekend aangezien de termijn vervallen is; zoals verder blijkt, worden de kosten voor het sluiten van de overeenkomst gedekt door de
forfaitaire vergoeding bedoeld in artikel 6
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van de overeenkomst; - de interest die begrepen is in het lastenpercentage geldt als
tegenprestatie voor de overeengekomen
vastlegging van het kapitaal. Hieraan komt
een einde bij het verstrijken van de termijn waardoor het kapitaal onmiddellijk
eisbaar wordt, zodat de bestaansreden van
die interest verdwijnt;- het beding valgens hetwelk de verplichting behouden
blijft tot betaling van de kostenpercentages,
begrepen in de nog verschuldigde maandelijkse aflossingen die eisbaar zijn geworden zodra de termijn verstreken is, moet
dus worden beschouwd als een onverantwoord strafbeding waarvan de eerste rechter de schuldenaars terecht kon ontslaan
conform artikel90, tweede lid, van de wet
van 9 juli (lees 12 juni) 1991; - derhalve,
gelet op de nadere gegevens die eiseres
heeft verstrekt en waarvan akte is genamen op de terechtzitting van 23 september 1994, komt haar het bedrag toe van
512.351 frank, zijnde 53 x 9.667 frank"; en,
anderzijds dat : "Gelet op de bovenstaande
beginselen, zal de in artikel 6 van de overeenkomst bedongen forfaitaire vergoeding van 15 pet. enkel op het gedeelte van
het kapitaal van het op de datum van de
opzegging van de overeenkomst verschuldigd blijvend saldo worden berekend; uit
dien hoofde komt het bedrag van 76.853
frank (15 pet. van 512.351 frank) dus toe
aan (eiseres)",
terwijl, (. ..)
derde onderdeel, ''het be<ling volgens hetwelk de verplichting om de kostenpercentages te betalen behouden blijft", niet
als een strafbeding kan worden aangemerkt, anders dan de rechtbank van eerste aanleg heeft beslist; artikel 2, § 1, van
het koninklijk besluit van 4 augustus 1992
immers luidt als volgt : "De totale kosten
van het krediet, bedoeld in artikel1, 5", van
de wet, zijn gelijk aan het verschil tussen
het totaal terug te betalen bedrag, enerzijds, en, anderzijds, het kredietbedrag. De
totale kosten van het krediet omvatten de
debetintresten en de toegevoegde kosten.
Onder toegevoegde kosten wordt verstaan :
de onderzoekskosten, de reclamekosten, de
kosten voor het samenstellen van het dossier en het raadplegen van de bestanden,
de kosten van beheer, administratie en inning, de kosten verbonden aan een kredietkaart of ieder gelijkaardig betaal- of
legitimatiemiddel bedoeld in artikel 1, 12",
van de wet, de commissies toegestaan aan
de kredietbemiddelaar, de premie inzake
kredietverzekering en, in 't algemeen, alle
kosten door de kredietgever en, desgevallend de kredietbemiddelaar gevraagd aan
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de consument, de borg ofiedere andere steller van een persoonlijke zekerheid in het
raam van het sluiten van een kredietovereenkomst, de kosten bedoeld in artikel 31 van de wet inbegrepen. (. .. )"; het
strafbeding evenwel aileen kan bestaan uit
een forfaitaire vergoeding van de schade die
voor de schuldeiser kan voortvloeien uit de
niet-uitvoering van de hoofdverbintenis; de
gelijkstelling van ''het beding volgens hetwelk de verplichting om de kostenpercentages te betalen behouden blijft" met
een strafbeding, een miskenning inhoudt
van het begrip strafbeding en onwettig is
(schending van de artikelen 1226, 1229,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 1,
5°, 90, tweede lid, van de wet van 12 juni
1991 en 2, § 1, van het koninklijk besluit
van 4 augustus 1992) :

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 90, tweede
lid, van de wet van 12 juni 1991 op
het consumentenkrediet bepaalt dat,
indien de rechter oordeelt dat de overeengekomen of toegepaste straffen
of schadevergoedingen, onder meer
in de vorm van strafbedingen, bij nietuitvoering van de overeenkomst, overdreven of onverantwoord zijn, hij
deze ambtshalve kan verminderen
of de consument er geheel van ontslaan;
Overwegende dat de appelrechters
beslissen dat "de kosten de uitgaven
betreffende het sluiten van de overeenkomst omvatten alsook die welke
de kredietinstelling maakt tijdens de
hele duur van de overeenkomst
(administratie- en beheerskosten); de
eerste categorie kosten door de schuldenaars moet worden gedragen, maar
die van de tweede categorie niet meer
aan de schuldenaars dienen te worden aangerekend, wegens het "verval van de termijn," en dat "de interest die begrepen is in het lastenpercentage geldt als tegenprestatie
voor de overeengekomen vastlegging
van het kapitaal; hieraan een einde
komt bij het verstrijken van de termijn waardoor het kapitaal onmiddellijk eisbaar wordt, zodat de bestaansreden van die interest verdwijnt";
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Dat naar recht verantwoord is het
bestreden vonnis dat op grond van
die overwegingen beslist dat het beding volgens hetwelk de verplichting
behouden blijft om de kostenpercentages te betalen die begrepen zijn
in de verschuldigde en eisbaar geworden maandelijkse aflossingen, moet beschouwd worden als straffen of als
schadevergoedingen die de rechter,
krachtens het vorenaangehaalde artikel 90, tweede lid, kan verminderen ofwaarvan hij de schuldenaar kan
ontslaan;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1154 van het Burgerlijk Wethoek, 1, 5°, van de wet van 12 juni 1991 op
het consumentenkrediet, 2, § 1, van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de
duur en de terugbetalingsmodaliteiten van
het consumentenkrediet en 149 van de
Grondwet,
doordat de rechtbank van eerste aanleg geweigerd heeft om eiseres moratoire
interest toe te kennen tegen de rentevoet
van 11,672 pet. per jaar op het gedeelte
"toegevoegde kosten" van de "totale kosten van het krediet" (met uitsluiting dus
van het gedeelte "debetinteresten"), op
grand dat "gelet op het bepaalde in artikel1154 van het Burgerlijk Wetboek, die
interest geen betrekking mag hebben op de
lastenpercentages die begrepen zijn in de
maandelijkse aflossingen die op de dag van
de opzegging van de overeenkomst vervallen zijn",
terwijl, eerste onderdeel de rechtbank nergens in de motivering geantwoord heeft op
de conclusie waarin eiseres haar verzocht
"voor recht te zeggen dat de totale kosten
van het krediet maar 10 pet. interesten
sensu stricto omvatten", zodat het bestreden vonnis niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel149 van de
Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
met geen enkele overweging de in het
middel weergegeven conclusie van eiseres hebben beantwoord;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het tweede middel dat niet tot ruimere cassatie kan
leiden, vernietigt het bestreden
vonnis in zoverre het beslist dat de interest van 11,672 pet. per jaar geen
betrekking mag hebben op de lastenpercentages, begrepen in de maandelijkse aflossingen die op de dag van de
opzegging van de overeenkomst vervallen zijn", verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in drie
vierde van de kosten; houdt de uitspraak voor het overige aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
20 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.
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ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMEEN - VERZEKERINGSINSTELLING- SCHADE TEN GEVOLGE
VAN ZIEKTE, LETSELS, FUNCTIONELE
STOORNISSEN OF OVERLIJDEN - WETTELIJKE PRESTATIES - RECHTEN VAN DE
RECHTHEBBENDE - INDEPLAATSSTELLING
VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING- GRENZEN.

Wanneer een verzekeringsinstelling bij de
wet bepaalde prestaties heeft toegekend
voor schade ten gevolge van ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, treedt zij, tot beloop van die prestaties, in de rechten van de rechthebbende
voor de bedragen die aan laatstgenoemde
krachtens het gemeen recht of een andere wetgeving ter vergoeding van de-

zelfde schade verschuldigd zijn (1). (Z.I.V.wet, art. 76quater, § 2, voorheen art. 70,
§ 2.)
(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN T. GENERAL! BELGIUM N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0051.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof van
29 juni 1989;
Over het middel : schending van de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
56, § 1, en 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, laatstgenoemd artikel, zoals het van kracht was alvorens artikel 76quater, § 2 te worden ten gevolge
van de wet van 30 december 1988,
doordat het arrest vaststelt, enerzijds,
dat mevrouw De Bruyne reeds op 17 oktober 1969 (lees 1967) arbeidsongeschikt
was, dat het tijdvak van haar arbeidsongeschiktheid slechts onderbroken was tussen 1 en 20 juli 1968 en thans nog voortduurt, dat haar arbeidsongeschiktheid werd
vergoed door eiseres, die binnen de perken van het gemene recht, op grond van subrogatie, van verweerster de terugbetaling van die vergoeding vordert, dat
anderzijds, volgens het gemene recht, de getroffene door het ongeval van 13 september 1963 de volgende graden van arbeidsongeschiktheid heeft opgelopen : 100 pet.
van 13 september 1963 tot 1 juli 1965, 50
pet. van 2 juli 1965 tot 21 oktober 1967, 100
pet. van 22 oktober 1967 tot 12 maart 1968,
50 pet. van 13 maart 1968 tot 13 april
1968, 35 pet. van 14 april1968 tot 23 september 1968, 100 pet. van 24 september
1968 tot 31 oktober 1968, 75 pet. van 1 november 1968 tot 30 november 1968, 50 pet.
van 1 december 1968 tot 31 december 1968,
(1) Raadpl. Cass., 4 nov. 1991, A.R. nr. 9101
(A. C., 1991-92, nr. 127), en concl. adv.-gen. Le-

clercq, in Bull. en Pas., 1992, I, nr. 127; 20 april
1993, A.R. nr. 5463 (A. C., 1963, nr. 187).
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dat de consolidatie is ingetreden op 1 januari 1969 met een gedeeltelijke invaliditeit van 30 pet.; dat het vervolgens verweerster veroordeelt om aan eiseres het
bedrag van 15.648 frank alsook de interest en de kosten te betalen, en de vordering van eiseres voor het overige afwijst op
grand "dat (de) bevindingen van de deskundige door (eiseres) niet worden bekritiseerd; dat de getroffene aldus op het ogenblik van haar indienstneming op 1 juni
1967 reeds voor 50 pet. arbeidsongeschikt
was; dat weliswaar voor de toekenning van
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen een reeds
bestaande aandoening in aanmerking kan
worden genomen bij de vaststelling van de
graad van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een nieuwe ziekte, maar dat de
gezondheidstoestand van de betrokken
werknemer moet verslechterd zijn vergeleken met het ogenblik van diens indienstneming; dat, gelet op de door de gerechtsdeskundige in aanmerking genomen en
hierboven vermelde graden van arbeidsongeschiktheid, een dergelijke verslechtering van de gezondheidstoestand tijdens de
door (eiseres) vergoede tijdvakken (namelijk van 18 oktober 1967 tot 30 juni 1968,
vervolgens vanaf 21 juli 1968) slechts is opgetreden van 22 oktober 1967 tot 12 maart
1968 en vervolgens van 24 september 1968
tot 30 november 1968; dat zij voor die twee
tijdvakken de bedragen van 10.752 frank,
3.168 frank en 1. 728 frank vordert, welke
bedragen door (verweerster) niet worden
betwist; dat (eiseres) niet bewijst dat, in
strijd met de bevindingen van het gemeenrechtelijk deskundigenonderzoek, de gezondheidstoestand van de getroffene ten gevolge van het ongeval verslechterd is buiten
die twee tijdvakken; dat het door haar gevraagde nieuwe deskundigenonderzoek zonder belang blijkt te zijn, aangezien zij de bevindingen van het gemeenrechtelijk
deskundigenonderzoek niet bekritiseert
maar er integendeel uitdrukkelijk naar verwijst; dat haar vordering aldus slechts gegrond is tot beloop van 15.648 frank,daar
het overige gedeelte van de door (eiseres)
aan De Bruyne gedane uitkeringen is betaald om redenen die geen aanleiding geven tot wettelijke subrogatie",
terwijl, krachtens artikel 70, § 2, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, de
verzekeringsinstelling die de in deze wet
bedoelde prestaties aan de rechthebbende
op de ziekte- en invaliditeitsverzekering
heeft toegekend onder de door de Koning te
bepalen voorwaarden, rechtens in de plaats

Nr. 160

van de rechthebbende treedt tot beloop van
het gedeelte van de toegekende prestaties dat overeenkomt met het gedeelte van
de aansprakelijkheid van de derde tot de
inwerkingtreding van het koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978 en tot beloop van het geheel van de toegekende prestaties na die inwerkingtreding, op de
bedragen die naar gemeen recht verschuldigd zijn en dezelfde schade gedeeltelijk of
geheel vergoeden,
eerste onderdeel, de verzekeringsinstelling
subrogatie geniet zodra ze haar aangeslotene heeft schadeloosgesteld overeenkomstig de wetsbepalingen die haar uitkering regelen en het ongeval, al is het maar
ten dele, de oorzaak van die uitkering is; de
rechter, bij de bepaling van het terug te betalen bedrag, waarop de verzekeringsinstelling aanspraak kan maken, gehouden
is het bedrag van de schade vast te stellen op grond van de graad van ongeschiktheid die hij naar gemeen recht erkent en
volgens de regels van de artikelen 1382 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek; de
vraag of de achteruitgang van de gezondheidstoestand van de betrokken werknemer vergeleken met het tijdstip van zijn indienstneming, aan het ongeval te wijten is
geen weerslag heeft op de vaststelling van
de schade volgens het gemeen recht en dus
op de omvang van de subrogatie van de
verzekeringsinstelling; het arrest, nu het
vaststelt, enerzijds,dat het ongeval waarvoor de verzekerde van verweerster gedeeltelijk aansprakelijk is vanaf 17 oktober 1967 een tijdelijke en, naar gelang van
het tijdvak, algehele of gedeeltelijke, arbeidsongeschiktheid en daarna een blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg
heeft gehad, anderzijds, dat mevrouw De
Bruyne arbeidsongeschikt is geworden op
17 oktober 1969 (lees : 1967), dat die ongeschiktheid slechts is onderbroken tussen 1 en 20 juli 1968 en thans nog voortduurt, waardoor het beslist of althans niet
betwist dat eiseres uitkeringen heeft toegekend volgens haar eigen wettelijke regels dienaangaande, maar nu het haar niettemin het recht op subrogatie ontzegt voor
de tijdvakken waarin de arbeidsongeschiktheid van mevrouw De Bruyne naar gemeen recht niet is verergerd vergeleken
met haar ongeschiktheid op het ogenblik
dat zij werkte, een schending inhoudt zowel van de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 dat het ten onrechte weigert
toe te passen, als van artikel 56, § 1, zo het
dit toepast, van dezelfde wet, gewijzigd bij
het koninklijk besluit nr. 22, dat een
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wettelijke regel is die betrekking heeft op
de uitkering van de verzekeringsinstelling;
die regel impliceert dat wordt nagegaan of
de gezondheidstoestand van de werknemer verslechterd is, ongeacht de oorzaak
hiervan, tussen het tijdstip waarop hij
werkte en het tijdstip waarop hij alle werkzaamheden stopzet, en heeft geen betrekking op de omvang van de subrogatie;
tweede onderdeel, artikel56, § 1, van de
wet van 9 augustus 1963, v66r de wijziging ervan bij artikel 8, 1°, van het koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982,
de verplichting van de verzekeringsinstelling om een arbeidsongeschikte werknemer schadeloos te stellen niet onderwierp aan de voorwaarde dat er een
oorzakelijk verband bestond tussen het optreden of de verergering van de letsels en
het stopzetten van de beroepswerkzaamheid; aangezien het koninklijk besluit nr. 22
de datum waarop het in werking treedt
vaststelt op 1 april 1982, de werknemers,
die voor die datum als arbeidsongeschikt
zijn erkend, arbeidsongeschikt gebleven
zijn, zolang hun ongeschiktheid duurde, zodat zij wettig werden schadeloosgesteld, ook
al hadden zij al hun werkzaamheden niet
stopgezet als rechtstreeks gevolg van de
aanvang of de verergering van letsels; het
arrest, nu het de bij artikel 8, 1 °' van het
koninklijk besluit nr. 22 in artikel 56, § 1,
van de wet van 9 augustus 1963 ingevoegde
voorwaarde toepast op een geval van arbeidsongeschiktheid, ofschoon het vaststelt dat die ongeschiktheid is begonnen op
17 oktober 1969 (lees : 1967), slechts is onderbroken van 1 tot 20 juli 1968, opnieuw
is begonnen en thans nog voortduurt, dat
artikel 56, § 1, schendt zoals het bestond
zowel v66r als na de wijziging ervan bij het
koninklijk besluit nr. 22 alsook, bijgevolg,
de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963;
derde onderdeel, dat koninklijk besluit nr.
22 in ieder geval niet van toepassing was
op de tijdvakken van arbeidsongeschiktheid van v66r 1 april 1982; het arrest, nu
het de beslissing waarbij de rechtsvordering van eiseres tot terugbetaling van de
voor het tijdvak van v66r 1 april 1982 gedane uitkeringen wordt afgewezen, grondt
op de bij dat koninklijk besluit nr. 22 ingevoerde voorwaarde, artikel 56, § 1, van
de wet van 9 augustus 1963 schendt, zoals het van toepassing was v66r de inwerkingtreding van dat konillklijk besluit, alsook, bijgevolg, de artikelen 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 70, § 2, van de wet
van 9 augustus 1963;
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Over de door verweerster aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid
volgens welke het middel geen belang heeft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat mevrouw De Bruyne het
slachtoffer werd van een verkeersongeval waarvoor zij tot beloop van twee
derde aansprakelijk werd verklaard;
dat een verzekerde van de naamloze
vennootschap Unie van Verzekeraars,
in wier rechten en verplichtingen verweerster getreden is, voor het overige derde aansprakelijk werd geacht;
dat eiseres aan de getroffene, haar
aangeslotene, bedragen heeft uitgekeerd voor een arbeidsongeschiktheid die is begonnen op 17 oktober
1967;
Overwegende dat, krachtens artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering, zoals het
te dezen van toepassing is, de
verzekeringsinstelling die bij de wet
bepaalde prestaties heeft toegekend
voor schade ten gevolge van ziekte,
letsels, functionele stoornissen of overlijden, tot beloop van die prestaties, in
de rechten van de rechthebbende
treedt voor de bedragen die aan laatstgenoemde krachtens het gemeen recht
of een andere wetgeving verschuldigd zijn ter vergoeding van dezelfde
schade;
Dat, luidens artikel 56, § 1, van genoemde wet, zoals het te dezen van
toepassing is, als arbeidsongeschikt
wordt erkend als bedoeld in deze wet,
de werknemer die alle werkzaamheden heeft onderbroken en wiens letsels en functionele stoornissen erkend worden zijn vermogen tot verdienen te verminderen tot een derde of
minder dan een derde van wat een
persoon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, kan verdienen door
zijn werkzaamheid in de beroepscategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen
hij arbeidsongeschikt is geworden, of
in de verschillende beroepen die hij
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heeft of zou kunnen uitgeoefend hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding;
Overwegende dat het arrest, zonder door eiseres te worden bekritiseerd, vaststelt dat, blijkens een verslag van een gereehtsdeskundige, de
getroffene 100 pet. arbeidsongesehikt
was van 22 oktober 1967 tot 12 maart
1968, 100 pet. van 24 september 1968
tot 31 oktober 1968 en 75 pet. van 1
november 1968 tot 30 november 1968;
Dat het de enige tijdvakken betreft
waarin het vermogen van de getroffene om te werken met meer dan twee
derde is verminderd;
Dat het arrest derhalve wettig beslist dat de subrogatie van eiseres
sleehts geldt voor die tijdvakken aileen;
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KAMER -

20 maart 1998

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN.
LEVERINGEN. DIENSTEN)- INRICHTING VAN DE PROCEDURES VOOR HET GUNNEN VAN DE OPDRACHTEN- REGLEMENTAIRE
BEVOEGDHEID VAN DE KONING- OVERLEG IN
MINISTERRAAD.

De besluiten die de Koning neemt ter uitvoering van zijn reglementaire bevoegdheid om de inrichting te bepalen van de
onderscheiden procedures voor het gunnen van de opdrachten als bepaald bij de
wet van 14 juli 1976 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, moeten
worden overlegd in de Ministerraad, hetgeen niet is vereist voor de besluiten die
de Koning neemt ter uitoefening van zijn
reglementaire uitvoeringsbevoegdheid van
die wet (1). (Gw., art. 108; wet 14 juli
1976, art. 1, § 1.)
(N.M.B.S. T. ABFIN N.V. E.A.)

Dat het arrest aldus naar reeht is
verantwoord, zodat het middel, ook al
was het gegrond, niet tot vernietiging zou kunnen leiden en derhalve
niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Overwegende dat ten gevolge van de
verwerping van de voorziening de vordering tot tussenkomst en tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer heeft;

Om die redenen, verwerpt de voorziening alsook de vordering tot tussenkomst en tot bindendverklaring
van het arrest; veroordeelt eiseres in
de kosten.
20 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal. - Advocaten : mrs. Draps en
Kirkpatrick.

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0164.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 1996 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1, § 1, van de wet van 14 juli 1976
betre:ffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten zoals die wet van toepassing blijft op
de overheidsopdrachten die gegund zijn
v66r de inwerkingtreding van de wet van
24 december 1993 betreffende de over(1) De wet van 14juli 1976 werd opgeheven en
vervangen door de wet van 24 dec. 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
M.b.t. de reglementaire bevoegdbeid van de Koning, raadpl. Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr.
C.94.0417.F (A C., 1995, nr. 360), en de concl. van
adv.-gen. J.F. Leclercq in Bull. en Pas., 1995, I, nr.
360, inz. nr. 3; het verslag aan de Koning voor het
K.B. van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, B.S., 26 juli 1977, p. 9549.
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heidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en
diensten; 2, 3, inzonderheid § 2, 1 °' van het
koninklijk besluit van 22 april 1977 betre:ffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten zoals het van toepassing was v66r zijn
opheffing bij artikel 2 van het koninklijk
besluit van 29 januari 1997 tot bepaling
van de datum van inwerkingtreding van
sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betre:ffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en van hun uitvoeringsmaatregelen; 30 van
het ministerieel besluit van 10 augustus
1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals het van toepassing
was v66r zijn opheffing bij artikel 2 van het
koninklijk besluit van 29 januari 1997 tot
bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet
van 24 december 1993 betre:ffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van hun uitvoeringsmaatregelen; 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, 105, 108, 159 van de gecoordineerde Grondwet en, voor zoveel nodig, 67,
78 en 107 van de Grondwet v66r haar coordinatie van 17 februari 1994,

doordat het arrest heeft vastgesteld dat
"artikel30, § 1, van het bestek onder de titel 'aansprakelijkheid van de aannemer', artikel30, § 1, van de algemene aannemingsvoorwaarden vastgelegd in het ministerieel
besluit van 10 augustus 1977 als volgt aanvult : 'Behoudens in geval van fout van de
aangestelden van de NMBS, is alleen de
aannemer aansprakelijk, met volledige uitsluiting van eerstgenoemde die hij tegen
elke mogelijke aanspraak vrijwaart, voor
alle schadelijke gevolgen van om het even
welke aard te wijten aan ongevallen of aan
enige andere oorzaak, die bij deze aanneming eventueel zouden kunnen overkomen aan : - de aannemer zelf, onverminderd evenwel de artikelen 16 en 17 van het
ministerieel besluit van 10 augustus 1977;
- zijn aangestelden; - derden, inclusief de
aangestelden van de NMBS, onder voorbehoud van de grenzen bepaald in § 2 van
dit artikel; - de NMBS, zowel wat betreft de goederen waarvan zij eigenares is
als die waarvan zij het genot heeft'; dat artikel 30 van de algemene aannemingsvoorwaarden vastgelegd in het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 zijnerzijds
het volgende bepaalt : '§ 1. De aannemer
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moet instaan voor de orde op de bouwplaatsen tijdens de ganse duur van de werken,
en hij is ertoe gehouden, in het belang van
de ambtenaren van het bestuur en van derden, zowel als in dat van zijn eigen personeel, alle nodige maatregelen te tre:ffen om
hun veiligheid te waarborgen'; (... ) '§ 2. De
aannemer treft, op zijn volle verantwoordelijkheid en op zijn kosten, al de maatregelen die onontbeerlijk zijn om de bescherming, de instandhouding en de
integriteit van de bestaande constructies en
werken te verzekeren, hij neemt tevens alle
voorzorgen die door de bouwkunst en door
de bijzondere omstandigheden worden vereist om de naburige eigendommen te vrijwaren en om te vermijden dat daarin door
zijn schuld stoornissen worden veroorzaakt'; (. .. ) dat uit die twee bepalingen blijkt
dat de eerste afwijkt van de tweede, wat
overigens door (eiseres) niet wordt betwist", en erop heeft gewezen, enerzijds dat
"(de eerste en tweede verweerster)
artikel 3, § 2, r, van het koninklijk besluit van 22 april 1977
betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten aanvoeren dat bepaalt dat voor de opdrachten met een belang zoals dat waarvan sprake in dit geschil, van de algemene
aannemingsvoorwaarden niet kan worden afgeweken 'dan voor zover de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht dit
noodzakelijk maken'; dat (de eerste en
tweede verweerster), aangezien de bedoelde
afwijking overduidelijk niet door dergelijke eisen noodzakelijk wordt gemaakt, betogen dat zij onwettig is en als dusdanig
voor onbestaande moet worden gehouden,
met toepassing van artikel 107 van de
Grondwet en als 'sanctie van de aansprakelijkheid ten gevolge van de fout die begaan is door die wetsschending'" en, anderzijds, dat "(eiseres) tegen dat middel
opwerpt dat artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 niet op haar mag
worden toegepast omdat het zelf onwettig is in zoverre haar daarbij de toepassing zou worden opgelegd van de algemene
aannemingsvoorwaarden ingesteld bij het
ministerieel besluit van 10 augustus 1977
en haar elke afwijking zou ontzeggen buiten de gevallen bepaald in§ 2, r; dat (eiseres) tot staving van dat middel aanvoert
dat de wettelijke grondslag van het koninklijk besluit van 22 april1977, artikel
1, § 1, van de wet van 14 juli 1976 is dat
aan de Koning alleen bevoegdheid verleent in de volgende bewoordingen : 'De inrichting van deze onderscheiden procedures wordt bij een in Ministerraad overlegd
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koninklijk besluit vastgesteld'; dat volgens (eiseres) die bepaling die strikt moet
worden uitgelegd, de Koning aileen de bevoegdheid verleent om de procedures voor
het gunnen van de opdrachten in te richten, maar helemaal niet om de inhoud zelf
van het contract te bepalen wanneer het
door een andere publiekrechtelijk persoon dan de Staat wordt gegund", en vervolgens beslist dat "artikel30 van het bestek van eiseres voor nietig moet worden
gehouden in zoverre het op onverantwoorde
wijze afwijkt van de algemene aannemingsvoorwaarden vastgelegd in het koninklijk
besluit van 22 april 1977" en bijgevolg afwijzend beschikt over de grondslag die eiseres wilde geven aan haar tegenvordering en die was afgeleid uit een op artikel
30 van het bestek gegronde persoonlijke
vordering op grond dat: "de Raad van State
weliswaar in die zin (zoals door eiseres
wordt vooropgesteld) uitspraak heeft gedaan in zijn voorafgaand advies over het
koninklijk besluit van 22 april 1977 (Pasin., 1977, 683); dat de regering evenwel
uitdrukkelijk afstand heeft genomen van
dat advies en zich heeft aangesloten bij de
tegengestelde mening die op 7 april1977 is
uitgesproken door de meerderheid van de
Commissie voor overheidsopdrachten (zie
het verslag Lagae van de Commissie voor
Financien van de Senaat, Gedr. St. Senaat, nr. 732-2, zitting 1975-1976); (. .. ) dat
hoe dan ook de uitlegging van (eiseres) van
artikel 1, § 1, van de wet van 14 juli 1976
niet kan worden aangenomen; dat die bepaling immers de wil van de wetgever uitdrukt om een algemene juridische regeling vast te stellen voor de opdrachten die
voor alle publiekrechtelijke personen worden gegund; dat de uitdrukking 'gunning
van de opdrachten' aldus niet aileen de beslissing omvat om de opdracht aan een bepaalde persoon te gunnen (zie inz. artt. 12,
§ 1, 15, 16 en 17 van de wet) maar ook de
instemming van de partijen over hun wezenlijke rechten en verplichtingen; dat artikel14 van de wet aldus uitdrukkelijk bepaalt dat de voordeligste offerte wordt
gekozen, inzonderheid rekening houdend
met alle voorwaarden van het bestek of van
de offerteaanvraag; dat artikel 17 van de
wet betrekking heeft op het vrij aanknopen van nuttige onderhandelingen en uitsluit dat de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht fundamenteel worden
gewijzigd in de onderstelling dat onderhands wordt gehandeld als na een eerste
procedure geen regelmatige offerte is ontvangen of een onaanvaardbare prijs is voorgesteld; dat de (eerste en tweede ver-
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weerster) terecht betogen dat het beginsel
zelfvan de gelijkheid van de inschrijvers,
dat de tegenhanger vormt van het beginsel van de mededinging dat is vastgelegd in
de artikelen 1 en 7 van de wet, overigens
impliceert dat dezelfde regels voor alle inschrijvers gelden in de onderstelling van de
gunning van de aanbestede opdracht, nu
die regels niet aileen vormvereisten zijn
(gelijkheid van de inschrijvers met betrekking tot de procedures van aanbod en aanvaarding) maar eveneens regels ten gronde
(zelfde werk dat moet worden uitgevoerd en
hetzelfde juridisch stelsel van het geheel
van de verbintenissen waartoe elke partij zich moet verbinden); dat de wet van 14
juli 1976 bovendien verschillende bepalingen betreffende de uitvoering zelf van de
opdracht bevat (zie artikel 3 betreffende de
herziening van de prijs, artikel 6 dat het
optreden verbiedt van een ambtenaar in geval van strijdige belangen, ook tijdens de
uitvoering van de opdracht; artikel 7 dat de
stopzetting beveelt van de uitvoering zelf
van de opdracht in geval van verstandhouding die strijdig is met de mededinging; artikel 8 dat de plichten van de algemene
aannemer jegens de onderaannemers tijdens de eigenlijke uitvoering van de opdracht bepaalt); dat erop dient te worden
gewezen dat de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1976 bevestigt dat het vaststellen van de algemene regels voor de uitvoering van de opdracht
voor alle publiekrechtelijke personen wel
degelijk tot de opzet van de wet behoort;
dat het verslag Lagae (Pasin., 1976, 1636)
immers het toepassingsgebied van het ontwerp als volgt omschrijft : 'Artikel1 van het
ontwerp dat de regeling voor het gunnen
van opdrachten voor rekening van de Staat
uitbreidt tot alle andere publiekrechtelijke personen en zelfs tot bepaalde privaatrechtelijke personen, strekt ertoe de
grootst mogelijke eenvormigheid te realiseren van de reglementering voor de gunning en het uitvoeren van opdrachten van
werken, diensten en leveringen'; dat het ingevolge artikel 67 van de Grondwet aan de
uitvoerende macht staat uit het beginsel en
de algemene opzet van de wet de gevolgen af te leiden die daaruit natuurlijk
voortvloeien rekening houdend met de geest
waarin de wet is tot stand gekomen en met
de doeleinden die zij nastreeft (Cass., 5 mei
1970, Pas., 1970, I, 766; Cass., 18 november 1924, Pas., 1925, I, 25); dat dient te
worden aangenomen dat de Koning door de
wet van 14 juli 1976 werd gemachtigd om
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de tekst van de algemene aannemingsvoorwaarden op te steilen voor aile openbare besturen (zie Flamme, Mathei en
Flamme, uitg. 1986, p. 101, nr. 1-4); (. .. ) dat
(eiseres) dit tevergeefs poogt te betwisten
aan de hand van de bewoordingen van artikel 1, § 1, tweede lid, van de nieuwe wet
van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, dat als volgt luidt : 'De Koning legt de inrichting vast van de in lid 1
bedoelde gunningsprocedures evenals de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten', en daarin verschilt van
artikel1, § 1, 2de zin, van de wet van 14
juli 1976 dat aileen 'de inrichting van deze
onderscheiden procedures' betrof; dat (eiseres) daaruit ten onrechte afieidt dat de
wetgever, met die nieuwe wet, de opzet ten
uitvoer heeft gelegd die was aangekondigd in het verslag aan de Koning v66r de
koninklijke besluiten van 14 november
1979 en 18 mei 1981, om de wet van 14 juli
1976 te wijzigen teneinde de bevoegdheden van de Koning uit te breiden om dealgemene uitvoeringsvoorwaarden van de
overheidsopdrachten uit te vaardigen voor
aile personen bedoeld in artikel 1 van
laatstgenoemde wet, wat zou impliceren dat
de Koning, onder vigeur van die wet, niet
bevoegd was om de algemene aannemingsvoorwaarden aan andere publiekrechtelijke personen dan de Staat op te leggen;
dat artikel1, § 1, eerste lid, van de wet van
24 december 1993 aileen het beginsel van
de gunning van de opdrachten op de wijzen bepaald in titel II van hoek 1 vastlegt, net zoals artikel1, § 1, eerste zin, van
de wet van 14 juli 1976; dat in de memorie van toelichting van de nieuwe wet overigens uitdrukkelijk het volgende wordt gezegd: 'de wet van 14 juli 1976 ... had als
voornaamste oogmerk de ganse publieke
sector een eenvormige regeling voor het
gunnen en uitvoeren van opdrachten op te
leggen. Haar voorgangster, de wet van 4
maart 1963 betreffende het sluiten van
overeenkomsten voor rekening van de Staat
bedoelde immers aileen de Staat. Slechts
onrechtstreeks werd deze regeling aan bepaalde andere publieke instellingen of voor
bepaalde opdrachten opgelegd door andere reglementaire bepalingen .. .' (Gedr. St.
Senaat, zitting 1992-1993, stuk 656-1; zie
ook zelfde stukken p. 10); dat aldus blijkt
dat de nieuwe tekst van artikel 1 van de
wet een aanpassing vormt van de tekst aan
zijn vroegere door de rechtspraak bekrachtigde uitlegging, en derhalve een bevestiging van die uitlegging en geen wijziging
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van de wetgeving zelf; dat, op grond van
het geheel van die redenen, dient te worden aangenomen dat artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 helemaal geen overschrijding inhoudt van de
machtigingsbevoegdheid van de Koning
krachtens artikel1, § 1, van de wet van 14
juli 1976 en dat het, nu het wettig is, toe~
gepast hoort te worden",

terwijl de uitvoerende macht, hoewel het
aan haar staat uit het beginsel en de algemene opzet van de wet de gevolgen af te
leiden die daaruit natuurlijk voortvloeien
rekening houdend met de geest waarin de
wet tot stand is gekomen en met de doeleinden die zij nastreeft, bij het uitvoeren
van de opdracht die haar krachtens artikel 108 van de gecoordineerde Grondwet
(oud artikel 67) is toevertrouwd, de draagwijdte van een wet niet kan uitbreiden
noch beperken en, zo de wetgever uitdrukkelijk de grenzen van haar reglementaire
bevoegdheid heeft vastgelegd, die grenzen niet mag overschrijden; artikel 1, § 1,
van de wet van 14 juli 1976 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten bepaalt dat
"de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in naam van de
Staat en van elk ander publiekrechtelijk
persoon, worden gegund na mededinging en
op een forfaitaire grondslag, volgens de wijzen bepaald in deze wet. De inrichting van
deze onderscheiden procedures wordt bij
een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit vastgesteld"; die toewijzing van bevoegdheid uitgaat van een toepassing van
artikel 105 van de gecoordineerde Grandwet (oud artikel 78) en op beperkende wijze
moet worden uitgelegd; voornoemd artikel1, § 1, de Koning aileen toestaat de "inrichting van de onderscheiden procedures" te regelen en hem geen enkele
bevoegdheid verleent met betrekking tot de
uitvoering van dergelijke opdrachten, tot de
voorwaarden van die uitvoering en inzonderheid tot de inhoud zelfvan de overeenkomst, tot het bestek, wanneer die opdracht door een andere publiekrechtelijke
persoon dan de Staat wordt gegund; naar
luid van artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten zoals het
van toepassing was v66r zijn opheffing bij
het koninklijk besluit van 29 januari 1997
dat in het middel is aangewezen, de voorwaarden betreffende de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten nader bepaald worden door : r de algemene
aannemingsvoorwaarden, vastgesteld bij
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besluit van de Eerste Minister, dat overeenkomstig artikel 3, § 1, van dat koninklijk besluit de algemene contractuele bepalingen van de opdracht bevat, 2° de
bestekken of de bescheiden die ze vervangen die, naar luid van artikel 3, § 2, van
hetzelfde koninklijk besluit, de bijzondere contractuele bepalingen bevatten die
op een bepaalde opdracht toepasselijk zijn,
3° alle andere bescheiden waarnaar de bestekken verwijzen; voornoemd artikel 3 van
het koninklijk besluit van 22 april 1977 in
zijn § 1 en 2 de toepassing regelt van de algemene aannemingsvoorwaarden en van
het bestek; artikel 3 in zijn § 1 inzonderheid bepaalt dat de algemene aannemingsvoorwaarden op alle opdrachten met een
geraamd bedrag hager dan 400.000 frank
toepasselijk zijn en gedeeltelijk op de anderen en in zijn § 2, 1°, dat voor de opdrachten met een geraamd bedrag hager
dan 400.000 frank het bestek niet van de
algemene aannemingsvoorwaarden kan afwijken, dan voor zover de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht dit noodzakelijk maken; dat de Koning, door aldus
in artikel 3 de algemene aannemingsvoorwaarden op te leggen voor de andere
opdrachten dan die welke door de Staat
worden gegund en door iedere afwijking
van de algemene aannemingsvoorwaarden
te verbieden, buiten de gevallen bepaald in
§ 2, 1°, van dat artikel3 en door aldus de
voorwaarden en de uitvoering te regelen
van die overheidsopdrachten die door andere publiekrechtelijke personen dan de
Staat worden gegund, de grenzen van zijn
reglementaire bevoegdheid heeft overschreden die uitdrukkelijk waren vastgelegd in
artikel 1, § 1, van de wet van 14 juli 1976
betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten; artikel 3 van het koninklijk besluit
van 22 april1977, in zoverre het eiseres bijgevolg dwingt tot toepassing van de algemene aannemingsvoorwaarden en haar
elke afWijking buiten de in § 2, 1°, bepaalde
gevallen ontzegt, onwettig zou dienen te
worden verklaard en dus niet toepasselijk op eiseres; daaruit volgt dat het arrest, nu het om de redenen die het vermeldt, beslist dat dient te worden
aangenomen dat de in het middel aangewezen wet van 14 juli 1976 de Koning heeft
gemachtigd om de tekst op te stellen van
algemene aannemingsvoorwaarden die aan
alle overheden worden opgelegd en dat artikel 3 van het koninklijk besluit van 22
april1977 derhalve geen overschrijding inhoud van de machtiging waarover de Koning krachtens artikel 1, § 1, van de wet
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van 14 juli 1976 beschikte, de artikelen 1,
§ 1, van de wet van 14 juli 1967 (lees :
1976) schendt, zoals die in het middel is
aangewezen, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 als aangewezen in
het middel, 105 en 108 van de gecoi:irdineerde Grondwet en, voor zoveel nodig, 67
en 78 van de Grondwet v66r haar coi:irdinatie op 17 februari 1994; het arrest, door
bovendien genoemd artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 toe te
pas sen en inzonderheid § 2, r, ervan om
daaruit af te leiden dat artikel 30 van het
bestek van eiseres voor nietig moet worden gehouden in zoverre het op onverantwoorde wijze afwijkt van de algemene
aannemingsvoorwaarden en meer bepaald
van artikel 30 van die algemene
aannemingsvoorwaarden, artikel 159 van
de gecoi:irdineerde Grondwet schendt (en,
voor zoveel nodig, artikel 107 van de
Grondwet v66r haar coi:irdinatie), artikel30
van het in het middel aangewezen ministerieel besluit van 10 augustus 1977, door
die bepaling toe te passen, en artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek, door de toepassing van artikel 30 van het bestek van
eiseres te weigeren :

Overwegende dat artikel1, § 1, van
de wet van 14 juli 1976 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten
bepaalt dat die opdrachten, in naam
van de Staat en van elk ander publiekrechtelijk persoon, worden gegund na
mededinging en op een forfaitaire
grondslag volgens de wijzen bepaald in
deze wet, en dat de inrichting van deze
onderscheiden procedures voor het
gunnen van de opdrachten bij een in
ministerraad overlegd koninklijk besluit wordt vastgesteld;
Overwegende dat die bepaling die,
overeenkomstig artikel 105 van de
Grondwet, de Koning de reglementaire bevoegdheid verleent om de inrichting te bepalen van de onderscheiden procedures voor het gunnen van
de aan de wet onderworpen opdrachten, voorschrijft dat de besluiten die de
Koning neemt ter uitoefening van die
bevoegdheid, in ministerraad moeten worden overlegd;
Dat zij daarentegen niets afdoet van
de reglementaire uitvoeringsbe-
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voegdheid van die wet die de Koning
aan artikel 108 van de Grondwet ontleent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de vordering
tot bindendverklaring van het arrest
wegens de verwerping van de voorziening doelloos is geworden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt
eiseres in de kosten.
20 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal-Advocaten: mrs.
De Gryse en Nelissen Grade.
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1o Morele dwang tast de geldigheid van de

wil slechts aan voor zover hij onrechtmatig of ongeoorloofd is (1). (Artt. 1109
en 1112 B.W.)
2° en 3° Niet naar recht verantwoord is de
beslissing van het arrest dat de door de
werkgever op de werknemer uitgeoefende
morele dwang onrechtmatig is, als het
oordeelt dat de feiten, die de werkgever
aan de werknemer verwijt om diens onmiddellijke ontslagneming te verkrijgen, geen dringende reden zijn om de arbeidsovereenkomst te beeeindigen, en
daaruit afleidt dat de dreiging van de
werkgever met ontslag wegens die feiten, geweld oplevert in de zin van de bepalingen van het B.W. i.v.m. de gebreken in de toestemming; die omstandigheid
alleen bewijst niet dat de werkgever van
zijn rechten misbruik gemaakt heeft op
het ogenblik dat hij de werknemer bedreigde met ontslag om een dringende reden (2). (Artt. 1109 en 1112 B.W.; art. 35
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(LE DERBY N.V T. BEYENS)
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ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.003l.F)

3e KAMER- 23 maart 1998

1° OVEREENKOMST -

BESTANDDELEN'IDESTEMMING- GEBREK- GEWELD- MORELE DWANG- GEBREKKIGE WIL- VOORWAARDE.

2o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
-ANDERE WLJZEN VAN BEEINDIGING- WERKNEMER- ONMIDDELLIJRE ONTSLAGNEMING
- WERKGEVER- ONTSLAG- BEDREIGINGDRINGENDE REDEN- RECHTBANKEN- BEOORDELING- GEEN DRINGENDE REDEN- GEVOLG- 'IDESTEMMING- GEBREK- GEWELD
- MORELE DWANG - GEBREKKIGE WIL VOORWAARDE- ONRECHTMATIGE MORELE
DWANG- BEGRIP- WETTIGHEID.

3° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN'IDESTEMMING- GEBREK- GEWELD - MORELE DWANG- GEBREKKIGE WIL- VOORWAARDE- ARBEIDSOVEREENKOMST- WERKNEMER- ONMIDDELLIJKE ONTSLAGNEMING
- WERKGEVER- ONTSLAG- BEDREIGINGDRINGENDE REDEN- RECHTBANKEN- BEOORDELING- GEEN DRINGENDE REDEN- GEVOLG- ONRECHTMATIGE MORELE DWANGBEGRIP- WETTIGHEID.

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1996 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1114,
1134 van het Burgerlijk Wetboek, 35 van de
wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat verweerder zijn beslissing om ontslag te nemen als
juridisch raadgever van eiseres genomen
had onder druk van geweld in de zin van
artikel1112 van het Burgerlijk Wetboek en
dat die beslissing bijgevolg nietig was, en
bijgevolg beslist dat eiseres gehouden is
hem een opzeggingsvergoeding en een frank
morele schadevergoeding te betalen; dat het
daartoe als gronden opgeeft "dat het niet
(1) Cass., 8 jan. 1970 (A. C., 1970, 417); 7 nov.
1977 (ibid., 1978, 288); 12 mei 1980 (ibid., 197980, nr. 579).
(2) Raadpl. de verwijzingen in noot 1 supra.
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wordt betwist dat de bediende te dezen doctor in de rechten was en bijzonder goed kon
oordelen of de door zijn werkgever aangevoerde redenen ernstig waren; dat hij, hoe
'intellectueel' ook, niettemin een gewone
burger blijft die min of meer be"invloedbaar is; dat hij als vader van een gezin,
jonggehuwde, zoon van een notabele en zelf
gewezen advocaat, bijzonder gevoelig was
voor het geringste verwijt van de vennootschap die hem tewerkstelde; dat te dezen
de voorwaarde van geweld op een redelijk persoon vervuld is" en dat "het geweld alleen dient te worden aangenomen
als de feiten als een dringende reden kunnen worden aangemerkt; uit de neergelegde stukken te dezen blijkt dat die door
(verweerder) aan het licht gebrachte 'feiten' allang te voorzien waren ... dat de anthulling door (verweerder) aan een malafide journalist te dezen geenszins als een
dringende reden kan worden aangemerkt;
dat (eiseres) niet eens poogt aan te tonen
dat zij schade heeft geleden; dat het op
(verweerder) gepleegde geweld onrechtmatig was in de door de rechtspraak hieraan gegeven betekenis; dat aldus alle voorwaarden voor het bestaan van een gebrek
in de toestemming en geweld vervuld zijn
en dat de overige voorwaarden niet worden betwist",
terwijl, ...
derde onderdeel, eiseres in de in het
tweede onderdeel weergegeven conclusie betoogde dat geweld de wilsuiting slechts ongeldig maakt als het onrechtmatig of ongeoorloofd is; het geweld bijgevolg niet kan
worden afgeleid uit het feit dat de werkgever op rechtmatige wijze gebruik maakt
van het recht om zich tegen zijn bediende
te beroepen op een dringende reden, en uit
de daaropvolgende beslissing van de bediende om zijn ontslag in te dienen teneinde wegzending zonder opzegging te voorkomen; het rechtmatig of geoorloofd
karakter van het geweld moet worden beoordeeld op het ogenblik waarop de feiten die als zodanig zouden kunnen worden aangemerkt, worden gepleegd; het
arrest bijgevolg niet wettig kon beslissen
dat verweerder zijn ontslag had gegeven
onder druk van geweld, nu het enkel heeft
nagegaan of de door eiseres verweten feiten wel als een dringende reden konden
worden aangemerkt zonder in concreto na
te gaan of eiseres bij die gelegenheid misbruik had gemaakt van haar rechten; het
arrest bijgevolg, nu het zijn beslissing alleen grondt op de vaststelling dat de aangevoerde reden niet dringend was, bijgevolg het begrip moreel geweld in de zin van
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de artikelen 1109 en volgende van het Burgerlijk Wetboek miskent (schending van de
in het middel aangewezen bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek en van de wet van
3 juli 1978):

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat moreel geweld de
wil slechts aantast voor zover het onrechtmatig of ongeoorloofd is;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de feiten, die eiseres aan verweerder verweet om diens onmiddellijke
ontslagneming te verkrijgen, niet als
een dringende reden kunnen worden
aangemerkt en daaruit afleidt dat de
dreiging met ontslag wegens die feiten geweld oplevert in de zin van artikel 1112 van het Burgerlijk Wethoek;
Dat die omstandigheid aileen niet
bewijst dat eiseres van haar rechten
misbruik heeft gemaakt op het ogenblik dat zij verweerder bedreigde met
ontslag om een dringende reden;
Overwegende dat het arrest de beslissing dat het door eiseres op verweerder gepleegde morele geweld onrechtmatig was, niet naar recht
verantwoordt door de bovenstaande
overwegingen;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Bergen.
23 maart 1998 - 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en
Biitzler.
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B.W.; art. 870 Ger.W.; art. 32, 5°,
Arbeidsovereenkomstenwet.)

3e KAMER- 23 maart 1998

1o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
-ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING- OVERMACHT- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
-ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING- OVERMACHT- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEWIJS - BEWIJSVOERING- TIJDSTIP.

3° BEWIJS- BURGERLIJKE

ZAKEN- BEWIJSVOERING- TIJDSTIP- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - OVERMACHT.

1 o De blijvende arbeidsongeschiktheid

waardoor het de werknemer definitief onmogelijk is de bedongen arbeid te hervatten, is een geval van overmacht waardoor de arbeidsovereenkomst een einde
neemt (1). (Art. 32, 5°, Arbeidsovereenkomstenwet.)
2° en 3° Niet wettig verantwoord is het arrest dat beslist dat de werkgever zich alleen tijdens de periode die loopt van het
begin van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid tot de datum van stopzetting van de
werkzaamheden van de werkgever kan
beroepen op de blijvende arbeidsongeschiktheid, waardoor het de werknemer
definitief onmogelijk is de bedongen arbeid te hervatten, en kan verantwoorden dat die arbeidsongeschiktheid definitief en onherroepelijk is (2). (Art. 1315
(1) Cass., 8 okt. 1984,A.R. nr. 4397 (A.C., 198485, nr. 99); raadpl. Cass., 5 jan. 1981, A.R. nr.
3062 (ibid., 1980-81, nr. 255), met concl. adv.gen. Declercq, in J. T.T., 1981, p. 184 e.v., en, inz.,
p. 185; 15 feb. 1982, A.R. nr. 6495, en 1 maart
1982, A.R. nr. 6426 (ibid., 1981-82, nrs. 356 en
386); 21 april 1986, A.R. nr. 7375 (ibid., 198586, nr. 511); 1 juni 1987, A.R. nr. 5628 (Bull. en
Pas., 1986-87, nr. 590); 13 feb. 1989, A.R. nr. 6426
(ibid., 1988-89, nr. 337).
(2) Vgl. Cass., 5 jan. 1981, A.R. nr. 3602 (A. C.,
1980-81, nr. 255) met concl. adv.-gen. Declercq, in
J.T.T., 1981, p. 184 e.v., en, inz., p. 185, 21 april
1986, A.R. nr. 7375 (ibid., 1985-86, nr. 511); 13
feb. 1989, A.R. nr. 6426 (ibid., 1988-89, nr. 337);
raadpl. Cass., 8 okt. 1984, A.R. nr. 4397 (ibid.,
1984-85, nr. 99).

(B.V.B.A. SIMONIS IN VEREFFENING
T. LEMAIGRE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.0060.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 november 1996 gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 1148, 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 15, eerste lid, 31, § 1, 32, 5°,
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en 149 van de
Grondwet,
doordat het arrest de exceptie van verjaring, hieruit afgeleid dat de arbeidsovereenkomst meer dan een jaar v66r de dagvaarding door overmacht was beeindigd,
afwijst en eiseres qualitate qua bijgevolg
veroordeelt om aan verweerder een
opzeggingsvergoeding van 1.377.735 frank
te betalen, verhoogd met de moratoire interest op het nettobedrag met ingang van
18 maart 1991 alsook met de kosten, op
grand: "dat artikel32, 5° van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat 'behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen tenietgaan, de verbintenissen voortspruitende
uit de door deze wet geregelde overeenkomsten een einde nemen ... door overmacht'; dat een blijvende arbeidsongeschiktheid die het de werknemer definitief
onmogelijk maakt de overeengekomen arbeid te hervatten, kan worden aangemerkt
als een geval van overmacht waardoor de
arbeidsovereenkomst beeindigd wordt
(Cass., 5 januari 1981, J.T.T., 1981, 181,
noot Claeys en Smedts); dat overmacht aileen kan worden beoordeeld op grand van
de overeengekomen arbeid (... ); dat de
werkgever zich aileen kan beroepen op
beeindiging van de arbeidsovereenkomst
door overmacht, indien hij met zekerheid
kan weten dat de arbeidsongeschiktheid definitief is, zodat hij het bewijs ervan moet
leveren; dat, hoewel de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst, in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid, aan geen enkele voorwaarde of voorafgaande procedure onderworpen is, de arbeidsovereenkomst door overmacht eerst een einde
neemt, nadat een partij zich op overmacht
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heeft beroepen (Arbh. Gent, 12 december
1988, R.W., 1988-89, 1437); dat (verweerder) zijn arbeidsongeschiktheid aan zijn
werkgever, de b.v.b.a. Simonis, heeft aangegeven en ze van 1 maart 1984 tot 30 september 1990 zonder onderbreking heeft verantwoord; dat hij tijdens de daaropvolgende
vijf en een halve maand (1 oktober 1990 18 maart 1991), namelijk tot de stopzetting van de beroepswerkzaamheden, d.w.z.
de ontbinding van de b.v.b.a. Simonis, van
zijn werk is weggebleven zonder zijn arbeidsongeschiktheid door middel van medische getuigschriften te verantwoorden;
dat hij tijdens voornoemde periode zonder onderbreking door zijn Z.I.V.-instelling
is vergoed, daar hij voor ten minste 66 pet.
arbeidsongeschikt was bevonden in de zin
van artikel 56 van de Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963; dat (verweerders) werkgever op geen enkel ogenblik tijdens de schorsing van de overeenkomst vanaf 1 maart
1984, melding heeft gemaakt van overmacht ten gevolge van de definitieve ongeschiktheid van (verweerder) om de overeengekomen arbeid te hervatten; dat uit de
stukken van het dossier niet blijkt dat (verweerders) werkgever inlichtingen heeft ingewonnen omtrent de eventuele verlenging van de periode van arbeidsongeschiktheid en meer bepaald omtrent
de onherroepelijkheid ervan; dat het
(arbeids)hof oordeelt dat de werkgever, de
b.v.b.a. Simonis, bijgevolg niet heeft vastgesteld dat (verweerders) arbeidsovereenkomst tijdens de periode van 1 maart 1984
tot 18 maart 1991 door overmacht, namelijk de ongeschiktheid om de overeengekomen arbeid te hervatten, is beeindigd; dat
de tussen (verweerder) en zijn werkgever, de b.v.b.a. Simonis, gesloten arbeidsovereenkomst, die wegens (verweerders) arbeidsongeschiktheid geschorst was, daarom
niet door overmacht, namelijk de hierboven vermelde arbeidsongeschiktheid, is
beeindigd, aangezien de werkgever, de
b.v.b.a. Simonis, zich tijdens de periode, die
liep van het begin van de schorsing van de
overeenkomst wegens arbeidsongeschiktheid tot 18 maart 1991, datum van de stopzetting van de werkzaamheden van de
b.v.b.a. Simonis door ontbinding, niet op die
overmacht heeft beroepen (Arbh. Gent, 12
december 1988, R.W., 1988-1989, 1437),
niet, op zijn minst, inlichtingen heeft ingewonnen omtrent de verlenging van de arbeidsongeschiktheid wat de onherroepelijkheid ervan betreft, en niet heeft
verantwoord dat (verweerders) ongeschiktheid definitief en onherroepelijk was; dat
(eiseres), in haar hoedanigheid van veref-
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fenaar van de b.v.b.a. Simonis, niet kan
aanvoeren dat de arbeidsovereenkomst door
overmacht beeindigd was wegens de definitieve ongeschiktheid van (verweerder) om
de overeengekomen arbeid te verrichten
aangezien de. werkgever, de b.v.b.a. Simo~
nis, in illo tempore non suspecto niet heeft
vastgesteld of aangevoerd dat de arbeidsovereenkomst door overmacht beeindigd
was wegens de definitieve ongeschiktheid
van verweerder om de overeengekomen arbeid te verrichten; dat, derhalve, het hoofdberoep g~grond is en het tegenberoep niet
gegrond 1s; dater grond bestaat tot wijziging van het voorgelegde vonnis, waarin
(verweerder) ten onrechte is aangezocht te
preciseren of de arbeidsongeschiktheid blijvend en definitief is; dat de eerste rechter bijgevolg ten onrechte de heropening
van de debatten bevolen heeft",
terwijl eiseres in haar appelconclusie, tot
staving van haar betoog dat de arbeidsovereenkomst was beeindigd ten gevolge
van overmacht die voor verweerder voortvloeide uit zijn definitieve ongeschiktheid
om de overeengekomen arbeid te verrichten, aanvoerde dat "verweerder leed aan
een chronische en progressieve hartaandoening, waardoor hij het - lichamelijk
nochtans weinig belastende - beroep van
horlogemaker niet kon uitoefenen; (dat) een
dergelijke aandoening weliswaar kan verbeteren of stabiliseren door een behandeling die doorgaans tijdens de eerste weken wordt toegepast, maar het zeer
onwaarschijnlijk- ja zelfs onmogelijkis dat die aandoening van jaar tot jaar verbetert, zodat de getroffene het werk na een
zeer lange periode van inactiviteit kan hervatten" en dat, "indien er tijdens de eerste weken geen aanzienlijke verbetering is
opgetreden, het weinig waarschijnlijk is dat
zij ooit, en in elk geval niet na talrijke jaren van behandeling, optreedt"; zij tevens
herinnerde aan de vaststelling van de eerste rechter, dat het tijdvak van arbeidsongeschikheid door geen enkele arbeidshervatting of poging tot hervatting van de
arbeid was onderbroken, dat, volgens het
getuigschrift van dokter Lardot, verweerder in 1992 nog steeds behandeld werd voor
zijn hartaandoening, waarvoor een intensief medisch toezicht vereist is, en dat hij
tot het ingaan van zijn rustpensioen op 1
december 1992 ten laste van zijn
verzekeringsinstelling is gebleven;
eerste onderdeel : ...
tweede onderdeel, de definitieve ongeschiktheid voor de werknemer om de overeengekomen arbeid te verrichten, die krachtens de artikelen 1148 van het Burgerlijk
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Wetboek, 31, § 1, en 32, 5°, van de wet van
3 juli 1978, de beeindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht tot gevolg
heeft, een rechtsfeit is dat de werkgever,
krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, voor het arbeidsgerecht door
alle middelen rechtens, en meer bepaald
door vermoedens overeenkomstig de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wethoek kan bewijzen; voornoemd recht niet
hierdoor wordt beperkt dat het bewijs van
dat feit niet is geleverd v66r de datum
waarop de werkzaamheden van de werkgever zijn stopgezet, aangezien die omstandigheid niet ter zake dienend is; eiseres in de vooraan in het middel
weergegeven of samengevatte passages van
haar conclusie betoogde dat zij dat rechtsfeit door vermoedens zou bewijzen; het arrest, zo het beslist dat eiseres, nu zij dat
rechtsfeit niet heeft "verantwoord", d.w.z.
bewezen v66r de stopzetting van haar werkzaamheden, dat bewijs niet meer kan leveren voor de arbeidsgerechten, de artikelen 1148, 1315, 1349, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 31, § 1, en 32, 5°, van de wet
van 3 juli 1978 schendt; het bijgevolg tevens artikel 15 schendt van voormelde wet,
die het ten onrechte weigert toe te passen;

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest beslist
dat de tussen verweerder en de
B.V.B.A. Simonis gesloten arbeidsovereenkomst niet is beeindigd door overmacht, "namelijk de arbeidsongeschiktheid (. .. ), aangezien de werkgever, de b.v.b.a. Simonis, zich tijdens de
periode die liep van het begin van de
schorsing van de overeenkomst wegens arbeidsongeschiktheid tot 18
maart 1991, datum van de stopzetting van de werkzaamheden van de
b.v.b.a. Simonis door ontbinding, niet
op die overmacht heeft beroepen (... ),
niet, op zijn minst, inlichtingen heeft
ingewonnen omtrent de verlenging van
de arbeidsongeschiktheid wat de onherroepelijkheid ervan betreft, en niet
heeft verantwoord dat (verweerders)
ongeschiktheid definitief en onherroepelijk was; dat (eiseres), in haar hoedanigheid van vereffenaar van de
b.v.b.a. Simonis, niet kan aanvoeren
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dat de arbeidsovereenkomst door overmacht beeindigd was wegens de definitieve ongeschiktheid van (verweerder) om de overeengekomen arbeid te
verrichten, aangezien de werkgever, de
b.v.b.a. Simonis, in illo tempore non
suspecto niet heeft vastgesteld of aangevoerd dat de arbeidsovereenkomst
door overmacht beeindigd was wegens de definitieve ongeschiktheid van
verweerder om de overeengekomen arbeid te verrichten";
Dat uit die overwegingen blijkt dat
het arbeidshof geoordeeld heeft dat eiseres v66r de stopzetting van de werkzaamheden van de vennootschap
moest bewijzen dat verweerders arbeidsongeschiktheid definitief en onherroepelijk was;
Dat het arrest zodoende de door eiseres aangevoerde wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste en het derde onderdeel van het
middel, die niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de door eiseres opgeworpen exceptie van verjaring, hieruit afgeleid dat de arbeidsovereenkomst door overmacht was
beeindigd, afurijst, eiseres veroordeelt
om aan verweerder een opzeggingsvergoeding, verhoogd met de moratoire interest, te betalen en uitspraak
doet over de kosten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
23 maart 1998- 3e kamer- Voorzitter en verslaggever: mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq - Advocaat : mr.
Draps.
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(KONINGS GRAANSTOKERIJ N.V T. KREKELS)
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KAMER-

24 maart 1998

ARREST

(A.R. nr. P.96.1683.N)

1o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- ALGEMEEN- GOEDE TROUWDRAAGWIJDTE.

2° MISDRIJF- DEELNEMING- STRAFBAARHEID - KENNIS - DRAAGWIJDTE.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :

3° MISDRIJF- GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - HOOFDFEIT IN BELGIE - DEELNEMING IN BUITENLAND - BELGISCHE STRAFWET- TOEPASSINGSGEBIED.

4° MISDRIJF-

DEELNEMING- HOOFDFEIT IN BELGIE - DEELNEMING IN BUITENBELGISCHE STRAFWET LAND TOEPASSINGSGEBIED.

5o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE- WERKING IN DE RUIMTESTRAFWETBOEK- HOOFDFEIT IN BELGIE DEELNEMING IN BUITENLAND- BELGISCHE
STRAFWET- TOEPASSINGSGEBIED.

1o Behoudens wanneer het misdrijf een bij-

zonder opzet vereist, [evert goede trouw
geen schulduitsluitingsgrond op.
2° De deelnemer aan een misdrijf moet kennis hebben van alle omstandigheden die
aan het feit, waaraan hi) door zijn medewerking deelneemt, het kenmerk geven van een welbepaalde misdaad of
wanbedrijf, zodat de afwezigheid van deze
kennis de strafbaarheid van de deelneming uitsluit. (Artt. 66 en 67 Sw.)
3°, 4° en 5° Wanneer een misdrijfin Belgie wordt gepleegd, worden de in het buitenland gestelde daden van deelneming
geacht in Belgie te zijn gepleegd, zodat de
vreemdeling die in het buitenland deelneemt aan een in Belgie gepleegd misdrijf onder het toepassingsgebied van de
Belgische strafwet valt (1). (Art. 36.2.a
Verdrag van 30 maart 1961; wet 20 aug.
1969.)
(1) Cass., 28 juni 1994, A.R. nr. P.94.0503.N
(A.C., 1994, nr. 335).

schending van de artikelen 8 en 9 van de
wet van 1 april 1879 betreffende de
fabrieks- en handelsmerken, 93 en 103 van
de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en 66 en 67
van het StrafWetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel houdende het recht op tegenspraak, en van de wetten van 25 oktober 1919, enig artikel, § XV en 19 augustus 1920,
doordat het bestreden arrest de buitenvervolgingstelling uitgesproken door de
raadkamer bevestigt, op grand van de motieven "dat zowel uit de bijgebrachte stukken als uit de verklaringen van verdachte
Krekels (stuk 72) en van Evenblij Simon
(stuk 76) blijkt dat de tussenkomst van
N.V Krevino zich beperkte tot het bottelen van de vodka en zij derhalve geen verantwoordelijkheid droegen ten aanzien van
het aangebrachte label ofmerk; dat de gebruikte term 'ex works' niet betekende dat
zij instonden voor de verkoop of de distributie van waren; dat de vraagstelling van
verdachten naar een mogelijke gelijkenis
met andere merken of de omstandigheid
dat zij zich terzake informeerden, geen afbreuk deed aan hun beperkte opdracht, nl.
alleen tot botteling over te gaan en evenmin hun goede trouw deed wankelen",
terwijl, eerste onderdeel, de verweerders - oorspronkelijke beklaagden - vervolgd werden niet alleen uit hoofde van het
namaken van een merk, doch tevens uit
hoofde van bedrieglijke gebruikmaking van
een nagemaakt merk, hetzij het bedrieglijk op voorwerpen van hun handel plaatsen van een aan een ander toebehorend
merk, hetzij het wetens te hebben verkocht, te koop gesteld of in de handel te
hebben gebracht van producten met een nagemaakt of met een bedrieglijk geplaatst
merk; artikel 9 van de wet van 1 april 1879
bepaalt dat als daders van de wanbedrijven omschreven in artikel 8 van die wet
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worden gestraft, diegenen die deze uitge- ten met een nagemaakt merk, het volstaat
voerd hebben of die rechtstreeks aan de uit- dat de dader wetens en willens heeft gevoering ervan hebben meegewerkt, als- handeld; bij het stellen van een daad van
ook degenen die door welkdanig feit tot de strafbare deelneming zoals omschreven in
uitvoering een zodanige hulp hebben ge- voornoemd artikel 9 van de wet van 1 april
leend dat zonder hun bijstand, het wan- 1879, het in elk geval voldoende is dat een
bedrijfniet kon gepleegd worden, alsook de- hoofdfeit werd gepleegd, en dat de medegenen die, door giften, beloften, bedreigin- dader hieraan bewust heeft meegewerkt in
gen, misbruik van gezag of van macht, een van de vormen omschreven in dit arschuldige kuiperijen of arglistigheden, tikel; de enkele vaststelling van liet berechtstreeks tot dit wanbedrijf aangedre- staan van goede trouw op zichzelf het beven hebben; zij tevens vervolgd werden uit st a an van een misdrijf niet uitsluit; dit
hoofde van inbreuk op de artikelen 93 en enkel het geval is wanneer sprake is van
103 van de wet van 14 juli 1991, wegens onoverkomelijke dwaling, zodat het bestrehet hebben gesteld van een met de eer- den arrest, door de enkele verwijzing naar
lijke handelsgebruiken strijdige daad waar- een goede trouw in hoofde van de verweerdoor de beroepsbelangen van een of meer ders, niet wettelijk kon besluiten tot de afandere verkopers werden geschaad ofkon- wezigheid van -strafbare deelneming aanden worden geschaad; de verweerders al- het wanbedrijf omschreven in de artikedus, overeenkomstig de op deze wet toe- len 8 en 9 van de wet van 1 april1879, derpasselijke artikelen 66 en 67 van het halve schending inhoudt van deze wetsbeStrafwetboek, vervolgd werden uit hoofde palingen;
van strafbare deelneming aan dit laatste
en terwijl, derde onderdeel, op grond van
misdrijf als dader of medeplichtige;
en terwijl het bestreden arrest vaststelt het algemeen rechtsbeginsel van het recht
dat de verweerders, als verantwoordelij- op tegenspraak, zoals ook neergelegd in het
ken van N.V. Krevino, instonden voor het enig artikel, § XV van de wet van 25 okbottelen van de vodka; het bottelen moet tober 1919 en in de wet van 19 augustus
beschouwd worden als minstens een zoda- 1920, die een tegensprekelijk debat hebnige hulp tot het plegen van het wanbe- ben ingesteld voor de raadkamer en voor de
drijfvan het wetens verkopen, te koop stel- kamer van inbeschuldigingstelling, wanlen of in de handel brengen van producten neer deze geroepen worden om de rechtsmet een nagemaakt merk, dat zonder hun pleging te regelen, de verdachte en de burbijstand het wanbedrijf niet kon gepleegd gerlijke partij het recht hebben om
worden, in de zin van artikel 9 van de wet conclusies te nemen, en de onderzoeksvan 1 april1879, alsook als een noodzake- gerechten gehouden zijn om hierop te antlijke, minstens nuttige medehulp in de zin woorden; zo uit de artikelen 128, 129, 130,
van respectievelijk artikel 66 en 67 van het 229, 230 en 231 van het Wetboek van StrafStrafwetboek, aan het wanbedrijf omschre- vordering volgt dat de onderzoeksgerechten
ven in de artikelen 93 en 103 van de wet met de enkele vaststelling dat bezwaren bevan 14 juli 1991, in de vorm van de ver- staan of niet bestaan, kan antwoorden op
koop, te koopstelling of in voorraad heb- conclusies die louter in feite het bestaan
ben van nagemaakte artikelen; de omstan- van bezwaren betwisten, de onderzoeksdigheid dat de verweerders niet zelf gerechten echter de verplichting hebben om
instonden voor de eigenlijke verkoop of de te antwoorden op de conclusies van de burdistributie van de waren, hieraan geen af- gerlijke partij die inhouden dat het ten
laste gelegde feit een misdrijf uitmaakt;
breuk doet,
zodat het bestreden arrest, door op grond
en terwijl het bestreden arrest niet antvan de enkele overweging dat de tussen- woordt op de conclusies waarin eiseres inkomst van de verweerders zich beperkte tot roept dat de handelswijze van de verweerhet bottelen, en zij niet instonden voor de ders constitutief is voor zowel het materieel
verkoop of de distributie, te besluiten tot de als het moreel element van -strafbare deelafwezigheid van strafbare deelneming aan neming aan- de wanbedrijven van het wede in de tenlastelegging omschreven wan- tens producten met een nagemaakt merk te
bedrijven, schending inhoudt van de arti- hebben verkocht, te koop gesteld of in de
kelen 8 en 9 van de wet van 1 april1879, handel te hebben gebracht, en, aldus, het
93 en 103 van de wet van 14 juli 1991, en stellen van een met de eerlijke handels66 en 67 van het Strafwetboek;
gebruiken strijdige daad waardoor de
en terwijl, tweede onderdeel, voor het beroepsbelangen van andere verkopers werwanbedrijfvan het verkopen, te koop stel- den geschaad; eiseres, m.b.t. het materilen of in de handel brengen van produc- eel element van de strafbare deelneming
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aan de genoemde wanbedrijven, liet gelden : "Oak al zouden zij de opdracht tot bottelen gekregen hebben dan nag is het hun
handelswijze die inderdaad het op de markt
brengen van de nagemaakte producten veroorzaakte. Minstens is het duidelijk dat
zonder hun tussenkomst het misdrijf niet
zou zijn tot stand gekomen zodat beklaagden op zijn minst rechtstreekse mededaders zijn" (aanvullende beroepsbesluiten,
3de blad, 3e en 4e al.); eiseres in dit verband eveneens liet gelden dat "Etiketten,
waarvan men zelf de opmerking maakt dat
deze een nabootsing zijn van die van (eiseres) gedrukt (opdracht tot drukken werd
gegeven) en gekleefd (werden) op de tiessen" (beroepsbesluiten, lOde blad, 4e al.);
alsook dat de heer Evenblij letterlijk verklaarde "Wij hebben deze goederen als commissionairs voor de holding Loan & Capital uit Liechtenstein, verkocht aan clienten
in Rusland" (beroepsbesluiten, 16de blad,
6e al.);
en terwijl eiseres liet gelden, m.b.t. het
moreel bestanddeel van de strafbare deelneming aan de vermelde wanbedrijven, op
grand van de door de eerste verweerder afgelegde verklaring, dat sprake is van een
bedrieglijk opzet, minstens van een algemeen, in voorkomend geval eventueel opzet; eiseres stelde : "Dit is flagrant in strijd
met de verklaring van dhr. Krekels in het
vooronderzoek (zie stuk 72) waar hij verklaarde als volgt: "Ikzelfheb destijds wel
de opmerking gemaakt dat er gelijkenis
was met het etiket van Konings, maar de
Hartog drukte mij op het hart dat we geen
problemen konden krijgen met dit product daar alles in de regel was ... " deze verklaring is essentieel en bewijst het besef en
de aanwezige kennis bij beklaagden van de
wederrechtelijkheid van de botteling en etiketering. Niettemin gingen beklaagden door
met de botteling en de leveringen van de
flessen en verkozen zij dus het "risico" van
vervolging te nemen. Zander enige vorm
van onderzoek (thans wordt in strijd met de
verklaringen in het vooronderzoek het tegenovergestelde voorgehouden (. .. ) worden etiketten, waarvan men zelf de opmerking maakt dat deze een nabootsing zijn
van die van (eiseres), gedrukt (opdracht tot
drukken werd gegeven) en gekleefd op de
flessen : er kan dan oak bezwaarlijk worden voorgehouden dat men van niets wist
... " (beroepsbesluiten, lOde blad, 3e tot 5e
al.),
zodat het bestreden arrest, dat niet antwoordt op de conclusies in rechte van eiseres, schending inhoudt van het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht op
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tegenspraak en van de wetten van 25 oktober 1919, enig artikel, § XV, en 19 augustus 1920 :

Overwegende dat de beroepen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 29 februari 1996 besliste
dater geen aanleiding is tot vervolging van de eerste en de tweede verweerder wegens mededaderschap aan :
A. inbreuk op de artikelen 8, 9 en 14
van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken en B. op artikel 93 van de wet van
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
Dat het bestreden arrest deze beschikking bevestigt;
Overwegende dat eiseres het bestreden arrest aileen bekritiseert in zoverre het besluit tot de afwezigheid
van voldoende bezwaren betreffende
strafbare deelneming;
Overwegende dat daderschap en
deelneming aan misdrijven onderscheiden zaken zijn; dat de dader het voor
het misdrijf vereiste opzet moet hebben; dat, behoudens wanneer het misdrijf een bijzonder opzet vereist, goede
trouw op zichzelf geen schulduitsluitingsgrond oplevert; dat de deelnemer kennis moet hebben van alle
omstandigheden die aan het feit,
waaraan hij door zijn medewerking
deelneemt, het kenmerk geven van
een welbepaalde misdaad of wanbedrijf; dat afwezigheid van de vereiste
kennis de strafbaarheid van de deelneming uitsluit;
Overwegende dat de appelrechters
met de in het middel aangehaalde consideransen, onder meer "en evenmin
(de) goede trouw (van de verdachten)
deed wankelen", op grond van feitelijke gegevens als hun oordeel te kennen geven dat er geen voldoende bezwaren betreffende kennis vanwege de
eerste en de tweede verweerder voorhanden zijn, zodoende de door eiseres aangevoerde strijdige of andere feitelijke gegevens verwerpen, hierdoor
haar conclusie beantwoorden, en de
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beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 3 en 66 van
het Strafwetboek, 8 en 9 van de wet van 1
april1879 en 93 en 103 van de wet van 14
juli 1991,
doordat het bestreden arrest de door de
raadkamer uitgesproken buitenvervolgingstelling bevestigt; het bestreden arrest oordeelt "dat lastens de verantwoordelijken
voor de vennootschappen Aqua Vitae en
Loan & Capital geen strafrechtelijke inbreuken met territoriale bevoegdheid voor
Belgie kunnen weerhouden worden",
terwijl eiseres liet gelden, zonder hierin
door het bestreden arrest te worden tegengesproken, dat de opdracht tot het bottelen werd gegeven door de verantwoordelijken van de Liechtensteinse holding Loan
& Capital en de afdeling of dochteronderneming Aqua Vitae; het geven van deze opdracht te beschouwen is als minstens een
vorm van mededaderschap in de zin van de
artikelen 8 en 9 van de wet van 1 april
1879, 93 en 103 van de wet van 14 juli
1991, en 66, lid 4, van het Strafwetboek;
overeenkomstig artikel 3 van het Strafwetboek, het misdrijf, op het grondgebied van
het Rijk door Belgen of door vreemdelingen gepleegd, gestraft wordt overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetten; wanneer een misdrijf in Belgie wordt
gepleegd, de daden van strafbare deelneming gesteld in het buitenland geacht worden in Belgie te zijn gepleegd, zodat de
vreemdeling die deelneemt aan een misdrijf in Belgie gepleegd, onder het
toepassingsgebied van de Belgische strafwet valt,
het bestreden arrest derhalve niet wettelijk kon beslissen dat lastens de verantwoordelijken van de vennootschappen Aqua
Vitae en Loan & Capital geen strafrechtelijke inbreuken met territoriale bevoegdheid voor Belgie kunnen weerhouden worden (schending van de artikelen 8 en 9 van
de wet van 1 april1879, 93 en 103 van de
wet van 14juli 1991, en 3 en 66, lid 4, van
het Strafwetboek) :

Overwegende dat het middel om de
daarin vermelde redenen gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de on-
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derzoeksrechter ontlast van het onderzoek ten laste van onbekenden
zowel in Belgie als in het buitenland;
verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in de helft van
de kosten; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
24 maart 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht -Advocaten: mrs. De Gryse en Delahaye.
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2e KAMER - 24 maart 1998

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE ALGEMEEN- GETUIGENVERHOOR- ONREGELMATIGE SAMENSTELLING RECHTSCOLLEGE - GEVOLG.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN - NIETIG GETUIGENVERHOOR- GEVOLG.

1 o Zo de zetel volgens het proces-verbaal

van de terechtzitting samengesteld was
uit meer dan het voorgeschreven aantal
rechters is het op deze zitting gehouden
getuigenverhoor nietig. (Art. 779 Ger.W.)
2° Uit de nietigheid van het getuigenver-

hoor volgt eveneens de nietigheid van het
arrest dat op dit getuigenverhoor steunt.
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(MOEREELS)
ARREST

(A.R. nr. P.97.0144.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1996 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorzieningen van Hendrik Moereels, Paul Nagels, Andre
Suys, Cesar Van Mele, Renaat Vleugels en Robert De Nil:

A. In zoverre de voorzieningen betrekking hebben op de telastleggingen waarvoor de eisers worden vrijgesproken of de tegen hen ingestelde
strafvordering niet ontvankelijk wordt
verklaard:
Overwegende dat het arrest de
strafvordering niet ontvankelijk verklaart ten aanzien van Hendrik Moereels wat de telastleggingen A6b en
B4b betreft, Paul N a gels wat de telastleggingen A6a en B4a betreft,
Andre Suys wat de telastleggingen
A6b en B4b betreft, Cesar Van Mele
wat de telastleggingen A6c en B4c betreft, Renaat Vleugels wat de telastleggingen A6b en B4b betreft en Robert De Nil wat de telastleggingen A6a
en B4a betreft;
Dat het arrest Hendrik Moereels
van de telastlegging E3 vrijspreekt en
Paul N agels van de telastleggingen E 1
enE3;
Dat de voorzieningen bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk zijn;
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terwijl overeenkomstig artikel101 van
het Gerechtelijk Wetboek, toepasselijk in
strafzaken op grand van artikel 2 van ditzelfde wetboek, het hof van beroep zitting houdt met drie raadsheren in het hof
van beroep; uit het proces-verbaal van terechtzitting dd. 22 maart 1996, blijkt dat
het hof (van beroep) zetelde in een samenstelling bestaande uit de raadsheren Van
Houche, Michielsen en Van Hoogenbemt; op
pagina vijf van ditzelfde proces-verbaal van
terechtzitting echter vermeld wordt "De
raadsheer G. Van Craen geeft verslag"; het
hof (van beroep) aldus, blijkens de vermeldingen van dit proces-verbaal van de terechtzitting, samengesteld was uit vier
raadsheren; de regels in verband met de samenstelling van de zetel voorgeschreven
zijn op straffe van nietigheid; het verhoor
van de getuigen Van Den Berghe en Le- '
daine, dat volgens het proces-verbaal van
terechtzitting dd. 22 maart 1996 op deze
zitting plaatsvond, aldus werd afgenomen door een ongeldig samengestelde zetel, en in die mate aangetast is door nietigheid; het arrest bij de beoordeling van de
ontvankelijkheid van de strafvordering
mede steunt op de vaststellingen opgeleverd door dit nietige getuigenverhoor (arrest, blz. 54-56); het arrest aldus, door te
steunen op vaststellingen opgeleverd door
een getuigenverhoor dat werd afgenomen
door een ongeldig samengestelde zetel, de
artikelen 2, 101 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek schendt:

B. In zoverre de voorzieningen betrekking hebben op de tegen de eisers uitgesproken veroordelingen tot
straf:

Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 22 maart
1996 vermeldt dat het hofvan beroep
is samengesteld uit J. Van Houche,
voorzitter, L. Michielsen, raadsheer, L.
Van Hoogenbemt, raadsheer, Y. Liegeois, advocaat-generaal, en D. Lambrecht, griffier; dat dit proces-verbaal
verder vermeldt dat raadsheer G. Van
Craen verslag geeft, vervolgens dat getuigen worden ondervraagd en tenslotte dat het hofvan beroep de zaak
in voortzetting stelt ten einde de partijen toe te laten te concluderen;

Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, 101 en 779
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de eisers uit
hoofde van de bewezen verklaarde betichtingen veroordeelt tot een gevangenisstrafvan twee maanden met uitstel gedurende een periode van drie jaar, en een
geldboete van 10.000 frank,

Overwegende dat aldus getuigen
worden ondervraagd door een zetel die
was samengesteld uit meer dan het
voorgeschreven aantal rechters, zodat bij toepassing van artikel 779 Gerechtelijk Wetboek het op deze zitting gehouden getuigenverhoor niet
regelmatig werd verricht, derhalve
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nietig is en erop geen acht mocht
worden geslagen;
Dat de nietigheid van het getuigenverhoor waarop de appelrechters hun
beslissing laten steunen, de nietigheid van het bestreden arrest tot gevolg heeft;
Dat het middel gegrond is;
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ste namens Hendrik Moereels, Paul
Nagels, Andre Suys, Cesar Van Mele,
Renaat Vleugels en Robert De Nil aangevoerde middel, gegrond is;
III. Op de voorzieningen van Jozef
Gowie, Jhonn Keunen, en Jozef De
Laet:

A. In zoverre de voorziening van Jozef Gowie be trekking heeft op de telastleggingen waarvoor de tegen hem
ingestelde strafvordering niet ontvanOver het eerste middel, gesteld als volgt : kelijk wordt verklaard :
schending van de artikelen 2, 101 en 779
Overwegende dat het arrest de
van het Gerechtelijk Wetboek,
strafvordering niet ontvankelijk verdoordat het bestreden arrest de eisers uit klaart ten aanzien van J ozef Gowie
hoofde van de bewezen verklaarde betich- wat de telastleggingen A6b en B4b betingen veroordeelt tot een gevangenisstrafvan twee maanden met uitstel gedu- treft;
Dat de voorziening bij gebrek aan
rende een periode van drie jaar, en een
geldboete van 10.000 frank,
belang niet ontvankelijk is;
terwijl overeenkomstig artikel101 van
B. In zoverre de voorzieningen behet Gerechtelijk Wetboek, toepasselijk in trekking hebben op de tegen de eistrafzaken op grond van artikel 2 van dit- sers uitgesproken veroordelingen tot
zelfde wetboek, het hof van beroep zit- straf:
ting houdt met drie raadsheren in het hof
II. Op de voorziening van Jozef
Daerden:

van beroep; uit het proces-verbaal van terechtzitting dd. 22 maart 1996, blijkt dat
het hof (van beroep) zetelde in een samenstelling bestaande uit de raadsheren Van
Houche, Michielsen en Van Hoogenbemt; op
pagina vijfvan ditzelfde proces-verbaal van
terechtzitting echter vermeld wordt "De
raadsheer G. Van Craen geeft verslag"; het
hof (van beroep) aldus, blijkens de vermeldingen van dit proces-verbaal van de terechtzitting, samengesteld was uit vier
raadsheren; de regels in verband met de samenstelling van de zetel voorgeschreven
zijn op straffe van nietigheid; het verhoor
van de getuigen Van Den Berghe en Ledaine, dat volgens het proces-verbaal van
terechtzitting dd. 22 maart 1996 op deze
zitting plaatsvond, aldus werd afgenomen door een ongeldig samengestelde zetel, en in die mate aangetast is door nietigheid; het arrest bij de beoordeling van de
ontvankelijkheid van de strafvordering
mede steunt op de vaststellingen opgeleverd door dit nietige getuigenverhoor (arrest, blz. 54-56); het arrest aldus, door te
steunen op vaststellingen opgeleverd door
een getuigenverhoor dat werd afgenomen
door een ongeldig samengestelde zetel, de
artikelen 2, 101 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek schendt :

Overwegende dat het middel, zoals blijkt uit het antwoord op het eer-

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 2, 101 en
779 Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat het bestreden arrest, zoals blijkt uit het antwoord op
het eerste namens Hendrik Moereels,
Paul N agels, Andre Suys, Cesar Van
Mele, Renaat Vleugels en Robert De
Nil aangevoerde middel, de aangehaalde artikelen schendt en derhalve
nietig is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de overige namens de eisers
Hendrik Moereels, Jozef Daerden,
Paul N agels, Andre Suys, Cesar Van
Mele, Renaat Vleugels en Robert De
Nil, en de namens Jhonn Keunen aangevoerde middelen, die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden,
vernietigt het proces-verbaal van de terechtzitting van 22 maart 1996 en het
arrest van 19 december 1996 van het
Hofvan Beroep te Antwerpen, dit laatste behoudens in zoverre dit arrest de
strafvordering niet ontvankelijk verklaart ten aanzien van Hendrik Moereels wat de telastleggingen A6b en
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B4b betreft, Jozef Gowie wat de telastleggingen A6b en B4b betreft, Paul
Nagels wat de telastleggingen A6a en
B4a betreft, Andre Suys wat de telastleggingen A6b en B4b betreft, Cesar Van Mele wat de telastleggingen
A6c en B4c betreft, Renaat Vleugels
wat de telastleggingen A6b en B4b betreft en Robert De Nil wat de telastleggingen A6a en B4a betreft en vrijspreekt Hendrik Moereels van de
telastlegging E3 en Paul N agels van
de telastleggingen E1 en E3; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest en van het
vernietigde proces-verbaal; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hofvan
Beroep te Gent.
24 maart 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaten : mr.
De Gryse; R. Verstraeten, Brussel; J. Mees,
Antwerpen.

Nr. 166
2e

KAMER-

24 maart 1998

1° VREEMDELINGEN- BEVEL OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN - SPONTANE
AANMELDING- VRIJHEIDSBEROVING- BEHOORLIJK BESTUUR- DRAAGWIJDTE.

2o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUURVREEMDELINGEN - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- SPONTANE AANMELDING- VRIJHEIDSBEROVING- DRAAGWLJDTE.

3° VREEMDELINGEN- OPSLUITING INGEVOLGE MINISTERIELE BESLISSING- BEROEP - ADMINISTRATIEF DOSSIER- INZAGE
DOOR DE VERDEDIGING- VORMVEREISTEN.

1 o en 2° De beginselen van behoorlijk be-

stuur staan niet in de weg dat de politiediensten een vreemdeling, die het voorwerp uitmaakt van een bevel om het Rijk

Nr. 166

te verlaten, van zijn vrijheid beroven naar
aanleiding van een spontane aanmelding door de betrokkene zelf. (Art. 72, lid
3, Vreemdelingenwet.)
Wanneer het administratief dossier, overeenkomstig artikel 72, vi)fde lid, Vreemdelingenwet, ter beschikking wordt gesteld van de raadsman van de
vreemdeling in de vorm van afschriften, dienen deze niet voor eensluidend te
worden verklaard door de griffier van het
onderzoeksgerecht. (Art. 72, vijfde lid,
Vreemdelingenwet; art. 21, § 3, tweede
lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(MARCOS)
ARREST

(A.R. nr. P.98.0345.N)

HET HOF; - Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van het
Hof van 12 maart 1998;
Gelet op het bestreden arrest, op 3
maart 1998 gewezen door het Hofvan
Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het namens eiseres ingediende verzoekschrift, waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over de eerste grief :
Overwegende dat het bestreden arrest het hoger beroep van het openbare ministerie ontvankelijk en gegrond verklaart, de bestreden beschikking van de raadkamer hervormt
en vaststelt "dat de omstandigheden
waarop de administratieve beslissing
van 30 januari 1998 gesteund is werkelijk bestaan en van die aard zijn dat
zij de maatregel van vrijheidsberoving wettigen", op grond van een eigen motivering en met overname van
de redengeving van het schriftelijk advies van het openbaar ministerie dat
integraal is overgenomen in het bestreden arrest;
Overwegende dat de grief, die ervan uitgaat dat de appelrechters de
beschikking van de raadkamer hebben vernietigd, berust op een onjuiste
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lezing van het bestreden arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Over de tweede grief :
Overwegende dat de grief, in zoverre het onderzoek ervan het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat de vreemdeling
die het bevel om het Rijk te verlaten
heeft gekregen, overeenkomstig artikel27, derde lid, Vreemdelingenwet,
kan opgesloten worden voor de tijd die
strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel; dat de politionele overheden het bevel tot vrijheidsberoving dienen uit te voeren,
ongeacht de omstandigheden waarin
zij de betrokken vreemdeling aantreffen; dat de beginselen van behoorlijk
bestuur er niet aan in de weg staan
dat de politiediensten een vreemdeling van zijn vrijheid beroven naar
aanleiding van een spontane aanmelding door de betrokkene zelf;
Dat de appelrechters door hun considerans "dat niets verhindert dat politionele overheden inbreuken vaststellen ter gelegenheid van aangifte",
hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;
Over de derde grief :
Overwegende dat de appelrechters
hebben vastgesteld "dat (van) het administratief dossier een eensluidend
verklaarde kopie bij het dossier werd
gevoegd en ter inzage van de verdediging werd gesteld voor de behandeling van het hof (van beroep)", hetgeen door eiseres niet wordt betwist;
Overwegende dat wanneer de
vreemdeling beroep instelt tegen de
maatregel van vrijheidsberoving waarvan hij het voorwerp is, er bij toepassing van artikel 72, vierde lid, Vreemdelingenwet wordt gehandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen
op de voorlopige hechtenis, behou-
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dens deze betreffende, onder meer, het
inzagerecht in het administratief dossier;
Dat derhalve wanneer het administratief dossier, overeenkomstig artikel 72, vijfde lid, Vreemdelingenwet,
ter beschikking wordt gesteld van de
raadsman van de vreemdeling in de
vorm van afschriften, deze niet eensluidend moeten worden verklaard door
de griffier van het onderzoeksgerecht,
zoals bepaald in artikel21, § 3, tweede
lid, Voorlopige Hechteniswet;
Overwegende dat eiseres niet aangeeft in welke mate haar recht van
verdediging werd geschonden door de
omstandigheid dat het administratief dossier ter beschikking werd gesteld van haar raadsman in de vorm
van een door de bevoegde ambtenaar
voor eensluidend verklaard afschrift;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 maart 1998 - ze kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Halleweyn, advocaat-generaal met opdracht - Advocaat : mr. R. Quintelier, Antwerpen.

Nr, 167

ze KAMER -

25 maart 1998

BEWIJS - STRAFZAKEN- ALLERLEI- CONSULAIRE ARCHIEVEN- ONSCHENDBAARHEID
- OVERTUIGINGSSTUKKEN.

372

HOF VAN CASSATIE

De waarborg van onschendbaarheid, die
aan het geheel van de consulaire archieven wordt toegekend, belet niet dat door
de consulaire overheden vrijwillig overhandigde of uitgereikte documenten voor
het gerecht worden gebruikt, meer bepaald als overtuigingsstuk. (Artt. 1, inz.
l.l.k, en 33, Verdrag van Wenen inzake
consulair verkeer van 24 april 1963.)
(EL BOUHMIDI)
ARREST

Nr. 168

dere landen dan dat waartoe het betrokken consulaat behoort", zijn beslissing regelmatig met redenen
omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:lle of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1599.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over de middelen, die luiden als
volgt:
Overwegende dat de uitdrukking
"consulair archief', luidens artikel
l.l.k van het Verdragvan Wenen van
24 april 1963 inzake consulair verkeer, alle bescheiden, stukken, briefwisseling, boeken, filmen, geluidsbanden en registers van de consulaire
post, alsmede het codemateriaal, de
kaartsystemen en de meubels bestemd
voor het beschermen of opbergen van
deze zaken omvat; dat die archieven
en documenten, gelet op artikel 33 van
voornoemd verdrag, te allen tijde en
waar zij zich ook mogen bevinden, onschendbaar zijn;
Overwegende dat die waarborg van
onschendbaarheid niet belet dat door
de betrokken consulaire overheden
vrijwillig overhandigde of uitgereikte
documenten voor het gerecht worden
gebruikt, meer bepaald als overtuigingsstuk;
Overwegende dat het arrest, nu het
zijn beslissing grondt op documenten waarvan het vaststelt dat "zij door
de diensten van het consulaat zijn opgemaakt, met de bedoeling om - door
(eiser) of door een medebeklaagde of
door de personen op wie de documenten betrekking hebben - te worden
voorgelegd aan de overheden van an-

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten van zijn voorziening.
25 maart 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. A. Gillet, Nijvel.

Nr. 168

2e KAMER- 25 maart 1998
VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN
SCHULD- TOEZICHT VAN RET HOF VAN CASSATIE - GRENZEN.

I. v. m. de ernstige aanwijzingen van schuld
beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling, die overeenkomstig art. 30 Wet
Voorlopige Hechtenis kennisneemt van het
hager beroep tegen de in art. 21 van die
wet bedoelde beschikking, zich ertoe na te
gaan of ze bestonden zowel op het ogenblik waarop het bevel tot aanhouding is
verleend, als op dat van de uitspraak.
Binnen de perken van de rechtspleging
inzake voorlopige hechtenis reikt het
toezicht van het Hof van Cassatie niet
verder (1). (Artt. 21 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(1) Cass., 22 dec. 1993, A.R. nr. P.93.1659.F
(A.C., 1993, nr. 544); 4 dec. 1996, A.R. nr.
P.96.1497.F (ibid., 1996, nr. 484); 30 dec. 1997,
A.R. nrs. P.97.1657.F en P.97.1660.F (ibid., 1997,
nr. 583).
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Nr. 169
(JASARI)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0363.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1998 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
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Overwegende dat het door het
Hof binnen de perken van de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis
uitgeoefende toezicht niet verder
reikt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantit:\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Overwegende dat eiser door de onderzoeksrechter te Luik op 20 februari
Om die redenen, verwerpt de voor1998 onder aanhoudingsbevel is gesteld; dat eisers voorlopige hechte- ziening; veroordeelt eiser in de kosnis, bij beschikking van 25 februari ten.
1998, is gehandhaafd; dat het bestre25 maart 1998 - 2e kamer - Voorzitden arrest, op het hoger beroep van de
ter en verslaggever : de h. Ghislain,
verdachte, de handhaving van de afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conhechtenis beveelt;
clusie van de h. du Jardin, advocaatOverwegende dat het aangevoerde generaal - Advocaat : mr. F. Kuty, Luik.
middel de wettigheid van het tegen eiser uitgevaardigde aanhoudingsbevel betwist en bijgevolg de nietigheid
van de daaropvolgende akten aanvoert, op grond dat de inlichtingen
betreffende de aan eiser verweten Nr. 169
misdrijven zijn verkregen met schending van het geheim van het prive1e KAMER (BEPERKTE KAMER)
telefoongesprek, nu de politieagenten tijdens een huiszoeking een op een
26 maart 1998
automatisch antwoordapparaat opgenomen bericht afgeluisterd hebben;
1° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEDat eiser het Hof aldus verzoekt om
BEROEP- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET
de wettigheid nate gaan van de daVATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- GEMEENden van onderzoek, op grond waarTEBELASTINGEN - BESLISSING VAN DE
van het arrest beslist dat er tegen hem
BESTENDIGE DEPUTATIE- ONTVANKELIJKernstige aanwijzingen van schuld beHEID.
staan;
Overwegende dat, wat die aanwij- 2o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
zingen betreft, de kamer van inbePLAATSELIJKE BELASTINGEN schuldigingstelling, die overeenkomRECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN
- BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTAstig artikel 30 van de wet van 20 juli
TIE- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJK1990 betreffende de voorlopige hechHEID.
tenis kennisneemt van het hoger beroep tegen de in artikel21 van die wet
bedoelde beschikking, zich ertoe be- 3o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
perkt na te gaan of zij zowel op het
PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GEogenblik van de uitvaardiging van het
MEENTEBELASTINGEN- BESLISSING VAN DE
aanhoudingsbevel als ten tijde van de
BESTENDIGE DEPUTATIE - CASSATIEBEROEP
- ONTVANKELIJKHEID.
uitspraak bestonden;
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1o, 2° en 3 o Cassatieberoep kan slechts worden ingesteld tegen de beslissing waarbij de Bestendige Deputatie inzake gemeentebelastingen uitspraak doet, voor
zover de waarde van de aanvraag geen
10.000 frank bedraagt. (Art. 7, tweede lid,
wet 23 dec. 1986.)

Nr. 170

Nr. 170
1e KAMER CBEPERKTE KAMER)

26 maart 1998

1o INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR(ALDI N.V. T. GEMEENTE BERINGEN)

ARREST

(A.R. nr. F.95.0030.N)

RET ROF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 18 januari 1995
gewezen door de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg;
Overwegende dat de beslissing uitspraak doet over de aanslag in de
gemeentebelastingen op drankslijterijen van de stad Beringen, dienstjaar 1994, kohierartikel 45140/
00093/42 met aanslagbedrag van
10.000 frank;
Overwegende dat, krachtens artikel 7 van de wet van 23 december
1986 betreffende de invordering en
de geschillen ter zake van provinciale
en plaatselijke heffingen, tegen de
beslissing van de bestendige deputatie enkel cassatieberoep kan worden
ingesteld voor zover de waarde van
de aanvraag geen 10.000 frank bedraagt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
26 maart 1998- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Eyckerman, Antwerpen.

HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN- MORATOIRE INTERESTEN.

2° INTERESTEN- MORATOIRE

INTERESTEN - PERSONENBELASTING - INGEKOHIERDE BELASTING- VERREKENDE BEDRIJFSVOORHEFFING- TERUGGAVE- MORATOIRE
INTERESTEN.

1 o en 2° Moratoire interest is verschul-

digd wanneer de bevolen teruggave betrekking heeft op een overeenkomstig art.
266 W.I.B. (1964) ingekohierde en door
verrekening van de gestorte bedrijfsvoorheffing gekweten belasting en niet op
een overschot van voorheffingen en voorafbetalingen (1). (Artt. 308 en 309, 2°,
W.I.B.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. DENEEF)
ARREST

(A.R. nr. F.95.0050.N)

RET ROF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1995 gewezen door het Rof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van de
artikelen 309, 2" en 211, § 2, eerste lid van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals zij van toepassing waren voor
aanslagjaar 1988 (thans artikelen 419, 2"
en 304, § 2, eerste lid van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992),
doordat het bestreden arrest, na er te
hebben op gewezen dat krachtens art. 308
W.I.B. bij terugbetaling van belastingen
moratoriuminteresten tegen een rentevoet van 0.8 %per kalendermaand worden toegekend terwijl art. 309, 2" W.I.B.
(1) Cass., 19 jan. 1996, A.R. nr. F.95.0045.F
(A.C., 1996, nr. 43).
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stelt dat bij terugbetaling van het overschot van voorheffingen en voorafbetalingen zoals bedoeld in art. 211, par. 1, die ten
voordele van de betrokken belastingplichtige geschiedt, geen interest wordt toegekend, dat ter oplossing van het huidig geschil in feite enkel dient vastgesteld of het
terugbetaalbare bedrag van 69.941 fr. de terugbetaling van een belasting dan wel de
teruggave van het overschot van de aan de
bron ingehouden bedrijfsvoorheffing uitmaakt, dat uit de samenlezing van de art.
309, 2° en 211, par. 2 W.I.B. volgt dat de
toekenning van moratoriuminteresten
slechts is uitgesloten wanneer het een terugbetaling van een overschot op de
bedrijfsvoorheffingen, krachtens de art. 180,
1°, 182, 1° en 183 W.I.B. betreft, dat de
personenbelasting bedoeld in art. 1 W.I.B.
wordt vastgesteld door middel van de door
art. 266 W.I.B. voorgeschreven inkohiering en geheel of ten dele wordt gekweten door verrekening van het bedrag van de
gei:nde voorheffingen, zoals bepaald in de
art. 186, 191 en 203 W.I.B., en nate hebben vastgesteld dat, na onderzoek van de
overgelegde gegevens en inzonderheid van
de met betrekking tot aanslagjaar 1988 opgestelde berekeningsnota inzake personenbelasting en aanvullende belastingen, appellant (toekomstig verweerder) een totale
rijksbelasting van 155.546 fr. en een aanvullende gemeentebelasting van 10.888 fr.
was verschuldigd en dat uit dezelfde
berekeningsnota blijkt dat het in het jaar
1987 het bedrag van 146.981 fr. ten titel
van bedrijfsvoorheffingen werd ingehouden, beslist dat de gei:nde bedrijfsvoorheffingen ontoereikend waren om door verrekening het totaal bedrag van de door inkohiering vastgestelde en verschuldigde
personenbelasting te kwijten, zodat er dienvolgens geen overschot van voorheffingen
aanwezig was, dat derhalve vaststaat dat
de door de bestreden beslissing bevolen teruggave van de som van 89.394 fr. betrekking heeft op de overeenkomstig art. 266
W.I.B. ingekohierde en, door verrekening
van de gestorte bedrijfsvoorheffing, deels
gekweten personenbelasting en geenszins op in art. 309, 2° W.I.B. bedoelde terugbetaling van het overschot van voorheffingen, dat (verweerder) zeer terecht
inroept dat op het gehele bedrag van 89.392
fr. overeenkomstig art. 308 W.I.B. moratoriuminteresten zijn verschuldigd en vervolgens de voorziening gegrond verklaart in
de mate dat zij de toekenning beoogt van
moratoriuminteresten op het bedrag
van 69.941 fr. aangezien op het overige
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be drag reeds bij de · bestreden beslissing moratoriuminteresten werden toegekend,

terwijl, om in elk stadium van de
zettingsprocedure (vestiging, bezwaar, beroep) te kunnen bepalen of een terugbetaling al dan niet betrekking heeft op een
overschot van voorheffingen in de zin van
de artikelen 309, 2° en 211, § 2, eerste lid
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, het totaal van de verrekenbare voorheffingen moet vergeleken worden met de
belasting die in dat stadium van de
zettingsprocedure werkelijk verschuldigd is,
zodat het bestreden arrest, door de bedrijfsvoorheffingen ook na bezwaar te blijven
vergelijken met de belasting zoals die bleek
uit de vestiging van de aanslag, ten onrechte geen rekening houdt met het feit dat
ingevolge de beslissing dd. 5 december 1990
de verschuldigde belasting werd verminderd en bijgevolg de bewijskracht van die
beslissing miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en vervolgens, door op basis van die verkeerde vergelijking te
beslissen dat het bedrag van 69.941 fr. geen
overschot van voorheffingen in de zin van
de artikelen 309, 2° en 211, § 2, eerste lid
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen is en dat derhalve moratoriuminteresten moeten worden toegekend bij de
terugbetaling van dat bedrag, tevens die
wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het arrest geen
uitlegging geeft van de beslissing van
5 december 1990 en dus de bewijskracht ervan niet schendt;
Overwegende dat, krachtens artikel 308 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen ( 1964) bij
terugbetaling van belastingen moratoriuminterest wordt toegekend
tegen een rentevoet van 0,8 percent
per kalendermaand; dat, krachtens
artikel 309, eerste lid, 2°, van
datzelfde wetboek, geen interest wordt
toegekend bij terugbetaling van het
overschot van voorheffingen en
voorafbetalingen als bedoeld bij
artikel 211, § 2, die ten voordele van
de betrokken belastingplichtige geschiedt;
Dat de personenbelasting, bedoeld in
artikel 1, 1°, van het vermelde
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wetboek, vastgesteld wordt door middel van de door artikel 266 van dat
wetboek voorgeschreven inkohiering, en geheel of ten dele gekweten
wordt door verrekening van het bedrag van de voorheffingen en voorafbetalingen;
Dat als de belasting ingekohierd
wordt en verrekend met de voorheffingen en voorafbetalingen, deze in die
mate de aard krijgen van een belasting;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de door de
rechters bevolen teruggave betrekking heeft op de overeenkomstig artikel 266 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) ingekohierde en, door verrekening van de
voorheffingen, gekweten personenbelasting, en niet op de in artikel 309,
eerste lid, 2°, van dat wetboek bedoelde terugbetaling van het overschot van voorafbetalingen;
Dat derhalve, ingevolge het voormelde artikel 308 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964),
moratoriuminterest verschuldigd is op
die teruggave die het arrest beveelt;
Dat het hof van beroep, door aldus
te beslissen, de aangevoerde wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ruysschaert, Tongeren.
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26 maart 1998
1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFENSANCTIES - BELASTINGVERHOGING- 'IERUGBETALING- MORATOIRE INTERESTEN.

2° INTERESTEN- MORATOIRE

INTERESTEN- INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BELASTINGVERHOGING- TERUGBETALING.

1 o en 2° Wanneer de krachtens art. 334
W.I.B. (1964) verschuldigde belastingverhoging bij niet-aangifte of bij onvolledige of onjuiste aangifte wordt terugbetaald na het indienen van een
bezwaarschrift, han die terugbetaling ingevolge art. 308, eerste lid, W.I.B. (1964)
niet leiden tot toekenning van moratoire
interesten (1). (Artt. 308, eerste lid, en
334, W.I.B., thans artt. 418, eerste lid, en
444 W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T.HORRIX)
ARREST

(A.R. nr. F.95.0062.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 308 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen 1964
(W.I.B.) zoals van toepassing voor de
aanslagjaren 1985 en 1986, en voor zover
als nodig schending van artikel418 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
(WIB/92),
doordat het hof van beroep na te hebben beslist dat de opgelegde belastingverhogingen dienen te worden kwijtgescholden en nietig verklaard, de bestreden
(1) Cass., 8 jan. 1993, A.R. nr. F.1992.N (AC.,
1993, nr. 15), en Cass., 29 sept. 1997, A.R. nr.
F.96.0095.F (ibid., 1997, nr. 372).
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beslissing vernietigt voor wat de toegepaste belastingverhogingen betreft en de terugbetaling aan (verweerders), beveelt van
alle op grond van de gedeeltelijk vernietigde aanslagen ten onrechte gei:nde bedragen, vermeerderd met moratoriuminteresten overeenkomstig artikel 418
WIB/92 (art. 308, WIB),
terwijl de krachtens artikel 334, WIB verschuldigde belastingverhoging bij niet aangifte of bij onvolledige of onjuiste aangifte, geen belasting is zoals beoogd in
artikel 308, WIB, (art. 418, WIB/92),
zodat het arrest dat op de terugbetaling van zulk een belastingverhoging
moratoriuminteresten toekent aldus voornoemd artikel 308 WIB (art. 418 WIB/92)
schendt:

voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal.

Overwegende dat, volgens artikel
308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bij terugbetaling van belastingen, moratoriuminterest wordt toegekend;
Overwegende dat de, krachtens artikel334 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), verschuldigde belastingverhoging bij nietaangifte of bij onvolledige of onjuiste,
geen belasting is zoals bedoeld in artikel 308 van dat wetboek;
Overwegende dat het arrest dat op
de terugbetaling van zulk een
belastingverhoging moratoriuminterest
toekent, artikel 308 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964)
schendt;
Dat het middel gegrond is;

WIJZIGING IN HET BELANG VAN DE WEGENKOSTEN- TEN LASTE VAN DE AANNEMING DIE
DE AANLEG HEEFT GEDAAN- BEGRIP.
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1° WATERS- LEIDINGEN- WIJZIGING IN
HET BELANG VAN DE WEGEN- KOSTEN- TEN
LASTE VAN DE AANNEMING DIE DE AANLEG
HEEFT GEDAAN- BEGRIP.

2° OPENBARE DIENST- LEIDINGEN-

3° WEGEN- LEIDINGEN- WIJZIGING

IN
HET BELANG VAN DE WEGEN- KOSTEN- TEN
LASTE VAN DE AANNEMING DIE DE AANLEG
HEEFT GEDAAN - BEGRIP.

1", 2° en 3° De kosten van de in het belang van de wegen van de Staat opgelegde werken m.b.t. de wijziging van de
leidingen, kunnen maar ten laste worden gelegd van de concessiehoudende gemeente als zij die leidingen heeft aangelegd. (Wet 17 januari 1938.)
(STAD NAMEN T. WAALS GEWEST)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0063.F)

Om die redenen, eenparig beslissend, vernietigt het bestreden arrest in
zoverre dit moratoriuminterest toekent op de terugbetaling van
belastingverhoging; 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.
26 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Forrier, afdelings-

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van het
enige artikel van de wet van 17 januari
1938 tot regeling van het gebruik door de
openbare besturen, de verenigingen van
gemeenten en de concessiehouders van
open bare diensten of van diensten van
openbaar nut, van de openbare domeinen
van de Staat, van de provincien en van de
gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid
van gas- en waterleidingen, zoals het bestond v66r het werd aangevuld door artikel 2 van het decreet van de Waalse
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Gewestraad van 14 juni 1990, en artikel
149 van de Grondwet,

doordat het arrest erop wijst "dat niet
wordt betwist (.oo) dat : - het (Wegenfonds),
in zijn hoedanigheid van openbaar bestuur,
onder de square d'Omalius, in Namen, regelmatig een tunnel heeft doen bouwen in
het raam van het beheer van het, toentertijd nationale, wegennet; - de uitvoering
van die werken aan het nationale wegennet onmiskenbaar en noodzakelijk een verplaatsing van de ondergrondse leidingen
vereiste;- het (Wegenfonds de stad Namen) regelmatig heeft aangemaand om
haar 'installaties en leidingen' te verplaatsen, zij geweigerd heeft de kosten van de
verplaatsing van de 'collector in de betrokken sectoren' te dragen; - het (Wegenfonds), 'gelet (op die) weigering en op de
dringende noodzakelijkheid' zelf die leidingen heeft verplaatst en zich daarbij 'het
recht' heeft voorbehouden 'om achterafhet
geheel van de kosten te verhalen'; - het
(Wegenfonds) bij dagvaarding van 3 juni
1983 de terugbetaling van zijn uitgaven ten
belope van 207320122 frank heeft gevorderd"; dat het arrest vervolgens eiseres veroordeelt om dat bedrag, vermeerderd met
de interesten die het vaststelt, en de kosten, aan verweerder terug te betalen, op
grond "dat uit geen enkel stuk kan worden opgemaakt wie de oude ondergrondse
leiding heeft aangelegd; dat uit de plannen voor de verplaatsing van de litigieuze
leiding blijkt dat het oude bouwwerk een
leiding in gewelfd metselwerk van 0,80 x
1,00 meter was, dat in werkelijkheid als
riool werd gebruikt en vervangen is door
een riool van 1,00 meter diameter; dat het
door eiseres neergelegde rioleringsplan een
vergelijkbare afmeting van 80 x 120 em
aangeeft; dat een dergelijke ondergrondse
constructie niet per se een kleine afVoerleiding van bovengronds water is; dat uit de
rioleringsplannen van de stad Namen zonder de minste twijfel blijkt dat de litigieuze
leiding verbonden was met en opgenomen
was in het rioleringsnet dat een gemeente
ter beschikking moet stellen van al haar inwoners; dat in die oude leiding de riolen
uitmondden van de inwoners van de avenue de Stassart, die tot de gemeente Namen behoort; dat, volgens het neergelegde
plan, die inwoners van de avenue de Stassart niet konden aangesloten zijn op het
riool van de rue Felix Wodon (.00); dat bovendien via die oude leiding van de avenue de Stassart (net als de vervanger ervan, die zijdelings werd verplaatst) het
rioolwater van de avenue des Combattants (die evenwijdig met de stroom loopt),
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langs de avenue de Stassart (die haaks op
de stroom loopt) naar die stroom kon worden afgevoerd; dat het riool van de avenue des Combattants het enige is waarop
de inwoners van die in N amen gelegen laan
aangesloten kunnen zijn; dat uit de vergelijking van de afmetingen op het plan
met de verschillende leidingen (dat op verzoek van het hof van beroep door "eiseres" is neergelegd) blijkt dat de leidingen
aan de avenue des Combattants en van de
avenue de Stassart (lanen die een rechte
hoek vormen) hoofdcollectoren waren; dat
leidingen die hoofdzakelijk dienen als riool
voor de inwoners van een gemeente, wegens het openbaar gemeentelijk belang ervan, en ongeacht het feit dat niet is vastgesteld wie oorspronkelijk het riool heeft
aangelegd, gemeentelijke riolen in de ruime
zin zijn, dowozo riolen die ten minste behoren tot de concessie van de gemeente; dat
de concessiehoudende gemeente het recht
heeft om leidingen aan te leggen of om
reeds bestaande leidingen te behouden; dat
de concessiehoudende gemeente evenwel, op
eigen kosten en zonder schadevergoeding,
moet instaan voor de wijzigingen aan de
leidingen die haar worden opgelegd in het
belang van de wegen of van de openbare
wegen van de Staat (zie wet van 10 maart
1925, wet van 17 januari 1938 en wet van
12 april 1965 en advies van de afdeling administratie van de Raad van State van 21
december 1965)",

terwijl het enige artikel van de wet van
17 januari 1938, dat wegens de algemene
strekking ervan van toepassing is op alle
leidingen, in hoofdzaak bepaalt dat, wanneer de werken, die onder meer door de
Staat worden uitgevoerd "in het belang van
de wegen" wijzigingen aan de installaties
vergen, zoals leidingen die "op of onder de
pleinen, wegen, straten 000" zijn aangelegd door een ander openbaar bestuur, een
vereniging van gemeenten of een concessiehouder van openbare diensten of van
diensten van openbaar nut, de kosten van
de aanpassingswerken ten laste vallen van
"de aanneming die de aanleg heeft gedaan";
dat de uitdrukking "de aanleg doen", in de
gangbare betekenis, die de wetgever, bij
ontstentenis van een andersluidende bepaling in de wet of in de parlementaire
voorbereiding, vermoedelijk aan die woorden heeft gegeven, betekent, ze bouwen,
aanleggen, optrekken; het arrest in casu
toegeeft dat de identiteit van degene die de
litigieuze leiding heeft aangelegd niet blijkt
uit stukken, maar uit een geheel van feitelijke gegevens afleidt dat die leiding een
leiding is waarop inwoners van de
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gemeente N amen aangesloten zijn, en beslist dat zij daarom, ook al kon de identiteit van de oorspronkelijke aanlegger niet
worden achterhaald, een gemeentelijk riool
in de ruime zin is; het arrest uit de vaststellingen en vermeldingen niet heeft kunnen afleiden dat eiseres "de aanneming was
die de aanleg had gedaan" in de zin van het
enige artikel van de wet van 17 januari
1938 en, derhalve, zijn beslissing waarbij
eiseres wordt veroordeeld tot terugbetaling van de kosten van de verplaatsing van
de litigieuze leiding, niet naar recht verantwoordt (schending van het enige artikel van de wet van 17 januari 1938); het
Hof althans, aan de hand van die vaststellingen en vermeldingen aan de feitenrechters de wettigheid van de tegen eiseres uitgesproken veroordeling niet kan
nagaan (schending van het enige artikel
van de wet van 17 januari 1938 en van artikel 149 van de Grondwet):

Overwegende dat het arrest de beslissing waarbij eiseres wordt veroordeeld om de in het belang van de wegen gemaakte kosten van de
verplaatsing van het litigieuze riool
aan verweerder terug te betalen,
grondt op de wetten van 10 maart
1925 op de elektriciteitsvoorziening, 17
januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de
verenigingen aan gemeenten en de
concessie-houders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut,
van de openbare domeinen van de
Staat, van de provincien en van de gemeenten, voor het aanleggen en het
onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, en
12 april 1965 betreffende het vervoer
van gasachtige producten en andere
door middel van leidingen;
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Overwegende dat het arrest beslist
dat "leidingen die hoofdzakelijk dienen als riool voor de inwoners van een
gemeente, wegens het openbaar gemeentelijk belang ervan, en ongeacht
het feit dat niet is vastgesteld wie oorspronkelijk het riool heeft aangelegd,
gemeentelijke riolen in de ruime zin
zijn, d.w.z. riolen die ten minste behoren tot de concessie van de gemeente";
Dat het hof van beroep, nu het vermeldt "dat de concessiehoudende
gemeente, op eigen kosten en zonder
schadevergoeding, moet instaan voor
de wijzigingen aan de leidingen die
haar worden opgelegd in het belang
van de wegen of van de openbare
wegen van de Staat" zonder daarbij
vast te stellen dat eiseres de aanleg
van het litigieuze riool heeft gedaan,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
27 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn.

Dat de wetten van 10 maart 1925
en 12 april 1965 te dezen niet van toepassing zijn;
Overwegende dat, krachtens het
enige artikel van de wet van 17 januari 1938, de kosten van de in het
belang van de wegen opgelegde werken met betrekking tot de wijziging
aan de leidingen ten laste vallen van
de aanneming die de aanleg heeft gedaan;
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De vergoeding van de door een grondwat~r
winning veroorzaakte schade strekt z~ch
uit tot de genotsstoornis van een hovengrands gelegen onroerend goed (1). (Art.
1 wet 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor
schade veroorzaakt door het winnen en
het pompen van grondwater.)
(T.M.VW. C.V T. LAMMERANT E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0086.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 25 september 1996
in hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 1 van de wet van 10 januari 1977
houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater, 1 van
het decreet van de Waalse Gewestraad houdende het herstel van schade veroorzaakt
door grondwaterwinningen en pompingen alsook schending van het oude artikel io7quater (thans het nieuwe artikel39)
van de Grondwet, en van de artikelen 6, §
1 V 1° van de bijzondere wet van 8 aug~stus '1980 tot hervorming der instellingen (thans artikel 6, § 1, II, r van de wet)
en 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof,
doordat het bestreden vonnis beslist dat
de vorderingen van de verweerders gegrond zijn, de veroordeling van eiseres om
aan de eerste verweerder het bedrag van
12.960.000 frank te betalen, bevestigt, en
haar veroordeelt om aan de tweede verweerder het bedrag van 17.040.000 frank
te betalen, op grond : "( ... ) dat (eiseres) de
eerste rechter verwijt dat hij heeft geoordeeld dat de in de wet omschreven schade
- schade aan de oppervlakte van onroerende goederen - tevens de schade aan de
inboedel omvat, wanneer het gaat om door
incorporatie en bestemming onroerend geworden goederen en de daaruit voortvloeiende genotsstoornis, ofschoon ( ... )de
tekst duidelijk is en alleen spreekt van
(1) Zie Cass., 8 dec. 1983, A.R. nr. 6904 (A. C.,
1983-84, nr. 196).
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schade aan de onroerende goederen; (... ) dat
(eiseres) betoogt dat de aan de inhoud van
de onroerende goederen toegebrachte
schade en de genotsstoornis niet voor vergoeding in aanmerking komen, aangezien
de wet van 10 januari 1977 een
uitzonderingswet is die afwijkt van het gemene recht en strikt moet worden uitgelegd; (... ) dat artikel1 van de wet van 10 januari 1977 betrekking heeft op 'de schade
die daardoor bovengronds aan onroerende
goederen grond en beplantingen inbegrepen, wonlt aangebracht'; (... ) dat artikel 1,
§ 1, van het decreet (van 11 oktober 1985)
inzonderheid melding maakt van 'de schade
aan de oppervlakte die eruit voortvloeit
voor de onroerende goederen en voor de
machines en installaties gemcorporeerd in
deze onroerende goederen' en van 'denadelen veroorzaakt door de niet-bezetting of
het niet-gebruik van de geteisterde goederen, indien de niet-bezetting of het nietgebruik voor oorzaak heeft de schade voortvloeiend uit de daling van de waterlaag';
(. .. ) dat de eerste rechter terecht oordeelt
dat artikel 1 van het decreet, door de aan
de beschadiging van de onroerende goederen bijkomstige schade nader te omschrijven, slechts expliciet zegt wat u~t een redelijke uitlegging van de bewoordmgen van
artikel 1 van de wet reeds is gebleken; (... )
dat naast de kosten van de werken die
noodzakelijk zijn om het onroerend goed in
zijn oorspronkelijke staat terug te brengen, ook de volgende schadeposten als te
vergoeden schade moeten worden beschouwd : - de minderwaarde die na de
herstellingswerken overblijft, telkens wanneer een volledige herstelling onmogelijk is
of de kosten ervan buiten verhouding staan
tot de reele schade die voortvloeit uit een
slechts gedeeltelijke herstelling; - de
genotsstoornis, die de schade aan de oppervlakte van het onroerend goed omzet in
de duur ervan, ongeacht of de eigenaar of
gelijk welke bewoner het geheel of gedeeltelijk heeft moeten ontruimen, dan wel de
bewoning ervan heeft moeten beperken (... );
dat de schadeposten waarvoor (de eerste
verweerder) vergoeding vordert, dus zowel krachtens de wet van 10 januari 1977
als krachtens het decreet voor vergoeding
in aanmerking komen",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van de
wet van 10 januari 1977 alleen betrekking heeft op de schade aan onroerende
goederen; de genotsstoornis, zoals die in het
bestreden vonnis wordt omschreven, geen
schade aan het onroerend goed is en bijgevolg geen_schade is. die vo?r vergoe~ing
in aanmerking komt m de zm van art1kel

;~~----,-----_------=-~----
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1 van de wet van 10 januari 1977
(schending van artikel 1 van de wet van 10
januari 1977);
tweede onderdeel, de schade waarover de
eerste verweerder zich beklaagt, zoals het
bestreden vonnis vaststelt, is opgetreden
vanaf 1970; artikel 17 van het decreet van
de Waalse Gewestraad van 11 oktober 1985
bepaalt dat de schade voorgekomen tussen 1 januari 1965 en het in werking treden van voornoemd decreet, die nog niet
zou vergoed zijn, onder toepassing van het
decreet valt; daaruit volgt dat, indien zou
worden aangenomen dat het bestreden vonnis beslist heeft dat de door de eerste verweerder aangevoerde schade eveneens onder toepassing viel van artikel 1 van het
decreet van 11 oktober 1985, het bestreden vonnis zou hebben beslist dat de feiten die de schade veroorzaakt hebben en
grond opleveren tot vergoeding, zouden
dagtekenen van v66r de inwerkingtreding
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980,
die de Gewesten bevoegdheid verleent inzake schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen
van grondwater, en aldus alle in het middel aangegeven bepalingen zou schenden;
het in voorkomend geval aan het Hof staat
om de prejudiciele vraag bedoeld in het
hierna volgende dictum te stellen aan het
Arbitragehof, namelijk of de Waalse
Gewestraad, door zijn decreet van 11 oktober 1985 aldus te doen terugwerken tot
v66r de datum van de inwerkingtreding van
de wet die hem dienaangaande bevoegdheid verleent, de grondwettelijke bepalingen, die de bevoegdheden van de gewestelijke wetgever vastleggen, niet schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat krachtens artikel1, eerste lid, van de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de
schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pornpen van grondwater, de exploitant van
de grondwaterwinning en de bouwheer van openbare of private werken
die door hun toedoen de daling van de
grondwaterlaag veroorzaken, objectief aansprakelijk zijn voor de schade
die daardoor bovengronds aan onroerende goederen, grond en beplantingen inbegrepen, wordt aangebracht;
Overwegende dat de schade, in de
zin van voornoemde bepaling die, wat
de daarin beoogde schadeloosstelling
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betreft, aileen tot gevolg heeft dat voor
de aansprakelijkheid van de exploitant of de bouwheer geen fout is vereist, net als in het gemene recht, een
louter feitelijk gegeven is, bestaande in
een vermogensvermindering of de derving van een voordeel;
Dat, ofschoon de objectieve aansprakelijkheid voor de daling van de waterlaag, die is veroorzaakt door het winnen ofhet pompen van grondwater,
uitsluitend beperkt is tot de daaruit
voortvloeiende schade aan de oppervlakte van onroerende goederen, artikel1, eerste lid, van de wet van 10
januari 1977 geen enkele schade uitsluit die door een dergelijke activiteit aan een onroerend goed wordt toegebracht;
Dat het bestreden vonnis, nu het beslist dat de schade die krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 10
januari 1977, voor vergoeding in aanmerking komt, zich uitstrekt tot de
genotsstoornis van een bovengronds
gelegen onroerend goed, voornoemde
bepaling correct toepast;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de be,streden beslissing naar recht is verantwoord in
het licht van artikel 1, eerste lid, van
de wet van 10 januari 1977; dat bijgevolg de omstandigheid dat het bestreden vonnis zou beslist hebben dat
de schade tevens kan worden vergoed
krachtens artikel 1 van het decreet
van de Waalse Gewestraad van 11 oktober 1985 houdende het herstel van
schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en pompingen, geen weerslag heeft op de wettigheid ervan;
Dat het onderdeel, ook al was het
gegrond, niet zou kunnen leiden tot
cassatie en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, nu het middel is
verworpen op gronden die afgeleid zijn
uit normen waarop het verzoek om een
prejudiciele vraag geen betrekking
heeft, de vraag niet aan het Arbitragehof hoeft te worden gesteld;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 maart 1998 ___:__ 1e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Verbist, Simont en Gerard.

Nr. 174
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KAMER-

27 maart 1998

RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG VAN
GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN - VOORWERP VAN EEN VORDERING WAAROVER BESLIST IS NIET HETZELFDE ALS DAT VAN EEN
LATERE RECHTSVORDERING TUSSEN DEZELFDE PARTIJEN- GEVOLGEN.

Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover
definitief is beslist, niet dezelfde zijn als
die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijk dat die identiteit niet kan bestaan
t.a. v. enige aanspraak of betwisting van
een partij in beide instanties, noch dat de
rechter, derhalve, een aanspraak kan aannemen, waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde (1). (Art.
23 Ger.W.)
(WAALS GEWEST T. VINK E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0091.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1996
gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 2, 23 tot 25, 1042 van het Gerech(1) Cass., 20 feb. 1975 (A. C., 1975, 696).

Nr. 174

telijk Wetboek, 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de gecotirdineerde
Grondwet,

doordat het arrest het door eiser gedane verzet tegen het bevel verwerpt op
grond "dat de (verweerders) aanvoeren dat
de feitenrechter in zijn beslissing van 27
mei 1994 de mogelijkbeid voor eiser om een
beroep te doen op de bij artikel 34, zevende
lid, van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening en stedenbouw (W.W.R.O.S.)
bepaalde procedure heeft verworpen, en dat
zijn beslissing op dat punt gezag van gewijsde heeft; dat, om te weten of een beslissing gezag van gewijsde heeft, moet worden nagegaan wat voorheen betwist is en
waarover er, in feite en in rechte, uitspraak
gedaan is, of de nieuwe vordering ertoe
strekt een beslissing te verkrijgen over een
geschil dat, na debat, beslecht is bij een vorige rechterlijke handeling, zodat de nieuwe
vordering, als zij zou worden toegelaten, in
strijd zou kunnen zijn met datgene waarover met zekerheid uitspraak is gedaan";
( ... ) dat men zich dus moet "houden aan
hetgeen waarover de partijen een conclusie hebben genomen en waarover aldus tussen hen een debat is gevoerd; dat de kwestie van het herstel 'in natura' voor het eerst
is aangesneden nadat de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei bij vonnis van 6 april
1992 het Waalse Gewest had veroordeeld
tot betaling van 3.300.805 frank provisionele schadevergoeding vermeerderd met de
gerechtelijke interest tegen de wettelijke
rentevoet met ingang van 13 september
1984; dat (eiser) in zijn verzoekschrift in hager beroep van 4 juni 1992 heeft aangevoerd dat zijn veroordeling tot betaling van
een provisionele schadevergoeding 'ontegensprekelijk afbreuk doet aan het hem( ... )
bij artikel 34 van het wetboek uitdrukkelijk toegekende recht om te kiezen tussen
twee mogelijkbeden, ofWel het betalen van
een conform de artikelen 190 en 191 van
het wetboek vastgestelde schadevergoeding ofWel de herziening van het plan van
aanleg teneinde aan het goed opnieuw de
bestemming te geven die het had de dag
v66r de inwerkingtreding van het plan; dat
de rechterlijke macht zich niet mag inlaten met de uitoefening van dat recht; dat
de draagwijdte van de door (eiser) aangesneden kwestie is uitgebreid door de (verweerders) die in hun conclusie van 8 april
1993 betoogden dat, wegens de wederverkoop van de litigieuze percelen, 'het bestuur, dat ertoe gehouden is de minderwaarden inzake stedenbouw te vergoeden,
in dat geval die keuzemogelijkheid verliest'; dat de (verweerders) dus (eiser) het
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recht ontzegden om de door hen geleden
schade alsnog 'in natura' te vergoeden omdat 'die regeling slechts mogelijk is wanneer de planologische wijziging vergoeding meebrengt'; dat zij voorts betoogden
dat 'er sprake zou zijn van kennelijk misbruik van recht wanneer aan voornoemd
bestuur het recht zou worden toegekend om
de schade te vergoeden door het plan te wijzigen'; dat genoemd geschil is beslecht in
het arrest van 27 mei 1994 na afloop van
een rechtspleging waarop elk van de pleiters tegenspraak heeft kunnen voeren, en
niet meer opnieuw kan worden betwist : het
hof (van beroep) in zijn motief nr. 8 beslist heeft dat dit 'soort vergoeding' niet
meer mogelijk was omdat 'die maatregel
voor de (verweerders) geen enkele vergoeding tot gevolg kon hebben'; dat het dus wel
degelijk gaat om een dragende grond
waarin een beslissing van de rechter over
een geschil vervat ligt; dat 'het gezag van
het rechterlijk gewijsde zich uitstrekt tot
hetgeen de rechter over een geschilpunt
heeft beslist, ongeacht de plaats van die beslissing in de tekst van het vonnis en ongeacht de vorm waarin zij is verwoord'; dat
de eerste rechter terecht heeft beslist dat
de door het hof van beroep gegeven oplossing bindend was voor de rechter die belast was met het onderzoek naar de moeilijkheden bij de uitvoering tussen de partijen en dat (eiser) geen aanspraak meer
kon maken op het voordeel van artikel 34,
zevende lid, van het W.W.R.O.S.",
terwijl (. ..)
tweede onderdeel, het bestreden arrest
oordeelt dat het arrest van 27 mei 1994 gezag van gewijsde heeft, in zoverre het beslist dat eiser geen gebruik kan maken van
de in artikel 34, zevende lid, van het
W.W.R.O.S. bedoelde procedure tot schadevergoeding en dat die oplossing bindend was voor de rechter die belast was
met het onderzoek naar de moeilijkheden
bij de uitvoering tussen de partijen; het bestreden arrest die beslissing hierop grondt
dat de mogelijkheid waarover eiser beschikte om alsnog aanspraak te maken op
het voordeel van artikel 34, zevende lid,
van het W.W.R.O.S., hetzelfde geschil was
als datgene waarover het arrest van 27 mei
1994 uitspraak had gedaan; het gezag van
gewijsde zich evenwel enkel uitstrekt tot
hetgeen het voorwerp zelf van de beslissing heeft uitgemaakt; de gevorderde zaak
dezelfde moet zijn (artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek); zoals eiser in zijn eerste appelconclusie onderstreepte, de zaak
die was gevorderd tijdens de rechtspleging die had geleid tot het arrest van 27
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mei 1994 (de vaststelling van het bedrag
van de van eiser gevorderde schadevergoeding, ja zelfs, als tussengeschil, zoals het
bestreden arrest oordeelt, de uitspraak over
de vraag of eiser zich nog kon beroepen op
artikel34, zevende lid, van het W.W.R.O.S.)
verschilde van die welke gevorderd was in
het raam van de rechtspleging voor het hof
van beroep, namelijk de onwettigheid, vanwege de nietigheid van de titel, van het bevel waartegen eiser verzet had gedaan voor
de beslagrechter; het bestreden arrest derhalve, nu het zijn beslissing volgens welke
het arrest van 27 mei 1994 gezag van gewijsde heeft, grondt op het onwettige criterium van de gelijkheid van de geschilpunten en niet op het criterium van de
gelijkheid van de gevorderde zaken, de in
het middel aangegeven bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet, schendt; het hof van
beroep althans, aangezien het niet nagaat, hoewel het daartoe door eiser in voornoemde conclusie was aangezocht, of er in
casu gelijkheid bestond tussen de zaak die
was gevorderd tijdens de rechtspleging die
had geleid tot het arrest van 27 mei 1994
en de voor de beslagrechter gevorderde
zaak, het Hof niet in staat stelt zijn beslissing te toetsen en derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending
van artikel 149 van de gecoordineerde
Grondwet), en evenmin naar recht is verantwoord (schending van de overige in het
middel aangegeven bepalingen) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het hof van beroep in zijn arrest van 27 mei 1994 het
bedrag heeft vastgesteld van de aan de
verweerders met toepassing van artikel 34 van het Waalse Wetboek van
ruirritelijke ordening en stedenbouw
verschuldigde schadevergoeding; dat
het eiser de mogelijkheid heeft ontnomen om zijn vergoedingsverplichting
na te komen door een herziening van
het plan van aanleg teneinde aan het
goed van de verweerders opnieuw zijn
vorige bestemming te geven, op grond
van de overweging dat "enerzijds, (eiser) nooit het voornemen heeft gehad, en dat nog altijd niet heeft, om
zijn plan te wijzigen maar bovendien,
gesteld dat hij dat wou doen, die maatregel geen vergoeding zou meebrengen voor de (verweerders) die, zodra zij

384

Nr. 175

HOF VAN CASSATIE

wisten dat zij hun goederen niet meer
renderend konden maken, ze tijdens
de rechtspleging opnieuw verkocht
hebben, hoewel de waarde ervan verminderd was door de inwerkingtreding van het gewestplan";
Dat het bestreden arrest, teneinde
de op voornoemd artikel 34 gegronde
vordering van eiser tot schorsing van
de tenuitvoerlegging van het arrest
van 27 mei 1994 te verwerpen, de door
de verweerders opgeworpen exceptie
van gewijsde aanneemt;
Overwegende dat de zaak die was
gevorderd tijdens de rechtspleging die
had geleid tot het arrest van 27 mei
1994 weliswaar de vaststelling van de
door eiser verschuldigde schadevergoeding was, terwijl eiser in de onderhavige zaak de schorsing van de tenuitvoerlegging van dat arrest vordert;
Overwegende evenwel dat uit het
feit dat het voorwerp van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet hetzelfde is als dat van een
latere rechtsvordering tussen dezelfde
partijen, niet noodzakelijk volgt dat die
gelijkheid niet kan bestaan ten aanzien van enige aanspraak of betwisting van een partij in beide instanties, noch dat de rechter, derhalve, een
aanspraak kan aannemen, waarvan de
grondslag onverenigbaar is met het
vroegere gewijsde;
Overwegende dat in casu het bestreden arrest, dat de exceptie van gewijsde aanneemt op grond dat ''het geschil (. .. ) is beslecht door het arrest van
27 mei 1994 na afloop van een rechtspleging tijdens welke elk van de pleiters tegenspraak heeft kunnen voeren, en niet meer opnieuw kan worden
betwist", dat "de door het hofvan beroep gegeven oplossing bindend was
voor de rechter die belast was met het
onderzoek naar de moeilijkheden bij de
uitvoering tussen de partijen en dat
(eiser) geen aanspraak meer kon rnaken op het voordeel van artikel34, zevende lid, van het W.W.R.O.S.", de in
het middel aangegeven wetsbepalingen correct toepast en zijn beslissing
regelmatig met redenen omkleedt;

Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 175
1e KAMER - 27 maart 1998

IllJUR VAN GOEDEREN- PACIIT- EINDE
(OPZEGGING. VERLENGING. 'IERUGKEER ENZ.)
- ONTBINDING DOOR DE VERPACHTER VOORWAARDEN.

De omstandigheid dat een pachter een landpacht aan een derde overdraagt zonder
toestemming van de verpachter wettigt de
ontbinding van de pacht door laatstgenoemde niet, wanneer niet is bewezen dat
hi} door de overdracht schade heeft geleden (1). (Artt. 29 en 30 Pachtwet.)
(CORNET DE WAYS RUART T. DERMAUW E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0124.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 8 november 1996 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet (coordinatie
van 1994), 29, 30 van de wet op de landpacht (wet van 4 november 1969, artikel1),
welk artikel 30 is gewijzigd bij de wet van
7 november 1988, artikel18, 700 tot 702,
(1) Cass., 15 april1993, A.R. nr. 9542 (A. C.,
1993, nr. 180).

~-----
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706, 1068, eerste lid, en 1138, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek en miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel, het zogenaamde "beschikkingsbeginsel", krachtens hetwelk de rechter geen uitspraak mag
doen over een geschil waarvan hij geen
kennis heeft genomen,

terwijl, ...
derde onderdeel, het vonnis eraan herinnert dat de pachter die in strijd met artikel 30 van de wet op de landpacht het
goed geheel of ten dele overdraagt zonder
de schriftelijke toestemming van de verpachter, een van de bepalingen van de
pachtovereenkomst niet nakomt en derhalve onder toepassing van artikel 29 van
de wet valt; het in artikel 30 vervatte verbod om de pacht over te dragen zonder
schriftelijke toestemming van de verpachter hierop is gegrond dat in de landpacht de
persoon van de pachter een wezenlijk bestanddeel is van de overeenkomst; hieruit volgt dat de rechter, bij overlijden ofverdwijning van de persoon aan wie de pachter
verklaart de pacht te willen overdragen of
te hebben overgedragen, de niet toegestane overdracht van de landpacht in geen
geval geldig mag verklaren; daaruit volgt
dat de beslissing waarbij de door de eisers ingestelde vorderingen tot ontbinding van de pachtovereenkomsten verworpen worden, ofschoon is vastgesteld dat de
vennootschap Sigic, die de pachtovereenkomsten heeft overgenomen, in vereffening is gesteld, niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 29 en 30
van de wet op de landpacht) :

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat verweerster haar pachtovereenkomsten heeft overgedragen
aan een derde zonder de voorafgaande
en schriftelijke toestemming van de eisers te kunnen voorleggen en dat de
pachter die in strijd met artikel 30 van
de wet van 4 november 1969 op de
landpacht, het goed geheel of ten dele
overdraagt zonder de schriftelijke toestemming van de verpachter, een van
de bepalingen van de pacht niet nakomt en derhalve onder toepassing
valt van artikel 29 van die wet;
Overwegende dat krachtens artikel 29 van de wet, indien de pachter
van een landeigendom de bepalin-
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gen van de pachtovereenkomst niet
nakomt, en daardoor schade ontstaat
voor de verpachter, deze, naar gelang
van de omstandigheden, de pachtovereenkomst kan doen ontbinden;
Overwegende dat de appelrechters
hebben nagegaan of de verpachters
schade hadden geleden en hebben beslist dat laatstgenoemden het bewijs
daarvan niet leverden;
Dat de appelrechters, nu zij de antbinding van de pachtovereenkomsten
niet uitspreken, de in het middel aangehaalde bepalingen correct hebben
toegepast;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
27 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De
Bruyn en Gerard.

Nr. 176
1e KAMER - 27 maart 1998

VERHAAL OP DE RECHTER- BEDROG
OF LIST- BEGRIP.

Bedrog of list dat verhaal op de rechter wettigt, veronderstelt dat de dader zijn
toevlucht neemt tot kunstgrepen of listen ofwel om het gerecht te misleiden, ofwel om een partij te bevoordelen ofte benadelen, ofwel om een persoonlijk be lang
te dienen (1). (Art. 1140 Ger.W.)
(1) Cass., 25juni 1987,A.R. nr. 7986 (A.C.,
1986-87, nr. 652).
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(DUSART T. DEL CARRIL)
ARREST (uertaling)

(A.R. nr. C.97.0413.F)

HET HOF;- Gelet op het tegen
verweerster ingediende verzoek tot
verhaal op de rechter, dat op 14 november 1997 ter griffie van het Hof is
ingediend door meester Simont, advocaat bij het Hof;
Gelet op de memorie van antwoord
van de voorzitter bij het hof van beroep, op wie verhaal genomen wordt,
welke memorie ter griffie van het Hof
is neergelegd door meester Philippe
Gerard, advocaat bij het Hof, en meester Jean-Luc Fagnart, advocaat bij de
balie te Brussel;
I. Wat de afstand van een vorig verzoek betreft:
Overwegende dat uit de regelmatig overgelegde stukken blijkt dat,
enerzijds, eiser bij exploot van 28 oktober 1997 een eerste verzoek heeft
doen betekenen aan verweerster; dat
hij dat verzoekschrift niet heeft ingediend ter griffie van het Hof en verklaart er afstand van te doen;
Dat, anderzijds, verweerster aan eiser een memorie van antwoord op dat
eerste verzoek heeft doen betekenen
bij exploot van 6 november 1997, maar
dat niet blijkt dat die stukken ter griffie zijn neergelegd;
Dat het Hof dus van dat eerste verzoek geen kennis genomen heeft; dat
de afstand geen bestaansreden heeft;
II. Overwegende dat verweerster, die
zitting hield als voorzitter van een uit
drie raadsheren bestaande kamer van
het hof van beroep, ter zitting van 6
januari 1997, de op de algemene rol
van het hof van beroep onder het nr.
1993/AR/2008 ingeschreven zaak heeft
onderzocht en het arrest heeft uitgesproken op 30 september 1997;
A. In zoverre het verzoek betrekking heeft op het onderzoek van 6 januari 1997:
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Overwegende dat eiser betoogt dat
verweerster "profiteert van het bedrag dat zij jegens hem persoonlijk
heeft gepleegd op de terechtzitting van
6 januari 1997";
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzittingen blijkt
dat eiser op die datum in persoon verscheen;
Dat het verhaal op de rechter uit
dien hoofde niet is uitgeoefend binnen de bij artikel 1142 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn
van 30 dagen, zodat het niet ontvankelijk is, in zoverre het die grief aanvoert;
B. In zoverre het verzoek betrekking heeft op de vermelding die verweerster heeft aangebracht "op de
map van het dossier van de rechtspleging";
Overwegende dat uit geen van de
stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat de bekritiseerde
vermelding is aangebracht op "de
map van het dossier van de rechtspleging";
Dat, in zoverre, het verhaal op de
rechter niet gegrond is;
C. In zoverre het verzoek betrekking heeft op het arrest van 30 september 1997:
Overwegende dat het bedrog of de
list, bedoeld in artikel 1140' r' van het
Gerechtelijk Wetboek, veronderstelt
dat de dader zijn toevlucht neemt tot
kunstgrepen of listen ofwel om het gerecht te misleiden, ofwel om een partij te bevoordelen of te benadelen, ofwei om een persoonlijk belang te
dienen;
Overwegende dat eiser in zijn verzoekschrift niet preciseert hoe verweerster zich, in het arrest van 30
september 1997, schuldig heeft gemaakt aan kunstgrepen of arglistigheden;
Dat hij aileen verklaart dat het arrest de waarheid verhult door te vermelden dat "onderhavige pauliaanse
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rechtsvordering en de door (eiser) tegen mevrouw Cornez en haar raadsman voor de strafrechter ingestelde
burgerlijke rechtsvordering niet hetzelfde onderwerp en niet dezelfde oorzaak hebben";
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Nr. 177
3e KAMER- 30 maart 1998

HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR
- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING.

ENZ.)- HANDELSHUURHERNIEUWING- WEIOverwegende dat uit bovenstaande
GERING- REDEN- PERSOONLIJK EN WERvermelding die door de feitenrechters
KELIJK IN GEBRUIK NEMEN - VEREISTE VERdient te worden beoordeeld, niet blijkt
MELDINGEN - VERMELDING "WERKELIJK".
dat verweerster zich schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke kunstgrepen of De verhuurder die de door de huurder gearglistigheden;
vraagde handelshuurhernieuwing wei-

Dat voor het overige het verzoek aileen maar niet bewezen of kritische
beweringen bevat, die geen verband
houden met bovengenoemd arrest;
Dat de grieven tegen het arrest van
30 september 1997 niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat het verzoek ten
dele niet toelaatbaar en ten dele niet
gegrond is;
Overwegende dat verweerster vordert dat eiser op grond van artikel
1146 van het Gerechtelijk Wetboek zou
worden veroordeeld tot schadevergoeding;
Dat, gelet op de toedracht van de
zaak en meer bepaald gelet op de ernst
van de geformuleerde aantijgingen, op
die vordering recht moet worden gedaan binnen de hierna bepaalde grenzen;

Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt eiser jegens verweerster
tot een schadevergoeding van 200.000
frank; veroordeelt eiser in de kosten.
27 maart 1998 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. Simont; Fagnart, Brussel.

gert om persoonlijk het verhuurde goed in
gebruik te nemen of het op die wijze te
doen in gebruik nemen, moet in de weigering bij het ingeroepen gebruik het
woord "werkelijk" niet vermelden noch
aangeven waarin het werkelijk gebruik
zal bestaan. (Art. 16, I, 1o, Handelshuurwet.)
(BOCCASILE T. BENHARRATS)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0273.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 mei 1996 in hoger
beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge gewezen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 23 februari 1998
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 14, eerste lid,
16.1.1 ',van de Wet van 30 april1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog
op de bescherming van het handelsfonds,
(hoek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling Ilbis van het Burgerlijk Wetboek), gewijzigd bij de wet van 5 juli 1963,
doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke bevestiging de vordering van eiser om hem een wettelijke huurhernieuwing van 9 jaar van 1.11.1995 tot
en met ·1 november 2004 toe te kennen over
het handelshuis gelegen te 8400 Oostende,
Schipperstraat, 50, aan de bestaande voorwaarden van de lopende overeenkomst, afwijst als ongegrond en voor recht zegt dat
de weigering van handelshuurhernieuwing
zoals geformuleerd in de aangetekende brief
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van 26.9.1994 geldig is zodat de handelshuurovereenkomst vanaf 1.11.1995 een
einde neemt, eiser veroordeelt om het handelshuis te 8400 Oostende, Schipperstraat,
50, te verlaten, vrij en ledig te maken en
ter vrije beschikking te stellen van verweerders en eiser veroordeelt om aan verweerders te betalen 35.000 fr. per maand
bezettingsvergoeding vanaf 1.1.1995 (lees :
1.11.1995) tot de dag der volledige verlating op de volgende gronden: "(Eiser) stelt
dat de weigering van huurhemieuwing onregelmatig was omdat deze enkel gebaseerd was op het persoonlijk gebruik, niet
op het werkelijk gebruik ... Art. 16.1 van de
Handelshuurwet voorziet : 'De verhuurder kan de hernieuwing van de huur weigeren om een van de volgende redenen : 1.
zijn wil om persoonlijk en werkelijk het verhuurde goed in gebruik te nemen, ofhet op
die wijze te doen in gebruik nemen door .. .'.
(Verweerders) motiveerden hun weigering als volgt : 'Wij wensen het huurgoed
persoonlijk in gebruik te nemen of te doen
nemen overeenkomstig art. 16, I, 1 van de
wet op de handelshuur.' Deze weigering voldoet aan de voorwaarden van de wet : geen
enkele wet verplicht de verhuurder de persoon op te geven, die het goed persoonlijk
en werkelijk in gebruik zal nemen. Het volstaat dat hij opgeeft dat hij de huurhernieuwing weigert voor persoonlijk gebruik. Uiteraard dient dit persoonlijk
gebruik dan gerealiseerd te worden door
een van de personen vermeld in artikel
16.!.1, zoniet kan de huurder vergoeding
van al zijn schade vorderen. Geen enkele
wet verplicht de verhuurder bovendien de
letterlijke tekst van de wet in zijn
weigeringsbrief te vermelden. Het volstaat dat zijn motief van weigering duidelijk is. Uit de brief van (verweerders) blijkt
duidelijk dat hun motiefvan weigering is:
persoonlijk gebruik door hemzelf of een van
de personen vermeld in art. 16.!.1 van de
wet. Het is niet vereist dat het werkelijk
gebruik vermeld wordt in de weigeringsbrief, maar uiteraard zal die persoon het
goed persoonlijk en werkelijk moeten in gebruik nemen, zoniet zullen (verweerders) de
vergoeding bepaald in art. 25.3 verschuldigd zijn" en op de volgende gronden uit het
vonnis van de eerste rechter die in het bestreden vonnis als volledig herhaald werden beschouwd : "Er is geen enkele wettelijke bepaling die stelt dat de verhuurder
het woord 'werkelijk' moet opnemen in de
weigering ... Het ontbreken van het woord
werkelijk in de weigeringsbrief van
26.9.1994 heeft derhalve niet tot gevolg dat
er geen weigering was",
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terwijl, de verhuurder krachtens art.
16.!.1° Handelshuurwet de hemieuwing
van de huur kan weigeren om het verhulJ!de goed persoonlijk en werkelijk in gebrmk te nemen ofhet op die wijze te doen
in gebruik nemen door de personen opgesomd in dit artikel; dat de verhuurder de
hemieuwing van de huur krachtens dit artikel niet kan weigeren voor een persoonlijk gebruik dat niet werkelijk is; dat derhalve de verhuurder die gebruik wil maken
van het recht om de hernieuwing van de
huur te weigeren op grond van art. 16.!.1 °
Handelshuurwet moet preciseren dat hij de
hernieuwing weigert om het verhuurde
goed persoonlijk en werkelijk in gebruik te
nemen; dat het derhalve niet volstaat, zoals het bestreden vonnis ten onrechte aanneemt, dat hij opgeeft dat hij de huurhemi~uwing weigert voor persoonlijk
gebrmk; dat verweerders de hernieuwing
van de huur weigerden omdat zij "wensen het huurgoed persoonlijk in gebruik te
nemen of te doen nemen overeenkomstig
art. 16.I.r van de wet op de handelshuur"·
dat het bestreden vonnis ten onrechte be~
slist heeft dat deze weigering voldoet aan
de voorwaarden van de wet en het niet vereist is dat het werkelijk gebruik vermeld
wordt in de weigeringsbrief en dat er geen
enkele wettelijke bepaling is die stelt dat
de verhuurder het woord "werkelijk" moet
opnemen in de weigering (schending van
art. 14, eerste lid, 16.I.r Handelshuurwet),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat artikel 16, I, 1°,
van de Handelshuurwet niet bepaalt
dat de verhuurder die de door de huurder gevraagde huurhernieuwing weigert om persoonlijk het verhuurde
goed in gebruik te nemen of het op die
wijze te doen in gebruik nemen door
de in dit artikel bepaalde personen, in
de weigering bij het ingeroepen
gebruik het woord "werkelijk" moet
vermelden of moet aangeven waarin
het werkelijk gebruik zal bestaan;
Dat het middel faalt naar recht;

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

F.

----~'1
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30 maart 1998- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaten : mrs.
Houtekier en Biitzler.
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3e KAMER - 30 maart 1998

HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUURALGEMEEN- SCHRIFTELIJKE HUUROVEREENKOMST- ONBEPAALDE DUUR- LATERE REGISTRATIE- AANVANGSDATUM- ARTIKEL 16
VAN DE WET VAN 20 FEB. 1991 - DRAAGWIJDTE.

Art. 16 Huurwet 1991 wijkt niet afvan de
algemene regel dat de overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan, partijen die ze
hebben aangegaan tot wet strekken wat
betreft het vaststellen van de aanvangsdatum van schriftelijke huurovereenkomsten betreffende de hoofdverblijfplaats van
de huurder die v66r de inwerkingtreding van die wet voor onbepaalde duur
zijn aangegaan en v66r die inwerkingtreding zijn geregistreerd, zodat uit die
wetsbepaling niet volgt dat de aanvangsdatum van die huurovereenkomsten de
datum van de registratie is. (Art. 16 wet
van 20 februari 1991; art 1134 B.W.)
(LARUELLE T. DE MEESTER)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0363.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 9 mei 1996 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 9 maart 1998 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 3, § 4 - zoals vervat in artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de be-
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palingen van het Burgerlijk Wetboek inzake
huishuur- en 16 van laatstgenoemde wet,
en van artikel1328 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg eisers' vordering strekkende tot het betalen van een verbrekingsvergoeding, ongegrond verklaart, op grond : "... dat,
wanneer een geschreven huurovereenkomst van onbepaalde duur een vaste dagtekening heeft gekregen v66r het
inwerkingtreden van de wet, dan geldt de
datum, in het contract bepaald, als
aanvangsdatum (... ); dat in casu de
huurovereenkomst werd geregistreerd v66r
het inwerkingtreden van de nieuwe wet, zodat de aanvangsdatum, in het contract bepaald, namelijk 1 oktober 1983, dient genomen te worden voor het berekenen van
een eventuele verbrekingsvergoeding; dat
volgens de nieuwe huurwet geen
verbrekingsvergoeding verschuldigd is, (. .. );
... dat, zoals hiervoor uiteengezet, als
aanvangsdatum 1 oktober 1983 dient genomen te worden, zodat geen verbrekingsvergoeding verschuldigd is',
terwijl blijkens de wetsgeschiedenis van
artikel16 van de wet van 20 februari 1991,
wanneer de daarin bedoelde huurovereenkomsten vaste dagtekening hebben, het
vertrekpunt ervan dient bepaald op het
tijdstip waarop de overeenkomst, bij toepassing van artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek, ook tussen partijen, vaste
dagtekening heeft verkregen en geenszins op de in de overeenkomst bepaalde
aanvangsdatum,
zodat de rechtbank niet wettig beslist dat
geen verbrekingsvergoeding verschuldigd
is, zoals door eisers gevorderd (schending
van artikel 3, § 4, zoals vervat in artikel 2
van de wet van 20 februari 1991), op grond
dat als aanvangsdatum de in het contract
bepaalde datum van 1 oktober 1983 dient
te worden genomen (schending van de artikelen 16 van de wet van 20 februari 1991
en 1328 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de huurovereenkomst
tussen de partijen schriftelijk werd
aangegaan, van onbepaalde duur is en
geregistreerd werd v66r de inwerkingtreding van de wet van 20 februari
1991 houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
inzake huishuur;
Overwegende dat, krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
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de overeenkomst die wettig is aangegaan, tot wet strekt van de partijen die
ze hebben aangegaan;
Dat artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek in de regel enkel geldt ten
aanzien van derden;
Dat aldus in de regel tussen de partijen als aanvangsdatum van de
huurovereenkomst geldt de aanvangsdatum die zij in de huurovereenkomst
hebben vermeld, ook al is de overeenkomst geregistreerd;
Overwegende dat, krachtens artikel 16 van de voornoemde wet van 20
februari 1991, bij ontstentenis van een
vaste dagtekening op het ogenblik van
de inwerkingtreding van die wet, de
schriftelijke overeenkomsten van onbepaalde duur en de mondelinge
huurovereenkomsten betreffende de
hoofdverblijfplaats van de huurder, die
gesloten zijn v66r de inwerkingtreding van die wet, geacht worden te lopen vanaf de eerste dag van de maand
van de inschrijving van de huurder in
het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister op het adres
van het gehuurde goed, indien de inschrijving v66r de inwerkingtreding
van die wet heeft plaatsgevonden en in
elk geval ten vroegste vanaf 1 januari
1987;
Dat die wetsbepaling van de hiervoren vermelde algemene regel niet afwijkt voor het vaststellen van
aanvangsdatum van schriftelijke
huurovereenkomsten betreffende de
hoofdverblijfplaats van de huurder die
v66r de inwerkingtreding van die wet
voor onbepaalde duur zijn aangegaan
en v66r die inwerkingtreding zijn geregistreerd; dat uit die wetsbepaling
niet volgt dat de aanvangsdatum van
die huurovereenkomsten de datum
van de registratie ervan is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
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30 maart 1998 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggeuer : de h. Wauters - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht -Advocaten: mrs.
Butzler en Verbist.
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2e KAMER:___ 31 maart 1998
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- DEELNEMINGVOORWAARDEN- WETSBEPALINGEN- VERMELDING.

2° MISDRIJF- DEELNEMING- VOORWAARDEN- WETSBEPALINGEN- VERMELDING.

3° MISDRIJF- DEELNEMING- MISDRIJF
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND- MEDEDADERS VAN VREEMDE NATIONALITEIT- BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE STRAFGERECHTEN- VOORWAARDEN.

4 o MISDRIJF -

GEPLEEGD IN RET BUITENLAND - DEELNEMING- MEDEDADERS VAN
VREEMDE NATIONALITEIT- BEVOEGDHEID
VAN DE BELGISCHE STRAFGERECHTEN VOORWAARDEN.

5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDERING- MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND- DADER EN SLACHTOFFER VAN BELGISCHE NATIONALITEIT- OMSCHRIJVING VAN
HET MISDRIJF.

6° MISDRIJF- GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - DADER EN SLACHTOFFER VAN BELGISCHE NATIONALITEIT - DADER GEVONDEN
IN BELGIE- GEEN CONCLUSIE- VERMELDING.

1 o en 2° De rechter die een beklaagde veroordeelt als dader van een wanbedrijf,
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welke deelneming hij in de bewoordingen van de wet omschrijft, is niet verplicht in zijn beslissing melding te rnaken van art. 66 Sw. (Artt. 163, eerste lid,
en 195, eerste lid, Sv. en art 66 Sw.) (1)
3° en 4° De veroordeling van een beklaagde

om als Belg in het buitenland deelgenomen te hebben als noodzakelijke medewerker in de zin van art. 66 Sw. aan een
wanbedrijf gepleegd door vreemdelingen ten nadele van een Belg, is naar recht
verantwoord, nu de beklaagde aldus
wordt veroordeeld als dader van het hem
ten laste gelegde wanbedrijf (Artt. 7, § 1,
en 12, eerste lid, V.T.Sv.)
5° en 6° Bij afwezigheid van conclusie dien-

aangaande is de rechter, die de beklaagde
veroordeelt wegens een wanbedrijf gepleegd als Belg buiten het grondgebied
van het Rijk, ten nadele van een Belg, niet
gehouden nader te motiveren dat de beklaagde tegen wie de procureur des Konings een onderzoek vorderde met inachtneming van art. 12, eerste lid, VT.Sv., in
Belgie gevonden werd. (Art. 12, eerste lid,
V.T.Sv.)
(BRANDT T. CUSTERS)
ARREST

(A.R. nr. P.97 .0104.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 december 1996 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 66 en 67 van
het Strafwetboek, van artikel 195 van het
Wetboek van Strafvordering en van artikel 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser schuldig verklaart aan de ten laste gelegde strafbare gedraging en hierbij overweegt dat
"(. .. ) dat is komen vast te staan dat beklaagde na een woordenwisseling met Custers, minstens twee manspersonen van
(1) Cass., 13 dec. 1978 (AC., 1978-79, 439), en
14 jan. 1997, A.R. nr. P.96.1469.N (ibid., 1997, nr.
29).
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Poolse nationaliteit heeft bijgeroepen en
deze laatsten, op aanwijzing van beklaagde,
de burgerlijke partij Custers en diens gezel Reynders op brutale wijze hebben aangepakt en hen ernstige slagen en verwondingen hebben toegebracht (. .. )"; dat het
bestreden arrest verder in de motivering
aangaande de persoonlijke rol van eiser
verwijst naar een getuige die o.m. heeft verklaard "( ... ) bij het binnenkomen zijn de
twee Nederlandstaligen naar de toog gegaan, terwijl de drie Polen Custers en
Reynders te lijf gingen. Ik heb niet gezien dat de twee Nederlandstaligen slagen uitdeelden, maar er is geen twijfel over
dat zij de drie Polen meegebracht hebben
met de welbepaalde bedoeling om de twee
Belgen aan te vallen (. .. )"; dat het arrest tevens aangaande de Poolse strafwetgeving
de strafbaarstelling van de deelname of medeplichtigheid aanhaalt (artikel16 van het
Poolse Strafuretboek); dat het bestreden arrest aldus oordeelt dat eiser zelf geen slag
of verwonding heeft toegebracht en alzo
geen dader van, doch enkel deelnemer aan
de opzettelijke slagen en verwondingen kan
zijn,
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
149 van de Grondwet elk vonnis metredenen moet zijn omkleed, wat inhoudt dat
de uitspraak van veroordeling het bewezen verklaard strafbaar feit moet omschrijven in zijn constitutieve bestanddelen, met
inbegrip van de verzwarende omstandigheden; dat het bestreden arrest eiser heeft
veroordeeld wegens deelneming aan het
misdrijfvan slagen en verwondingen zonder vast te stellen dat eiser wetens en willens heeft meegewerkt op een van de wijzen bepaald in de artikelen 66 en 67 van
het Strafuretboek;
terwijl, tweede onderdeel, luidens artikel149 van de Grondwet elk vonnis metredenen moet zijn omkleed en luidens artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering meer specifiek ieder veroordelend
vonnis o.m. de toegepaste wetsbepalingen moet aanduiden die de bestanddelen
van het misdrijf inhouden; dat eiser werd
veroordeeld wegens strafbare deelneming
aan het misdrijf van opzettelijke slagen en
verwondingen met verzwarende omstandigheid, zonder dat de veroordelende beslissing die de deelneming niet omschrijft
in de bewoordingen van de wet, de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek vermeldt; dat deze artikelen 66 en/of 67 van
het Strafuretboek juist de wetsbepalingen
zijn die de constitutieve bestanddelen van
de strafbare gedraging in hoofde van
eiser in hoofdzaak omschrijven en niet de

392

HOF VAN CASSATIE

artikelen 389 en 399 van het Strafwetboek die de omschrijving van het door een
derde begane hoofdmisdrijfbevatten; dat de
veroordelende beslissing van eiser dan oak
niet naar recht met redenen is omkleed; zodat het bestreden arrest de in het middel
aangewezen bepalingen heeft geschonden:

Overwegende dat eiser wordt veroordeeld om "hetzij het wanbedrijf te
hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de
uitvoering zodanige hulp te hebben
verleend dat het wanbedrijf zonder
hun (lees: zijn) bijstand niet had kunnen worden gepleegd";
Dat aldus eisers deelneming wordt
omschreven in de bewoordingen van
de wet, waardoor de door de appelrechters met verwijzing naar de in het
beroepen vonnis aangehaalde wetsbepalingen gedane vermelding van artikel 66 Strafwetboek zelfs niet vereist was;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering, met vrije feitelijke beoordeling dat vaststaat "dat (eiser), na een woordenwisseling met
(verweerder), minstens twee manspersonen van Poolse nationaliteit heeft
bijgeroepen en deze laatsten, op aanwijzing van (eiser), (verweerder) en
diens gezel Reynders op brutale wijze
hebben aangepakt en hen ernstige slagen en verwondingen hebben toegebracht" en, met aanneming van de verklaring van de getuige Boquillon, dat
"er geen twijfel over (is) dat zij (waarbij eiser) de drie Polen meegebracht
hebben met de welbepaalde bedoeling om de twee Belgen (waarbij verweerder) aan te vallen (. .. )", vaststellen dat eiser door een positieve daad
opzettelijk een voor het plegen van het
hem ten laste gelegde misdrijf noodzakelijke hulp verleende;
Dat zij door hun motivering hun
beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 4, 66 en 67
van het Strafuretboek en van artikel 7, § 1,
van de Voorafgaande Titel van het Wethoek van StrafVordering,
doordat het bestreden arrest eiser als
Belg strafrechtelijk veroordeelt wegens de
strafbare gedraging van een deelneming
buiten Belgisch grondgebied aan een in het
buitenland door (minstens twee) vreemdelingen begaan hoofdwanbedrijf van opzettelijke slagen en verwondingen ten nadele van een Belgisch slachtoffer,
terwijl de strafrechtelijke vervolging in
Belgie van een Belg op basis van de extraterritoriale jurisdictiegrond uit artikel 7,
§ 1, V.T.Sv. slechts mogelijk is wanneer deze
zich schuldig maakt aan een misdaad of
een wanbedrijfnaar de Belgische wet en indien op het feit een straf is gesteld door de
wet van het land waar het is gepleegd; dat
de strafbaarheid van een deelneming naar
de Belgische wet steeds het bestaan van
een strafbaar hoofdfeit (misdaad of wanbedrijf) vereist (artikel 66-67 Sw.); dat naar
de Belgische wet een in het buitenland begaan wanbedrijf van opzettelijke slagen en
verwondingen (in casu artikel 399 Sw.) door
vreemdelingen ten nadele van een Belgisch onderdaan buiten oorlogstijd niet
strafbaar is bij gebreke aan een wettelijk
bepaalde extraterritoriale strafbaarheidsnorm (artikel4 Sw.); dat bij gebreke aan objectieve strafbaarheid in Belgie van het
extraterritoriaal hoofdfeit, de deelneming
aan dit hoofdfeit naar de Belgische wet niet
strafbaar is (noch als misdaad, noch als
wanbedrijD, zodat de expliciete
strafbaarheidsvoorwaarden van de actiefpersonele jurisdictiegrond van artikel 7, §
1, V.T.Sv. niet vervuld zijn; zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen heeft geschonden :

Overwegende dat eiser wordt veroordeeld om aan het hem ten laste gelegde wanbedrijf te hebben deelgenomen als noodzakelijke medewerker in
de zin van het derde lid van artikel 66
Strafwetboek; dat hij aldus wordt veroordeeld als dader van het misdrijf,
waarvan de in het middel als "hoofdfeit" aangewezen gedraging een feitelijk bestanddeel is;
Dat het middel faalt naar recht;
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Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 7, § 1, en 12, lid 1,
van de Voorafgaande Titel van het Wethoek van Strafvordering en van artikel 149
van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser als
Belg schuldig verklaart aan de ten laste gelegde strafbare gedraging gepleegd buiten Belgisch grondgebied (misdrijf wordt
gelokaliseerd in Poznam, Polen), en hierbij niet vaststelt dat eiser werd gevonden
in Belgie,
terwijl de strafrechtelijke vervolging van
een Belg op basis van de extraterritoriale
jurisdictiegrond uit artikel 7, § 1, V.T.Sv.
slechts mogelijk is overeenkomstig artikel12, lid 1, V.T.Sv. wanneer de Belgische
verdachte na de extraterritoriale feiten in
Belgie wordt gevonden; dat de strafrechter deze vervolgingsvoorwaarde van het
"gevonden worden" uitdrukkelijk in zijn beslissing moet vaststellen, zodat door niet
vast te stellen dat eiser nadien werd gevonden in Belgie, het bestreden arrest de
in het middel aangewezen bepalingen heeft
geschonden :

Overwegende dat de procureur des
Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout op 7 februari
1995 tegen eiser een onderzoek vorderde met inachtneming van artikel
12, eerste lid, voorafgaandelijke titel
Wetboek van Strafvordering;
Dat de appelrechters, bij afwezigheid van desbetreffende conclusie,
dienomtrent niet nader dienden te motiveren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
31 maart 1998- 2• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat : mr. B. Spriet, Turnhout.
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KAMER-

31 maart 1998

1° VREDERECHTER- VREDERECHTER OF
RECHTER IN DE POLITIERECHTBANK- VONNIS- ONMOGELIJKHEID VAN ONDERTEKENING- VEREISTE FORMALITEIT.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAF-

ZAKEN STRAFVORDERING PROCESVERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - NIETIGHEID- VONNIS DAT DE VEREISTE VASTSTELLINGEN BEVAT- GELDIGHEID.

1o Wanneer de vrederechter of de rechter in

de politierechtbank in de onmogelijkheid verkeert, of meent te verkeren, om het
door hem gewezen vonnis te ondertekenen, vermeldt de griffier dit in een procesverbaal dat wordt bevestigd door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.
(Art. 786, eerste en tweede lid, Ger.W.)
2° Het feit dat het proces-verbaal van de terechtzitting van de politierechtbank nietig zou zijn, kan niet leiden tot de nietigheid van het vonnis dat behalve de
gronden en het beschikkende gedeelte alle
toepasselijke, op straffe van nietigheid bij
artikel 780 Ger. W. bepaalde vermeldingen bevat (1). (Art. 10 wet 1 mei 1849 en
art. 780 Ger.W.)
(ULUPINAR T. OZDEMIR E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.97.0163.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 januari 1997 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
A. Op de voorziening van Cemile
Ulupinar;
1. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiseres :
(1) Cass., 19 feb. 1991, A.R. nr. 4176 (A. C.,
1990-91, nr. 331), en 11 maart 1998, A.R. nr.
P.97.1497.F, supra, nr. 136.
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Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over de grieven :
Overwegende voor het overige dat
eiseres aanvoert : 1. dat zowel het
proces-verbaal van de terechtzitting
van de Politierechtbank te Hasselt van
30 augustus 1996, als het op die datum door deze rechtbank uitgesproken beroepen vonnis nietig zijn omdat ze niet door de rechter werden
ondertekend; 2. dat het bestreden vonnis zelf nietig is om reden dat de
appelrechters het nietige beroepen
vonnis niet vernietigen en de zaak niet
evoceren om er zelf uitspraak over te
doen;
Overwegende dat ingevolge artikel
786 Gerechtelijk Wetboek, wanneer de
vrederechter of de rechter in de
politierechtbank in de onmogelijkheid verkeert - of meent te verkeren--:- om het door hem gewezen vonnis te ondertekenen, de griffier dit
vermeldt in een proces-verbaal dat
wordt bevestigd door de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg, zoals dit te dezen voor het beroepen vonnis is geschied;
Overwegende dat in de onderstelling dat het proces-verbaal van de terechtzitting nietig is, het vonnis zelf
rechtsgeldig is wanneer het behalve de
gronden en het beschikkende gedeelte
alle te dezen toepasselijke, op straffe
van nietigheid bij artikel 780 Gerechtelijk Wetboek bepaalde vermeldingen bevat, zoals dit te dezen voor het
beroepen vonnis het geval is;
Dat het beroepen vonnis niet door
de aangevoerde nietigheid is aangetast en het bestreden vonnis geen nietigheid overneemt;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eiseressen in
de kosten van hun respectieve voorziening.
31 maart 1998- ze kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse; G.
Ilsen, Hasselt.
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1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- ALLERLEIBESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ VOORZITTER VAN DE COMMISSIE- VOORLOPIGE BESLISSING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

zo

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLEGING- VOORZITTER VAN DE COMMISSIEVOORLOPIGE BESLISSING- CASSATIEBEROEP
- ONTVANKELIJKHEID.

1oen zo Niet voor cassatieberoep vatbaar is

de voorlopige beslissing die de voorzitter van de commissie tot bescherming van
de maatschappij krachtens art. 18 Wet
Bescherming Maatschappij in dringende
gevallen neemt. (Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij.) (1)
(C ... )

ARREST

(A.R. nr. P.98.0279.N)

RET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 16 februari 1998 genomen door de voorzitter van de commissie tot bescherming van de

Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;
(1) Cass., 19 jan. 1994, A.R. nr. P.93.1638.F
(A. C., 1994, nr. 34).
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maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Gent;
Overwegende dat de beslissing die
de voorzitter van de commissie tot bescherming van de maatschappij krachtens artikel 18 van de wet tot bescherming van de maatschappij in
dringende gevallen kan nemen, voorlopig is en moet worden voorgelegd
aan de commissie, die tijdens haar
eerstkomende vergadering uitspraak
doet; dat een dergelijke beslissing niet
vatbaar is voor cassatieberoep;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
31 maart 1998- ze kamer- Voorzitter: de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal.

ONTTREKKING- ANDER GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT- GEVOLG.

so

ONDERZOEK IN STRAFZAKENBURGERLIJKE PARTIJ- KEUZE VAN WOONPLAATS- BESCHIKKING TOT ONTTREKKINGANDER GERECHTELIJK ARRONDISSEMENTGEVOLG.

6° WOONPLAATS -

BURGERLIJKE PARTIJ
- KEUZE VAN WOONPLAATS- ONDERZOEKBESCHIKKING TOT ONTTREKKING- ANDER
GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT- GEVOLG.

7o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOONT IN
RET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT WAAR
RET ONDERZOEK GEVOERD WORDT- GEEN
KEUZE VAN WOONPLAATS- GEVOLGEN.

go ONDERZOEK IN STRAFZAKENBURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOO NT IN RET
GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT WAAR RET
ONDERZOEK GEVOERD WORDT- GEEN KEUZE
VAN WOONPLAATS- GEVOLGEN.

go ONDERZOEKSGERECHTEN -BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOONT IN RET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT WAAR RET ONDERZOEK GEVOERD WORDT - GEEN KEUZE
VAN WOONPLAATS - BESCHIKKING VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING- HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- TERMIJN.

Nr. 182

ze KAMER- 1 april1998
1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOO NT IN
RET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT WAAR
RET ONDERZOEK GEVOERD WORDT- KEUZE
VAN WOONPLAATS.

zo
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ONDERZOEK IN STRAFZAKENBURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOONT IN RET
GERECHTELIJKARRONDISSEMENT WAAR RET
ONDERZOEK GEVOERD WORDT- KEUZE VAN
WOONPLAATS.

10° RECHT VAN VERDEDIGING- ALGEMEEN- PARTIJ DIE NIET WAAKT OVER DE
UITOEFENING VAN ZIJN RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLG.

1o,

zo en 3° De burgerlijke partij die niet
woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gedaan wordt,
is gehouden aldaar woonplaats te hiezen bij een ter griffie van de rechtbank
verleden akte (1). (Art. 68, eerste lid, Sv.)

4 o, so en 6° Keuze van woonplaats als bepaald in art. 68, eerste lid, Sv. moet in de
loop van de procedure opnieuw worden

3° WOONPLAATS- BURGERLIJKE PARTIJ
DIE NIET WOO NT IN RET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT WAAR RET ONDERZOEK GE-·
VOERD WORDT- KEUZE VAN WOONPLAATS.

4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BURGERLIJKE PARTIJ- KEUZE VAN WOONPLAATS- ONDERZOEK- BESCHIKKING TOT

(1) Cass., 3 okt. 1979 (AC., 1979-80, nr. 79).
Art. 68, eerste lid, Sv., gewijzigd bij art. 19 wet
12 maa:Ft 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, zal bepalen dat "elke burgerlijke partij gehouden is in
Belgie keuze van woonplaats te doen, indien zij
er haar woonplaats niet heeft".
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gedaan, telkens als het in een gerechtelijk arrondissement begonnen onderzoek, ten gevolge van een beschikking tot
onttrekking van de zaak aan de rechter,
wordt hervat in een ander gerechtelijk arrondissement waar de burgerlijke partij haar woonplaats niet heeft (2). (Art. 68,
eerste lid, Sv.)
7° en 8° Wanneer de burgerlijke partij niet
in het gerechtelijk arrondissement woont
waar het onderzoek wordt gedaan en aldaar geen woonplaats heeft gekozen bij
een ter griffie van de rechtbank verleden akte, kan zij het verzuim van betekening niet opwerpen tegen de akten
waarvoor de wet die vorm oplegt; daaruit volgt dat zij geen recht heeft op die betekening (3). (Art. 68, eerste en tweede
lid, Sv.)

go Wanneer de burgerlijke partij niet in het
gerechtelijk arrondissement woont waar
hrd onderzoek wordt gedaan en aldaar
geen woonplaats heeft gekozen bij een ter
griffie van de rechtbank verleden akte,
moet zij, indien zij hager beroep wil instellen tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer, dat
beroep instellen binnen de vierentwintig
uren te rekenen van de dag waarop die
beschikking is gegeven (4). (Art. 68 en 135
Sv.)
10° Een procespartij kan niet als grief aan-

voeren dat zijzelf verzuimd heeft haar
recht van verdediging ten valle uit te oefenen.
(PETERS T. DEWEZ)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1428.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 9 oktober 1997 gewezen door bet Hof van Beroep te Brussel;
Over bet eerste middel en bet eerste onderdeel van bet tweede middel:
(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.
(4) Zie noot 1.
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Overwegende dat uit bet bestreden arrest blijkt dat eiser, ofscboon hij
wist dat de onderzoeksrecbter te Gent
van bet onderzoek was outlast en dat
bet onderzoek te Brussel was bervat,
verzuimd beeft woonplaats te kiezen
in laatstgenoemd gerecbtelijk arrondissement; dat de appelrecbters bijgevolg beslist bebben dat, wegens bet
verzuim van dat vormvereiste door eiser, de termijn van 24 uur waarover
hij kracbtens artikel135 van bet Wethoek van StrafVordering beschikte om
verzet te doen tegen de op 7 oktober
1996 door de raadkamer van de Recbtbank van Eerste Aanleg te Brussel gewezen bescbikking van buitenvervolgingstelling, is ingegaan op de
dag van die bescbikking en dat eisers boger beroep, nu bet dagtekent
van 27 januari 1997, te laat is ingesteld;
Overwegende dat de burgerlijke partij die niet woont in bet gerecbtelijk
arrondissement waar bet onderzoek
gedaan wordt, kracbtens artikel 68,
eerste lid, van voomoemd wetboek, gebouden is aldaar woonplaats te kiezen bij een akte die verleden wordt ter
griffie van de recbtbank waartoe de
geadieerde onderzoeksrecbter beboort;
dat die regel van toepassing is
wanneer bet onderzoek, dat in een bepaald gerecbtelijk arrondissement
is begonnen, ten gevolge van een
bescbikking van outlasting, bervat
wordt in een ander arrondissement,
waar de burgerlijke partij geen woonplaats beeft;
Overwegende dat, kracbtens artikel 68, tweede lid, van vocimoemd wethoek, de burgerlijke partij, wanneer zij
geen woonplaats kiest, bet recbt verliest niet aileen om zicb te beroepen op
bet verzuim van de betekening van de
bescbikking zelf, maar ook op bet verzuim van de kennisgeving van alle akten die luidens de wet regelmatig bij
baar badden moeten toekomen, zoals bet bericbt van bepaling van de
recbtsdag; dat die regel tot gevolg
beeft dat zij, op straffe van verval, boger beroep moet instellen binnen

~--------------
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vierentwintig uur te rekenen van de
dag waarop de beschikking is gewezen;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep door de
verklaring dat, bij ontstentenis van
keuze van woonplaats, eisers boger beroep van 27 januari 1997 tegen de besch:ikking van buitenvervolgingstelling
van 7 oktober 1996 laattijdig en, bijgevolg, niet ontvankelijk was, haar beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het eerste middel en het eerste onderdeel van het tweede middel
niet kunnen worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel van het
tweede middel betreft :
Overwegende dat eiser wist of behoorde te weten dat hij, zonder keuze
van woonplaats in het arrondissement waarin het onderzoek naar zijn
weten werd voortgezet, het gevaar liep
dat hij zich met name niet zou kunnen beroepen op het verzuim van verwittiging of, te dezen, op de onregelmatigheid van de verwittiging van de
bepaling van de rechtsdag in de raadkamer; dat een procespartij niet als
grief kan aanvoeren dat zijzelf verzuimd heeft haar recht van verdediging ten voile uit te oefenen;
Dat, in zoverre, voornoemd onderdee! niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat
voornoemd onderdeel, in zoverre het
opkomt tegen de beschikking van de
raadkamer van 7 oktober 1996, niets
uitstaande heeft met de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk is;
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, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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1 april 1998 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Spreutels, advocaat-generaal- Advocaten: mrs. A. de Brabandere, Gent; J.
Le:fere, Brussel.
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CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)STEDENBOUW- STRAF- VEROORDELINGHERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT
- VERDAGING VAN DE ZAAK NAAR EEN LATEREDATUM.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest dat, inzake stedenbouw en
ruimtelijke ordening, de beklaagden veroordeelt tot een straf en de zaak naar een
latere datum verdaagt om afzonderlijk
uitspraak te doen over de door de gemachtigde ambtenaar ingestelde vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat (1). (Art. 416 Sv.)
(SEGERS T. PODEVIJN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1635.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Overwegende dat het arrest na elke
eiser tot een geldboete te hebben veroordeeld, wat betreft de door gemachtigde ambtenaar ingestelde vordering tot herstel van de plaats in de
vorige staat, die onder de strafvordering valt als verplichte aanvulling van
(1) Cass., 9 dec. 1997, A.R. nr. P.97.0442.N
(A.C., 1997, nr. 541).
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de strafrechterlijke veroordeling, de
heropening van de debatten en de verdaging van de zaak beveelt; dat het
hofvan beroep, nu het geen uitspraak
heeft gedaan over een bevoegdheidsgeschil, zijn rechtsmacht niet voiledig heeft uitgeoefend, en dat zijn beslissing over die rechtsvordering geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, ongeacht de memarie van de eisers die geen verband
houdt met de ontvankelijkheid van
hun voorziening, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
1 april 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Verslag·
gever : de h. Fischer - Gelijkluidende con·
clusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Bouillard,
Namen.

Nr. 184
2e

KAMER-

1 april1998

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACClJNZEN lNBEGREPEN)- JEUGDGERECHT
-ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FElTEN- NAAR
RECHT MET REDENEN OMKLEDE BESLISSlNG
- VOORWAARDEN.

2° JEUGDBESCHERMING -

JEUGDGERECHT- ALS MlSDRIJF OMSCHREVEN FElTEN- NAAR RECHT MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSlNG- VOORWAARDEN.

3° CASSATIE -

VERNIETIGlNG. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING BEKLAAGDE EN VERDACHTE- AMBTSHALVE
VERNIETIGlNG- UITBRElDING -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- CASSATIEBEROEP
NIET ONTVANKELlJK- VOORWAARDE.

Nr. 184

4 ° CAS SATIE -

VERNIETlGlNG. OMVANGSTRAFZAKEN STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- BURGERRECHTELlJK AANSPRAKELIJKE - CASSATlEBEROEP
VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETlGING CASSATlEBEROEP VAN DE BURGERRECHTELlJK AANSPRAKELlJKE PARTlJ- ONREGELMATIGHEID - GEVOLG.

1 o en 2° Om in rechte met redenen om-

kleed te zijn, moet de beslissing van een
jeugdgerecht waarbij feiten die als misdrijf zijn omschreven, bewezen worden
verklaard, hetzij in de eigen redenen hetzij met verwijzing naar de beroepen beslissing, inzonderheid de wettelijke bepalingen aangeven waarin de bestanddelen van dat misdrijf worden
omschreven (1). (Art. 149 Gw. 1994; artt.
163 en 195, eerste lid, Sv.; art. 62 Jeugdbeschermingswet.)
3° De vernietiging, op het cassatieberoep
van de beklaagde, van de beslissing op de
strafvordering te zijnen laste brengt de
vernietiging mee van de niet definitieve
beslissingen op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen, hoewel
cassatieberoep tegen die beslissingen niet
ontvankelijk is (2) en zelfs indien de vernietiging wordt uitgesproken op een
ambtshalve opgeworpen middel (3).
4 o De vernietiging van de beslissing die de
beklaagde op de strafvordering en de
burgerrechtelijke vordering veroordeelt,
leidt niet tot de vernietiging van de definitieve veroordeling van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij die geen regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld; het
Hof stelt evenwel vast dat de veroordeling van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij geen bestaansreden meer heeft
(4).

(1) Zie Cass., 27 maart 1996, A.R. nr.
P95.1105.F, en 23 april1996, A.R. nr. P.94.1564.N
(A. C., 1996, nrs. 107 en 121); 15 april1997, A.R.
nr. P.96.1158.N, en 25 juni 1997, A.R. nr.
P.96.0780.F (ibid., 1997, nrs. 185 en 299).
(2) Zie Cass., 7 mei 1997, A.R. nr. P.96.1351.F
(A.C., 1997, nr. 220).

(3) Cass., 16 mei 1979 (A. C., 1978-79, 1096); zie
Cass., 25 nov. 1997, A.R. nr. P.95.1350.N (ibid., nr.
500).
(4) Zie Cass., 12 sept. 1989, A.R. m. 3150 (A. C.,
1989-90, nr. 27); 13 okt. 1993,A.R. m. P.93.0389.F
(ibid., 1993, nr. 407); 5 nov. 1996, A.R. nr.
P96.0993.N (ibid., 1996, nr. 419).
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(LIERMIN E.A. T. STAD NAMEN, SACRE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97 .1701.F)
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tegen die beslissingen thans niet ontvankelijk is en de vernietiging wordt
uitgesproken op een ambtshalve opgeworpen middel;

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 november 1997 gewezen door de jeugdkamer van het Hof
van Beroep te Luik;

II. Op de voorziening van Jacques
Liermin en Jenny Verhoeven,
burgerrechtelijk aansprakelijke
partijen:

I. Op de voorziening van Christophe
Liermin:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de eisers hun voorziening hebben doen betekenen aan het
openbaar ministerie en aan de verweerders, tegen wie zij die voorziening hebben ingesteld;

A. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van de artikelen
149 van de Grondwet, 163, 195, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en 62 van de wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming:
Overwegende dat de beslissing van
een jeugdgerecht waarbij feiten die
als misdrijf zijn omschreven, bewezen worden verklaard, om in rechte
met redenen omkleed te zijn, hetzij in
de eigen redenen hetzij met verwijzing naar de beroepen beslissing, inzonderheid de wettelijke bepalingen
moet aangeven waarin de bestanddelen van dat misdrijf worden omschreven;
Overwegende dat noch het arrest,
noch het vonnis waarnaar het arrest
verwijst de wettelijke bepalingen aangeeft waarin de bestanddelen van de
tegen de eerste eiser bewezen verklaarde en als misdrijf aangemerkte
feiten worden omschreven;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat de vernietiging, op
de niet beperkte voorziening van eiser, van de beslissing op de strafvordering te zijnen laste de vernietiging
meebrengt van de niet definitieve beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen, zelfs indien de voorziening

Overwegende dat evenwel, wegens
de vernietiging van de beslissingen op
de strafvordering en op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen Christophe Liermin, de beslissingen waarbij de eisers in hun hoedanigheid van
burgerrechtelijk aansprakelijke partijen worden veroordeeld, geen bestaansreden meer hebben;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de tegen de eerste eiser
ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvorderingen; verklaart
dat de beslissingen waarbij Jacques
Liermin en Jenny Verhoeven als
burgerrechtelijk aansprakelijke partijen worden veroordeeld, geen
bestaansreden meer hebben; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt Christophe Liermin, Jacques Liermin en
Jenny Verhoeven elk in een vierde van
de kosten en laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar de jeugdkamer van het Hofvan
Beroep te Brussel.
'
1 aprill998 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.
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go OPENBAAR MINISTERIE -

Nr. 185

OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE - CONCLUSIES - BEGRIP.. ·

2 8 KAMER- 1 april1998

1o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALLERLEI- VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN GEWETI'IGDE VERDENKING- FEITENRECHTER
- UITSTEL VAN DE UITSPRAAK.

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETI'IGDE VERDENKING- FEITENRECHTER
- UITSTEL VAN DE UITSPRAAK- HOF VAN
CASSATIE- BEVOEGDHEID.

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETI'IGDE VERDENKING- FEITENRECHTER
- UITLEGGING VAN DE RECHTSREGELSONTVANKELIJKHEID.

4o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETI'IGDE VERDENKING- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6.1- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN ARTIKEL 14.1 TOEPASSING.

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTENVAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- TOEPASSING.

6° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.1- VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING- TOEPASSING.

7o OPENBAAR MINISTERIE-

OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE- ONAFHANKELIJKHEID- HOF VAN CASSATIE- INJUNCTIES- BEVOEGDHEID VAN
HETHOF.

10° CASSATIE -

ALGEMEEN. OPDRACHT EN
BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN
HET CASSATIEGEDING - OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE- CONCLUSIES- BEGRIP.

11 o OPENBAAR MINISTERIE -

OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE - OPDRACHT- MONDELINGE CONCLUSIES - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING- VOORWAARDE.

12° CASSATIE- ALGEMEEN. OPDRACHT EN
BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN
HET CASSATIEGEDING- OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE - OPDRACHT
- MONDELINGE CONCLUSIES - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGINGVOORWAARDE.

13° RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN- OPENBAAR MINISTERIE BIJ
HET HOF VAN CASSATIE- OPDRACHT- MONDELINGE CONCLUSIES - GEVOLG.

14 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN- GEWETI'IGDE VERDENKING- VERZOEK- VERWERPING- CRITERIA.

15° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN- GEWETI'IGDE VERDENKING- VERZOEK VAN DE VERDACHTE- MEDEDELING
AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VOORWAARDEN.

16° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN- GEWETI'IGDE VERDENKING- VERWERPING VAN HET VERZOEK- BESLISSING
VAN DE FEITENRECHTER- VORDERING TOT
VERNIETIGING- GEVOLG.

8° CASSATIE -

ALGEMEEN. OPDRACHT EN
BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN
HET CASSATIEGEDING- OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE- ONAFHANKELIJKHEID- HOF VAN CASSATIE- INJUNCTIES- BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

1 o en 2° Wanneer het Hof van Cassatie

kennisneemt van een verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar
een andere op grond van gewettigde verdenking, is het niet bevoegd te bevelen dat
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de feitenrechter zijn uitspraak zal verdagen, tot het zelf uitspraak heeft gedaan over de vordering tot verwijzing (1).
(Artt. 542 tot 552 Sv.)
3° Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank
naar een andere op grand van gewettigde verdenking, wanneer het steunt op
grieven die kritiek oefenen op de uitlegging van de rechtsregelen door de feitenrechter (2). (Artt. 542 tot 552 Sv.)
4°,5° en 6° De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1
I. V.B.P.R., die alleen betrekking hebben op
de rechtscolleges die ofwel over burgerlijke rechten en verplichtingen ofwel over
de gegrondheid van een strafvervolging
uitspraak doen, zijn, in beginsel, niet van
toepassing op het Hof van Cassatie, wanneer het uitspraak doet over een verzoek
tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere (3).
7o en 8° Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het openbaar ministerie bij het
Hof injuncties te geven (4).

go en 10° Geen enkele wettelijke bepaling of
algemeen rechtsbeginsel verplicht het
openbaar ministerie bij het Hofvan Cassatie schriftelijke conclusies op te maken. (Art. 1107, tweede lid, Ger.W.)
(1) Zie Cass., 14jan.1987,A.R. nr. 5375 (A.C.,
1986-87, nr. 281), met concl. proc.-gen. Liekendael, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1987, I, nr.
281; 24juni 1987,A.R. nr. 5935 (A.C., 1986-87, nr.
648); 15 april 1992, A.R. nr. 9737 (ibid., 199192, nr. 440); "Optreden van het Hofvan Cassatie bij onttrekldng van de zaak aan de rechter en
verwijzing van een rechtbank naar een andere",
plechtige openingsrede van proc.-gen. Delange,
voor het Hofvan 2 sept. 1974, inz. nr. 13.
(2) Vgl. Cass., 15 okt. 1997, A.R. nr. P.97.1198.F
(A.C., 1997, nr. 408).
(3) Vgl. Cass., 4juni 1996,A.R. nr. P.96.0574.N
(A.C., 1996, nr. 210).
(4) Zie "Het Parket van Cassatie", plechtige
openingsrede van adv.-gen. Piret, voor het Hof
van 1 sept. 1994, inz. nr. 8; "Over het openbaar
ministerie", plechtige openingsrede van proc.gen. Charles, voor het Hof van 1 sept. 1982, inz.
p. 9; MATTHIJS, J., "Openbaar ministerie, A.P.R.,
1983, nrs. 148 e.v.; R.P.D.B., d. Vlll, 1936, nrs. 22
e.v.; vgl. Cass., 17 sept. 1990, A.R. nr. 7091 (A. C.,
1990-91, nr. 27), en 4 maart 1997, A.R. nr.
P.96.0683.N (ibid., 1997, nr. 122).
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11 o, 12° en 13° Het recht van verdediging
wordt niet miskend door het feit dat het
openbaar ministerie bij het Hofvan Cassatie, wanneer het geen partij is in de
zaak, zijn opmerkingen niet schriftelijk
voorlegt, nu de partijen die vorderen voor
het Hof, daarop ter zitting kunnen antwoorden v66r het sluiten van de debatten (5).
14o Een vordering tot verwijzing van de
zaak van een rechtbank naar een andere op grand van gewettigde verdenking wordt door het Hof afgewezen, wanneer uit de door eiser uiteengezette
gegevens niet valt af te leiden dat geen
van de rechters uit wie de rechtbank bestand, in staat zou zijn terzake op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen of dat die gegevens bij de
publieke opinie gewettigde twijfel zouden wekken aangaande hun geschiktheid om de zaak op die wijze te berechten (6). (Art. 542 Sv.)

15° Wanneer het Hof van Cassatie uitspraak doet over het al dan niet op
staande voet verwerpen van een vordering van de verdachte tot verwijzing van
de zaak van een rechtbank naar een andere, beveelt het de mededeling niet van
het verzoekschrift met de bijlagen en het
dossier aan het openbaar ministerie, dat
van de vervolging kennisneemt (7). (Art.
546 Sv.)
16° De verwerping door het Hofvan Cassatie van een verzoek tot verwijzing van
de zaak van een rechtbank naar een andere op grand van gewettigde verdenking heeft tot gevolg dat de vordering tot
vernietiging van de beslissing van de
feitenrechter geen grands lag meer heeft.
(Artt. 536 en 551 Sv.)
(5) Zie HofMensenrechten, 30 okt. 1991, Borgers t. Belgie, reeks A, val. 214, en 20 feb. 1996,
Vermeulen t. Belgie, 58/1994/505/587; PIRET, J.M.,
op. cit., nr. 25.
(6) Cass., 19 maart 1996, A.R. nr. P.96.0128.N
(AC., 1996, nr. 99); 10 sept. 1997, A.R. nr.
P.97.0839.F, en 17 dec. 1997, A.R. nr. P.97.1309.F
(ibid., 1997, nrs. 344 en 564).
(7) Zie Cass., 21 sept. 1994, A.R. nr. P.94.0875.F
(AC., 1994, nr. 393), en 23 sept. 1997, A.R. nr.
P.97.1199.N (ibid., 1997, nr. 365).
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CMOINY)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0278.F)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift en de conclusie, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit
arrest is gehecht;
A. In zoverre het verzoek ertoe
strekt het Hof te doen bevelen dat de
feitenrechter zijn uitspraak zou verdagen, tot het Hof zelf uitspraak zal
hebben gedaan over de vordering tot
verwijzing op grond van gewettigde
verdenking :
Overwegende dat het Hof niet bevoegd is om een dergelijke verdaging
te bevelen;
B. In zoverre het verzoek strekt tot
onttrekking van de zaak aan het Hof
van Beroep te Brussel op grond van
gewettigde verdenking :
Overwegende dat de grieven, in zoverre zij kritiek oefenen op de uitlegging van de rechtsregels door het hof
van beroep, geen grond opleveren tot
verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere;
Overwegende dat de artikelen 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 14.1 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten aileen betrekking hebben op de rechtscolleges die over burgerlijke rechten en
verplichtingen of over de gegrondheid van een strafvervolging uitspraak
doen; dat zij bijgevolg, in beginsel, niet
van toepassing zijn op het Hof wanneer het, zoals te dezen, uitspraak doet
over een verzoek tot verwijzing van de
zaak van een rechtbank naar een andere;
Overwegende dat, voor het overige,
enerzijds, het Hof niet bevoegd is om
injuncties te geven aan het openbaar
ministerie en, anderzijds, geen
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enkele wetsbepaling of algemeen
rechtsbeginsel het openbaar ministerie bij het Hof ertoe verplicht een
schriftelijke conclusie op te maken; dat
het recht van verdediging niet wordt
miskend door het feit dat het openbaar ministerie, dat geen partij is in de
zaak, zijn opmerkingen niet schriftelijk voorlegt, nude partij, die vordert
voor het Hof, daarop ter zitting kan
antwoorden v66r het sluiten van de debatten;
Overwegende, ten slotte, dat uit de
overige, in het verzoekschrift uiteengezette gegevens niet blijkt dat niemand van de magistraten van het Hof
van Beroep te Brussel in staat zou zijn
de zaak op onafhankelijke of onpartijdige wijze te berechten of dat die gegevens bij de publieke opinie gewettigde twijfel kunnen doen rijzen
aangaande hun geschiktheid om de
zaak op die wijze te berechten;
Overwegende dat er geen grond bestaat tot toepassing van artikel 546
van het Wetboek van Strafvordering
op de zaak;
Dat het verzoek ongegrond is;
C. In zoverre het verzoek strekt, met
toepassing van de artikelen 536 en 551
van het Wetboek van Strafvordering,
tot vernietiging van het door het Hof
van Beroep te Brussel op 23 januari
1998 gewezen arrest :
Overwegende dat deze vordering,
ten gevolge van de verwerping van het
verzoek, niet gegrond is;

Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt eiseres in de kosten.
1 april1998 - 2 8 kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Spreutels, advocaat-generaal.

r
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(HERBAU M. E.A. T. HERBAU A.)

Nr. 186

ARREST

1e KAMER- 2 april1998

(A.R. nr. C.94.0275.N)

1 o VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN
BEWONING- ONROEREND GOED- VERlillRING DOOR DE VRUCHTGEBRUIKER- VERHURING VOOR LANGER DAN NEGEN JAAREINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK- GEVOLG
WAT DE VERHURING BETREFT- RECHTEN
VAN DE VOLLE EIGENAAR.

2° HUUR VAN GOEDEREN- ALGEMEEN
- VERHURING DOOR DE VRUCHTGEBRUIKERVERHURING VOOR LANGER DAN NEGEN JAAR
- EINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK RECHTSTOESTAND VAN DE VOLLE EIGENAAR
- VERKORTEN VAN DE HUUR

3° HUUR VAN GOEDEREN -

PACHTEINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 'IERUGKEER
ENZ.) - PACHT TOEGESTAAN DOOR DE
VRUCHTGEBRUIKER- PACHTTIJD LANGER
DAN NEGEN JAAR- EINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK- RECHTSTOESTAND VAN DE VOLLE
EIGENAAR- VERKORTEN VAN DE PACHTVOORWAARDEN VAN OPZEGGING DOOR DE
VERPACHTER- TOEPASSELIJKHEID.

1 o, 2° en 3° Als de vruchtgebruiker alleen
een verhuring heeft toegestaan van meer
dan negen jaar, kan de blote eigenaar die
valle eigenaar is geworden door het eindigen van het vruchtgebruik, eisen dat de
huur verkort wordt tot aan het verstrijken van de theoretisch berekende negenjaarlijkse periode waarin de huur zich bij
het eindigen van het vruchtgebruik bevindt; oak al is de verhuring onderworpen aan de Pachtwet, kan hij dit recht
uitoefenen zonder dat hij gebonden is
door de grand- en vormvoorwaarden die
de Pachtwet voor de opzegging door de
verpachter bepaalt en zonder dat de pachter zich daartegen kan verzetten op grand
van art. 4, tweede lid, Pachtwet (1). (Art.
595, tweede lid, B.W.)
(1) DERINE, R., VANNESTE, F., en VANDENBERGHE,
H., Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, V
0

Zakenrecht, deel II A, Story Scientia, 1984, 442;
u'UDEKEM u·Acoz, H., en SNICK, 1., De Pachtovereenkomst, Larcier 1990, 147, nr. 105; DE BouGNE,
A., "De duur van de pachtovereenkomst afgesloten door een vruchtgebruiker", T. Not., 1979, 257
e.v.; HANSENNE, J., "Examen de jurisprudence. Les
biens", R.C.J.B., 1984, (53), nr. 71; KOKELENBERG, J., VAN SINAY, T., en VUYE, H., "Overzicht van
rechtspraak Zakenrecht", T.P.R., 1989, (1689), nr.
98; VANDENBERGHE, H., "Aktuele problemen van
het vruchtgebruik", T.P.R., 1983, (53), nr. 27.

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 april 1994 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 595 van het Burgerlijk Wetboek en 4, 2de lid van de Pachtwet, welke afdeling III vormt van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, om eisers te veroordelen tot ontruiming van de
eigendom gelegen Schrieboomstraat 2 te
Rollegem, akte te geven aan verweerster
van haar voorbehoud een gebruiksvergoeding te vragen wegens gebruik van
de gronden na 1.10.1992 en eisers tot de
kosten van hager beroep te veroordelen,
voor recht zegt dat de pacht van 27 jaar die
Maria Dejonckheere als vruchtgebruikster
aan eisers op 2 mei 1983 toegestaan heeft
dient ingekort te worden tot de duur van de
negenjarige periode die op datum van het
overlijden van Maria Dejonckheere op 17
augustus 1991lopende was, weze tot 1 oktober 1992 en dit zelfs indien geen enkele
opzegging is betekend overeenkomstig de
bepaling van de landpachtwet, om reden
dat:
"Zoals verweerster ( ... ) stelt is inderdaad artikel 595 B.W. van die aard en heeft
wel degelijk tot gevolg dat er van rechtswege een einde komt aan de pacht zonder dat men hier toch opzeg dient te betekenen.
Er is de zeer duidelijke tekst van artikel 595 B.W. De blote eigenaar is na het
overlijden van de vruchtgebruiker enkel gehouden voor de duur van de eerste periode
van 9 jaar die nog overblijft.
In deze bepaling van gemeen recht wordt
(in) geen enkele afwijzing (lees : afwijking) voorzien en dit in tegenstelling tot andere bepalingen van gemeen recht, waaromtrent de wetgever uitdrukkelijk voorziet
dat ze geen toepassing vinden inzake
handelshuur oflandpacht (vb. 215 B.W).
Voorts is de redenering als zou artikel 42
Landpachtwet inderdaad primeren op artikel 595 B.W. fout. De bepalingen van de
landpachtwet vinden toepassing in de verhouding verpachter-pachter.
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Terzake heeft de naakte eigenaar daarmee geen uitstaans.
Na het overlijden van de vruchtgebruiker stapt de naakte eigenaar geenszins qua
rechten en verplichtingen in de schoenen
van de verpachter, zoals dit het geval zou
zijn bij een eigendomsoverdracht.
Terzake is er geen eigendomsoverdracht
gezien de naakte eigenaar steeds eigenaar is geweest.
De rechten en verplichtingen die wortelen in de pachtrelatie zijn dan ook niet
tegenstelbaar aan de naakte eigenaar van
wie de rechtsverhouding ten aanzien van de
pachter louter door artikel595 B.W. wordt
beheerst",

terwijl, enerzijds, overeenkomstig artikel 595 van het Burgerlijk Wetboek de
vruchtgebruiker kan verpachten en de langer dan negen jaar door de vruchtgebruiker toegestane pacht ten aanzien van de
blote eigenaar slechts' verbindend is in de
perken voorzien door deze wettelijke bepaling, namelijk, voor de tijd die nog overblijft, hetzij van de eerste periode van negen jaar indien partijen zich nog daarin
bevinden, hetzij voor de tweede periode en
zo verder; hieruit voortvloeit dat de pacht
geen einde neemt met de beeindiging van
het vruchtgebruik maar zijn tegenstelbaarheid aan de blote eigenaar weliswaar in de
tijd beperkt wordt;
anderzijds, bij het overlijden van de
vruchtgebruiker de blote eigenaar voile eigenaar en verpachter geworden is en, als
zodanig, aan de pachtwet onderworpen is;
volgens artikel 4, tweede lid van de
pachtwet de pacht van rechtswege verlengd wordt voor opeenvolgende periodes
van negen jaar bij het eindigen van de
gebruiksperiode bij gebreke aan geldige opzegging;
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worden betekend indien de eigenaar de inkorting ervan vraagt, de beide in de aanhef genoemde bepalingen schendt :

Overwegende dat artikel 595,
tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek bepaalt dat de verhuring door de
vruchtgebruiker aileen voor langer dan
negen jaar, in het geval het vruchtgebruik ophoudt, ten aanzien van de
blote eigenaar slechts verbindend is
voor de tijd die nog overblijft, hetzij
van de eerste periode van negen jaar,
indien partijen zich nog daarin bevinden, hetzij van de tweede periode, en
zo verder, op zulke wijze dat de huurder enkel recht heeft op genot gedurende de gehele periode van negen
jaar, waarin hij zich bevindt;
Dat in het geval van verhuring door
een vruchtgebruiker, de blote eigenaar bij het einde van het vruchtgebruik voile eigenaar wordt en in het
genot treedt van het goed of het gedeelte ervan, waarop het vruchtgebruik was gevestigd;
Dat, onverminderd de toepassing
van artikel 595, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, uit het voorgaande volgt dat in het geval van verhuring van een goed door een vruchtgebruiker aileen, de blote eigenaar
vanaf het ogenblik van het eindigen
van het vruchtgebruik krachtens de
wet zelf verbonden is door de
huurovereenkomst en verhuurder
wordt;

uit de combinatie van beide wettelijke bepalingen volgt dat de blote eigenaar, bij het
beeindigen van het vruchtgebruik voile eigenaar geworden, de inkorting van de lopende periode tot negen jaar kan vragen,
enkel in de voorwaarden door de pachtyvet voorzien, namelijk mits een geldige op'iegging aan de pachter te betekenen,

Dat daaruit verder volgt dat in het
geval de vruchtgebruiker een verhuring heeft toegestaan van meer dan
negen jaar, de blote eigenaar die vglle
eigenaar is geworden door het eindigen van het vruchtgebruik, kan eisen dat de huur verkort wordt tot aan
het verstrijken van de theoretisch berekende negenjaarlijkse periode
waarin de huur zich bij het eindigen
van het vruchtgebruik bevindt;

zodat het bestreden vonnis dat beslist dat
de door de vruchtgebruiker toegestane
pacht van rechtswege bij het verstrijken v
an de lopende periode van 9 jaar een einde
neemt zonder dat een opzegging dient te

Dat die blote eigenaar dit recht kan
uitoefenen ook al is de verhuring onderworpen aan de Pachtwet, zonder
dat hij daarbij gebonden is door de
grond- en vormvoorwaarden die de

1:::-:
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Pachtwet voor de opzegging van pacht
door de verpachter bepaalt en zonder dat de pachter zich daartegen kan
verzetten op grond van artikel 4,
tweede lid, van de Pachtwet;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
2 april1998 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Thrslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye en
Nelissen Grade.
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1e KAMER- 2 april1998
1 o GEMEENTE -

BURGEMEESTER- BEVOEGDHEID- POLITIEMAATREGEL- VERDOVENDE MIDDELEN- SLUITING VAN DRANKGELEGENHEID.

2° GENEESKUNDE -

GENEESMIDDELEN
(VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) SLIDTING VAN DRANKGELEGENHEID- RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID - BEVOEGDHEID
VAN DE BURGEMEESTER POLITIEMAATREGEL.

1o en 2° De rechterlijke bevoegdheid tot slui-

ting van drankgelegenheden, bepaald in
art. 4, § 3, Drugwet, sluit de bevoegdheid van de burgemeester tot het uitvaardigen van politiemaatregelen niet uit (1).
(Decreten van 14 dec. 1789 en 16-24 aug.
1790 en art. 90 Gemeentewet 1836 (2).)
(1) Zie VANDER BEKEN, T., "De sluitingvan megadancings door de burgemeester", R.W, 199394, 743.
(2) Thans artt. 133-135 Nieuwe Gemeentewet.
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(ROSSANO T. GEMEENTE SCHOTEN)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0399.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de
Gecoordineerde Grondwet (nieuw), 1319,
1320, 1322 en 1382 van het Burgerlijk Wethoek, 1138, 2° van het Gerechtelijk Wethoek en het daarin bevestigde algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie van de
partijen bij het burgerlijk geding, 50 van
het decreet van 14 december 1789 betreffende de inrichting van gemeenten (zoals
van toepassing ten tijde van de feiten en
voordat dit werd gewijzigd bij artikel135,
§ 2 van de Nieuwe Gemeentewet), 3 van titel XI van het decreet van 16-24 augustus 1790 betreffende de gerechtelijke organisatie (zoals van toepassing ten tijde van
de feiten en voordat dit werd gewijzigd bij
artikel135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet), 90, voorlaatste lid van de Gemeentewet (zoals van toepassing ten tijde van de
feiten en voordat zij werd gewijzigd bij artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet), 4,
§ 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen,
slaapmiddelen en verdovende middelen,
ontsmettingsstoffen en antiseptica en van
het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging,
doordat het Hof van Beroep te Antwerpen het hoger beroep van verweerster gegrond verklaart en de vordering van eiser tegen verweerster ongegrond verklaart
op grond van volgende overwegingen :
"dat (eiser) daarentegen voorhoudt dat de
burgemeester zijn macht overschreed en,
bovendien, over onvoldoende feitelijke
grondslag beschikte voor een dergelijk besluit;
( ... )

dat de verstoring van de morele orde zich
nochtans kan veruitwendigen in een aantasting van de materiele orde waarvoor de
burgemeester met gepaste maatregelen
moet optreden; dat feiten van morele wanorde bovendien reeds voldoende duidelijke risico's op materiele ordeverstoring
kunnen inhouden zodat de burgemeester
bevoegd is preventief op te treden;
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dat de burgemeester te dezen door een
brief van de procureur des Konings dd. 6
juni 1983 en door een rijkswachtverslag dd.
17 juni 1983 op de hoogte was gebracht van
een strafrechtelijk onderzoek naar het gebruik en de verdeling van verdovende middelen in de herberg van (eiser); dat hem
werd gemeld dat jongeren (minderjarigen
van hoven de leeftijd van 16 jaar) zonder
grote moeite in deze herberg aan verdovende middelen konden geraken en deze er
konden gebruiken; dat hierin tevens werd
uitgedrukt dat de herberg Den Trol een verzamelplaats was van druggebruikers en
-verdelers en dat deze een belangrijke rol
gespeeld had en nog speelde bij het verspreiden van het druggebruik in o.a. de gemeente Schoten; dat deze gegevens gestaafd werden met verwijzingen naar
vaststellingen ter plaatse en naar verklaringen van betrokkenen;
( ... )

dat de burgemeester op die wijze in kennis werd gesteld van een aantal feiten die
hem, rekening houdend met het gevaar
voor de veiligheid van personen en goederen dat de criminogene aspecten van druggebruik en -handel doet ontstaan, met reden kon doen besluiten dat er minstens
reeds voldoende duidelijk een materiele ordeverstoring dreigde die hem noopte op te
treden;
(... ) dat niet bewezen is dat het besluit in
kwestie onwettig was noch dat het optreden van de burgemeester in strijd zou geweest zijn met de houding van een voorzichtig en redelijk persoon in gelijkaardige
omstandigheden of op enigerlei wijze foutief zou geweest zijn",
en terwijl, vierde onderdeel, luidens artikel 4, § 3 van de wet van 24 februari 1921
betre:ffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsmiddelen en antiseptica, de rechter bij veroordeling wegens een
van de misdrijven omschreven in de artikelen 2bis en 3 van de wet, de tijdelijke of
definitieve sluiting kan bevelen van drankgelegenheden of van alle andere inrichtingen waar de misdrijven zijn gepleegd;
het niet tot de bevoegdheid van de
gemeenteoverheden behoort op te treden
ten aanzien van het geb ruik van en de
handel in verdovende middelen op zichzelf, daar die bevoegdheid door voormeld
artikel 4, § 3 aan de gerechtelijke overheden is toebedeeld;
eiser in zijn appelconclusie had laten gelden dat zelfs indien Den Trol een drugs-
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hol zou zijn geweest, het tot de justitiele bevoegdheid behoorde om er tegen op te
treden en dat de wet van 24 februari 1921
de bevoegdheid om een cafe te sluiten op
grond van druggebruik terecht aan de rechter heeft toegewezen (appelconclusie bladzijden 3 en 4);
de appelrechters, door te beslissen dat
het sluitingsbevel van de burgemeester
wettig is, artikel 4, § 3 van de wet van 24
februari 1921 schenden en tevens niet antwoorden op het verweer van eiser (schending van artikel 149 van de Gecoordineerde
Grondwet (nieuw):

Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de in het middel weergegeven redenen blijkt dat het
arrest de feitelijke gegevens aangeeft
op grond waarvan het oordeelt dat het
besluit van de burgemeester wettig is;
dat het arrest aldus de door eiser bij
conclusie aangevoerde andere of daarmee strijdige feitelijke gegevens tegenspreekt, mitsdien zijn conclusie beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de rechterlijke bevoegdheid tot sluiting van drankgelegenheden of andere inrichtingen,
bepaald in artikel 4, § 3, van de wet
van 24 februari 1921 betreffende het
verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen,
ontsmettingsstoffen en antiseptica, de
bevoegdheid van de burgemeester tot
het uitvaardigen van politiemaatregelen bij toepassing van de decreten van 14 december 1789 en 16-24
augustus 1790 en artikel 90 van de
Gemeentewet niet uitsluit;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 april 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
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advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Verbist en Biitzler.
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Het belang bestaat in ieder stoffelijk of
zedelijk voordeel dat de eiser kan halen uit
de vordering die hij instelt op het ogenblik waarop hij ze aanhangig maakt (3).
Maar, zoals Uw arrest van 16 januari
1939 het al formuleerde, kan de krenking
van een belang slechts tot een rechtsvordering tot vergoeding aanleiding geven indien het om een rechtmatig belang gaat (4).
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1e KAMER- 2 april1998

1o VORDERING IN RECHTE -

BELANGRECHTSVORDERING TOT VERGOEDING RECHTMATIG BELANG.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTALGEMEEN- VORDERING TOT HERSTEL VAN
SCHADE - RECHTMATIG BELANG- BEGRIP.

1o De krenking van een belang kan enkel tot

een rechtsvordering tot vergoeding leiden als het om een rechtmatig belang
gaat (1). (Art. 17 Ger.W.)
2° Hij die enkel het behoud van een toe-

stand in strijd met de openbare orde nastreeft, heeft geen rechtmatig belang om
een vordering tot herstel van de schade in
te dienen (2).
(P & V VERZEKERINGEN C.V. T. DIELS)

Advocaat-generaal De Swaef heeft in substantie gezegd :
1. Preliminair komt het mij voor dat de
door verweerster opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid van het middel teruggaat op de beoordeling van de gegrondheid van het middel zelf; er kan derhalve
niet worden op ingegaan.
2. Ten gronde staat centraal in deze zaak
het begrip belang m.b.t. de door eiseres ingestelde rechtsvordering.
Het belang is algemeen een voorwaarde
van de rechtsvordering, zodat enige betwisting hieromtrent met het bestaan van
de rechtsvordering zelf is verbonden (art.
17 Ger.W.)

De schade hoeft dus niet te bestaan in de
schending van een recht. Een belangenkrenking volstaat, op voorwaarde dat dit
belang niet onrechtmatig is.
3. Deze beperking tot de rechtmatige belangen is noch door het schadebegrip zelf
geboden, noch door de tekst van artikel
1382 B.W., maar wordt vereist, aldus
J. Ronse, door de rechtsorde waarvan dit
voorschrift slechts een onderdeel uitmaakt.
Het recht, schrijft die auteur verder, zou inderdaad met zichzelf in tegenstrijd komen, indien het zijn bescherming zou verlenen aan belangen die niet met het recht
stroken (5).
In navolging van deze regel oordeelden
feitenrechters dat :
- exploitanten van een ontuchthuis geen
rechtmatig belang kunnen laten gelden wegens het stopzetten van hun activiteiten
door onteigening (6);
-de exploitant van een "rendez-vous"huis bij onteigening geen aanspraak kan
maken op bedrijfsschade (7);
- de schade toegebracht aan een verboden kansspel geen rechtmatig belang uitmaakt (8).
(3) Verslag van de Koninklijke Commissaris bij
het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, 1964, 23.
(4) Bull. en Pas., 1939, I, 25; zie ook: DE PAGE,

H., Droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1964, II,
nr. 950.

(5) RoNsE, J., Schade en schadeloosstelling,
A. P.R., I, nr. 34.
(6) Rb. Luik, 22 maart 1978, Jw: Liege, 197778, 267.

(1) Zie de verwijzingen in de conclusie van het
O.M.

(7) Rb. Luik, 22 november 1979, Jw: Liege,
1980, 1.

(2) Zie de verwijzingen in de conclusie van het
O.M.

(8) Rb. '1\rrnhout, 11 april1988, T.B.B.R., 1989,
273.
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4. Er bestaat enige betwisting over de
vraag of in dergelijke gevallen de rechtsvordering niet ontvankelijk, dan wel ongegrond moet worden verklaard (9).
In het thans aan het Hof onderworpen
geding werd de vordering ontoelaatbaar
verklaard bij ontbreken van een rechtmatig belang.
De appelrechter oordeelt te dezen dat
voor het plaatsen van de caravan waaraan door een omgevallen boom schade was
toegebracht, een bouwvergunning was vereist overeenkomstig de stedenbouwwet. Hij
beslist dat eiseres geen rechtmatig belang doet gelden om vergoeding te bekomen van schade toegebracht aan een alzo
wederrechtelijke geplaatste inrichting.
5. Uw Hof heeft reeds beslist dat de bepalingen van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw van openbare orde zijn
(10). En een belang is onrechtmatig wanneer het in strijd is met de openbare orde
of de goede zeden (11). De oplossing lijkt
dus op het eerste gezicht althans voor de
hand te liggen. Evenwel, waar het principe dat, wie de verwezenlijking van een
onrechtmatig voordeel nastreeft of het hers tel voor het verlies daarvan in rechte niet
kan toegelaten worden, op zich duidelijk genoeg lijkt, gebeurt de concrete implementatie van die vuistregel niet steeds even ongenuanceerd.
6. Een bijzonder toepassingsgeval wordt
gevormd door de herstelplicht in geval van
overspel. Uw Hof oordeelde in voltallige terechtzitting op 1 februari 1989 dat, in afwijking van vroegere jurisprudentie, hoewei de echtgenoot die zich beledigd acht,
het ongeoorloofd karakter van het overspel van de andere echtgenoot kan aanvoeren, de voor het overlijden van laatstgenoemde aansprakel:ijke dader zich daarop
niet mag beroepen om zich aan de
(9) RoNSE, J., o.c., nrs. 32 en 36; RouARD, P.,
'I)·aite de droit judiciaire prive, Brussel, Bruylant,
1979, Tome preliminaire, Introduction generale,
volume I, nr. 104, met verwijzing naar SaLUS, H.,
en PERROT, R., Droit judiciaire prive, Parijs, Sirey, 1961, I, nr. 228; DE WILDE, L., "Het begrip
schade, in Onrechtmatige daad, Actuele tendenzen, Antwerpen, Kluwer, 1979, 197 e.v.
(10) A.R. nr. 8634 (A. C., 1989-90, nr. 574).
(11) DIRIX, E., Het begrip schade, AntwerpenApeldoorn, Maarten Kluwer's, nr. 98.
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burgerrechtelijke gevolgen van zijn fout te
onttrekken (12).
Deze zienswijze werd bevestigd bij arrest van 15 februari 1990 : degene die aansprakelijk is voor het doden mag het ongeoorloofd karakter van een overspel niet
aanvoeren om zich aan de burgerrechtelijke
gevolgen van zijn fout te onttrekken (13).
7. Behalve de aanspraak van concubinerenden zijn er nog andere gevallen waar de
vraag naar de (on)rechtmatigheid van het
belang wordt verfijnd. Al is het vaststaande
dat, zoals reeds aangeduid, het verlies van
ongeoorloofde winsten niet als schade kan
worden vergoed, lijkt daarmee echter nog
niet gezegd dat er geen onderscheid moet
worden gemaakt tussen het verlies van een
onrechtmatig voordeel of het derven van
een ongeoorloofde winst enerzijds en het
verlies van andere voordelen, geleden door
een persoon die zich weliswaar in een onrechtmatige situatie bevond, maar tach een
rechtmatig belang heeft behouden, anderzijds. Het is niet m.a.w. omdat het slachtoffer zich in een ongeoorloofde toestand bevindt, dat elk belang dat aldus wordt
gekrenkt, op zich onrechtmatig is en de benadeelde rechteloos maakt (14). Aan de
schadeverwekker zou dus niet altijd een
vrijbrief zonder meer kunnen worden toegekend.
Zo werd de vordering tot vergoeding van
schade aan het voertuig van een smokkelaar ontvankelijk verklaard (15). Dit was
eveneens het geval met de vordering wegens burenhinder van de exploitant van een
"sex"-bioscoop (16).
8. Waar een krenking van het belang dat
bestaat in de voortzetting van illiciete activiteiten geen vergoedbare schade uitmaakt, dient er aangestipt te worden dat
in het thans bestreden arrest niet is vastgesteld geworden dat de vordering tot herstel van de schade aan de in strijd met de
(12) A.R. nr. 5819 (A. C., 1988-89, nr. 322) en
de concl. van adv.-gen. R. DECLERCQ, in Bull. en
Pas., 1989, I, 582.
(13) A.R. nr. 8500 (A. C., 1989-90, nr. 364).
(14) DIRIX, E., o.c., nr. 102, ScHUERMANS, L.; VAN
OEVELEN, A., PERSYN, CH. e. a., "Overzicht van
rechtspraak. Onrechtmatige daad-schade en schadeloosstelling (1983-1992)", T.P.R., 1994, 920 e.v.
(15) Brussel, 15 april1960, R.G.A.R., 1961, nr.
6.687.
(16) Luik, 30 jan. 1980, Jur. Liege, 1980, 81.
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stedenbouwkundige voorschriften geplaatste caravan het behoud beoogt van die
wederrechtelijke toestand. Dit is niet onbelangrijk bij de beoordeling van de besproken problematiek. Indien men immers met de appelrechter zou aanvaarden
dat de schadeverwekker hier toch voiledig vrijuit gaat, zou men kunnen komen tot
de opmerkelijke vaststelling dat welkdanige schade ook toegebracht ingevolge
een foutieve gedraging of een onrechtmatige daad aan in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften opgerichte vaste
inrichtingen - en die zijn erg talrijk nooit tot het welslagen van een vordering
tot vergoeding aanleiding zou kunnen geven (17).
Indien het Hof zich ook met zulke gevolgtrekking kan verzoenen, zal het ongetwijfeld de voorziening verwerpen; in het tegengestelde geval zou het tweede onderdeel
van het enig middel tot cassatie dat aanvoert dat het bekomen van schadevergoeding geen materieel herstel van de onrechtmatige situatie vereist, nu de rechtsvordering van eiseres de vergoeding van
zaakschade beoogt en niet de vergoeding
van enige winst uit de onrechtmatige toestand, kunnen slagen, wat dan moet leiden tot cassatie met verwijzing.
ARREST

(A.R. nr. C.94.0438.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel gesteld als volgt :
schending van artikelen 1382, 1383,
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, 17, 18, van het Gerechtelijk Wethoek, 44, 64, 65, van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de wet van 22 december 1970,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de door eiseres ingestelde vordering ertoe strekkend verweerster te doen
veroordelen tot betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 661.030 fr. niet
(17) Vergelijk met betrekking tot onteigeningsvergoedingen Cass., 14 dec. 1979 (A.C., 197980, nr. 243); zie ook SuETENs-BoURGEOIS, G., "De
onteigeningsvergoedingen", R. W, 1973-74, 2079
(i.h.b. nr. 30) en "Onteigeningen", ibid., 198788, 65 (i.h.b. nr. 19).
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toelaatbaar verklaart bij ontbreken van een
rechtmatig belang op volgende gronden :
dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen rechtmatig belang heeft om ze in te dienen; dat partijen
niet betwisten dat onderhavige eigendom
gelegen is in een gebied voor dagrecreatie dat niet voor bebouwing ofvoor wijziging van het bodemrelief in aanmerking
komt; dat eiseres inroept dat de beschadigde caravan geen weekeindhuisje is waarvoor een bouwtoelating is vereist doch enkel een verplaatsbare caravan die haar
verzekerde tijdelijk op diens eigendom
plaatste; dat verweerster, hierin gevolgd
door de eerste rechter, doet gelden dat voor
de beschadigde constructie een bouwtoelating is vereist; dat onderhavige constructie, waarvan eiseres niet betwist dat
er een klein trapje was voor geplaatst en
enkel steunpunten waren aangebracht om
de wielen te ontlasten, op de grond steun
vond ten behoeve van de stabiliteit; dat ongeacht deze constructie kon uit elkaar worden genomen en theoretisch verplaatst,
deze bemeubelde inrichting bestemd was
om ter plaatse te blijven; dat dienvolgens
voor het plaatsen van deze vaste inrichting een bouwvergunning was vereist overeenkomstig artikel 44 van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke orde en van de stedenbouw; dat
met de eerste rechter wordt aangenomen
dat eiseres geen rechtmatig belang doet gelden om vergoeding te bekomen van schade
toegebracht aan een wederrechtelijk geplaatste inrichting; dat de andere argumenten niet verder dienend zijn,

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat de
caravan een wederrechtelijk geplaatste inrichting was, niet tot gevolg heeft dat verweerster aan haar verplichting, de schade
te vergoeden die zij door haar fout aan deze
caravan veroorzaakt heeft, zou kunnen ontsnappen; dat immers de rechten van de
derden ten aanzien van het herstel van onrechtmatige situaties inzake stedenbouw en
ruimtelijke inrichting bij de wet beperkt
zijn; dat namelijk de afbraak van onrechtmatig opgerichte inrichtingen, het uitvoeren eraan van bouwwerken of aanpassingswerken, of het transigeren mits betaling
van een geldsom, enkel door de gemachtigde ambtenaar en (of) het college van burgemeester en schepenen der gemeente kunnen beslist worden, en niet door
verweerster; dat ingevolge deze beperking van de rechten van verweerster het
onrechtmatig karakter van de geplaatste
caravan vreemd is aan de verplichting van
verweerster de door haar fout aan deze
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caravan veroorzaakte schade te vergoeden, zodat verweerster niet gerechtigd is de
wederrechtelijke plaatsing van deze inrichting in te roepen om aan haar verplichting tot vergoeding te ontsnappen (schendingvan art. 17, 18, Ger.W., 1382,1383,
1384, eerste lid, B.W., 44, 64, 65, van de wet
van 29 maart 1962);

tweede onderdeel, het feit dat de caravan van de verzekerde van eiseres zonder bouwvergunning als vaste inrichting in
een gebied, bestemd voor dagrecreatie, geplaatst was, niet tot gevolg heeft dat het
herstel van deze door de fout van verweerster beschadigde caravan een onrechtmatig belang zou zijn; dat immers het feit
dat de caravan zich als vaste inrichting in
een onrechtmatige situatie bevond vreemd
is aan de vergoeding van de door de caravan geleden schade en dit feit er evenmin afbreuk aan doet dat de gevorderde
schadevergoeding het herstel beoogt van
het nadeel geleden door de eigendom van
de verzekerde van eiseres als element van
diens patrimonium en dus enkel zaakschade betreft; dat er geen vergoeding van
enige winst uit de onrechtmatige situatie
beoogd wordt; dat daarbij het bekomen ener
schadevergoeding geen materieel herstel
van de onrechtmatige situatie vereist, zodat het recht van eiseres op schadevergoeding wegens de door de fout van verweerster aan de zaak veroorzaakte schade
niet uitgesloten wordt door de onrechtmatige situatie waarin de caravan zich bevond (schending van art. 17, 18, Ger.W.,
1382, 1383, 1384, eerste lid, BW, 44, van de
wet van 29 maart 1962),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het middel: het middel oefent kritiek uit op de feitelijke beoordeling van
de rechter:
Overwegende dat het onderzoek van
de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan gescheiden worden van het
onderzoek van het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Wat het tweede onderdeel van het
middel betreft :
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Overwegende dat, krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek,
de rechtsvordering niet kan worden
toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen;
Dat de krenking van een belang enkel tot een rechtsvordering tot vergoeding kan leiden als het om een rechtmatig belang gaat;
Dat degene die enkel het behoud
van een toestand in strijd met de openbare orde nastreeft, geen rechtmatig
belang heeft;
Overwegende dat het arrest beslist
dat eiseres geen rechtmatig belang
heeft om vergoeding te bekomen van
schade toegebracht aan een met artikel 44 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw
strijdig geplaatste vaste inrichting;
Overwegende dat het arrest evenwei niet vaststelt dat de vordering tot
herstel van de schade enkel het behoud beoogt van de wederrechtelijke
instandhouding van de vaste inrichting;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
2 april1998- 1e kamer- Voorzitter: de
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter- ~r
slaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Nelissen Grade.
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1e

KAMER-

2 april1998

1° STEDENBOUW- BOUWVERGUNNINGGELDIGHEIDSDUUR- ANNULATIEBEROEP GEVOLG.

2° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- VERWIJZING NAAR RECHTSPRAAK- GELDIGHEID.

1o De enkele omstandigheid dat een derde

een annulatieberoep tegen een bouwvergunning instelt voor de Raad van State
heeft niet tot gevolg dat de vervaltermijn van die bouwvergunning is geschorst
zolang de Raad van State geen uitspraak
heeft gedaan (1). (Art. 52 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (2).)
2° Een arrest dat tot steun van een wetsuitlegging verwijst naar een precedent in
de rechtspraak geeft aan dat precedent
geen algemene en als regel geldende
draagwijdte (3). (Art. 6 Ger.W.).
(HOTELEXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ INTERBEACH B.V: T. VLAAMS GEWEST)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0017.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1994 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel gesteld als volgt :
(1) Zie Cass., 7 mei 1980 (A. C., 1979-80, nr.
566) : de termijn bepaald bij art. 52 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw is niet voor schorsing vatbaar, ook niet wegens overmacht. Het verval van de bouwvergunning indien een jaar na
afgifte ervan niet met de werken is begonnen kan
alleen door een nieuwe tussenkomst van de overheid worden verlengd met een jaar. Die regeling geldt zowel voor bouwvergunningen die aan
particulieren worden verleend, als voor bouwvergunningen aan publiekrechtelijke rechtspersonen. (Cass., 15 april1983, A.R. nr. 3506, A. C.,
1982-83, nr. 445). Anders, zie Raad van State, arrest nr. 28.062 van 10 juni 1987 en nr. 41.208 van
27 nov. 1992.
(2) Thans art. 50 decreet van 22 okt. 1996 betreffende de ruimtelijke ordening.
(3) Zie Cass., 30 sept. 1996, A.R. nr.
S.95.0099.F (A.C., 1996, nr. 338), en 17 feb. 1997,
A.R. nr. S.96.008l.F (ibid., 1997, nr. 90).
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schending van artikelen 52, eerste lid,
van de Wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw (hierna Stedenbouwwet genoemd), 6 en 1120 van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994,
voor zoveel als nodig, artikel 97 van de
Grondwet v66r deze coiirdinatie,
doordat het bestreden arrest, om het hager beroep van eiseres te verwerpen, het
middel van eiseres dat het verweerster niet
toegelaten was om te besluiten tot het verval van de bouwvergunning nu rekening
diende gehouden te worden met de schorsing van de termijn voorzien in artikel52,
eerste lid, van de Stedenbouwwet ingevolge de procedure in annulatie van de
bouwvergunning ingesteld door de naamloze vennootschap "Fredimmo" voor de
Raad van State, verwerpt op de volgende
grand : "Uit het feit dat de wetgever voorzag in de mogelijkheid dat de vergunning
op verzoek van de betrokkene met eenjaar
wordt verlengd (artikel 52, tweede lid),
maar niet voorzag in de schorsing van de
termijn van een jaar doet besluiten dat de
wetgever de termijn van een jaar, bepaald
in artikel 52, eerste lid heeft willen beschouwen als een termijn die niet voor
schorsing vatbaar is (Cass., 7 mei 1980,
A.P.M. 1980, p. 149)",
terwijl, eerste onderdeel, de termijn, voorzien bij artikel52, eerste lid van de Stedenbouwwet, niet loopt tijdens de duur van een
procedure ingesteld door derden bij de Raad
van State strekkende tot de annulatie van
de bouwvergunning, zodat het bestreden arrest artikel 52, eerste lid van de Stedenbouw schendt door te beslissen dat de termijn voorzien in voornoemd artikel niet
voor schorsing vatbaar is, ook niet ingevolge het door derden (zoals in casu de
naamloze vennootschap "Fredimmo") bij de
Raad van State ingestelde annulatieberoep
tegen de bouwvergunning;
tweede onderdeel, het bestreden arrest
vermeld middel van eiseres verwerpt enkel omdat het Hofvan Cassatie bij een arrest van 7 mei 1980 beslist heeft dat uit het
feit dat de wetgever voorzag in de mogelijkheid dat de vergunning op verzoek van
de betrokkene met een jaar wordt verlengd
maar n.iet voorzag in de schorsing van de
termijn van een jaar volgt dat de wetgever de termijn van een jaar, bepaald in artikel 52, eerste lid, heeft willen beschouwen als een termijn die niet voor schorsing
vatbaar is; in elk geval uit het bestreden
arrest niet blijkt dat de appelrechters zich
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bij die jurisprudentie van het Hof van Cassatie aansluiten,

Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

zodat het bestreden arrest aan de rechtspraak van het Hofvan Cassatie de draagwijdte geeft van een algemene en als regel geldende beschikking, hetgeen, buiten
het hier niet toepasselijk geval voorzien in
artikel 1120 van het Gerechtelijk Wethoek, een schending inhoudt van artikel 6
van het Gerechtelijk Wetboek; in elk geval het bestreden arrest een wettigheidscontrole in verband met de naleving van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek niet
toelaat, gezien uit geen enkel motiefvan dit
arrest blijkt dat de appelrechters zich
bij vermelde jurisprudentie van het Hof
van Cassatie aansluiten, hetgeen een
schending inhoudt van artikel 149 van
de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994 en voor zoveel als nodig van artikel 97 van de Grondwet v66r deze coiirdinatie:

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest een uitlegging geeft van artikel 52 van de
Stedenbouwwet en tot steun van die
uitlegging verwijst naar een precedent;
Dat het zodoende aan dat precedent geen algemene en als regel geldende draagwijdte geeft;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 52, eerste lid, van de te dezen toepasselijke Stedenbouwwet, de bouwvergunning vervallen is indien de
vergunninghouder binnen een jaar na
afgifte van de vergunning niet met de
werken is begonnen; dat, krachtens
het tweede lid van dit artikel, het
schepencollege op verzoek van de betrokkene de vergunning met een j aar
kan verlengen;
Dat de enkele omstandigheid dat
een derde een annulatieberoep tegen
de vergunning instelt voor de Raad
van State, niet tot gevolg heeft dat de
termijn in het genoemde artikel 52 bepaald geschorst is zolang de Raad van
State hierover geen uitspraak heeft gedaan;

2 april1998 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Van Ommeslage en De Gryse.
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VERZEKERING- ALGEMEEN- NIETIGHEID- VERZWIJGING DOOR DE VERZEKERDE
-BEGRIP.

Overwegende dat het hof van beroep vaststelt dat de werken niet binnen hetjaar na afgifte van de vergunning waren begonnen en oordeelt dat
de termijn niet geschorst was zolang
geen uitspraak ten gronde was gedaan door de Raad van State;

Naar recht verantwoord is de beslissing van
de rechter die weigert een verzekeringspolis wegens verzwijging door de verzekerde nietig te verklaren, wanneer hi} beslist dat, in het onderhavige geval, die
verzwijging de vertrouwensrelatie tussen de verzekeraar en de verzekerde niet
in het gedrang heeft gebracht (1). (Art. 9
Verzekeringswet.)

Dat het aldus zijn beslissing dat de
bouwvergunning vervallen was, naar
recht verantwoordt;

(1) Raadpl. Cass., 13 april1989, A.R. nr. 8322
(A.C., 1988-89, nr. 455).
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(AXA BELGIUM N.V. T. COPETTE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0077.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 oktober 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van artikel9 van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen,
doordat het hof van beroep heeft kennisgenomen van de conclusie van eiseres (die
in de rechten en verplichtingen van de n.v.
De Bij-De Vrede is getreden) waarin zij betoogde dat de verzekeringspolis die verweerder op 18 oktober 1990 bij de n.v. De
Bij-De Vrede had afgesloten tot dekking
van de risico's betreffende een motorvoertuig, om de volgende redenen nietig was :
"(verweerder) heeft op 18 oktober 1990, via
. een producent (. .. ), een voorstel van
'onmium'autoverzekering ondertekend bij
de (n.v. De Bij-De Vrede); die overeenkomst
dekte een geheel van risico's, waaronder de
B.A.-auto, de waarborgen diefstal en brand;
op 24 oktober 1990 schrijft de (n.v. De
Bij-De Vrede) aan voornoemd producent
meer bepaald : 'wij herinneren u eraan dat
ons tariefvoor de omniumverzekering gebaseerd is op de door de verzekeringsnemer bereikte bonus-malustrap. Daarom
verzoeken wij u ons een afschrift te bezorgen van de laatste kwitantie van de B.A.polis waarop die trap vermeld staat'; (verweerder) herinnert op ondoordachte wijze
eraan dat de bij de (n.v. De Bij-De Vrede)
afgesloten B.A.-polis pas op 24 april 1992
in werking trad terwijl de waarborg diefstal onmiddellijk was ingegaan; in werkelijkheid was over beide waarborgen tegelijkertijd onderhandeld en dat tijdstip is
bepalend voor de beoordeling van het vertrouwen dat de verzekeraar in de
kandidaat-verzekerde kan stellen; het risico B.A. en het risico diefstal vormden, in
strijd met wat (verweerder) beweert, een
ondeelbaar geheel zodat de nietigheid van
de verzekering voor het eerste risico zich
ook uitstrekte tot de verzekering van het
tweede; de reden van het feit dat de (n.v. De
Bij-De Vrede) de moeite heeft genomen om
in de tekst (van) het op 18 oktober 1990
door (verweerder) ondertekende
verzekeringsvoorstel, een rubriek op te nemen waarin zij hem duidelijk vraagt of hij
voorheen al bij ongevallen was betrokken, uiteraard is dat zij meent dat een dergelijke inlichting een weerslag heeft op
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haar beoordeling van het totale risico dat
zij wordt verzocht te dekken; voornoemd
voorstel is een onsplitsbaar contract, wat
door (de n.v. De Bij- De Vrede) nog eens
wordt onderstreept in haar schrijven van 24
oktober 1990, (... ); de eerste rechter heeft
terecht beslist dat er geen ernstige gronden bestaan om te betwisten dat de door
(verweerder) afgelegde valse verklaring de
waardering van het risico B.A. door de verzekeraar kon verminderen en meer bepaald, via het bonus-malussysteem, het totaalbedrag van de premies kon be'invloeden'; vaststaat dat (verweerders) valse
verklaring de waardering van het risico
door de (n.v. De Bij- De Vrede) bij het sluiten van het contract heeft verminderd en
dat, indien zij op de hoogte was geweest
van het twee maanden eerder door (verweerder) veroorzaakte ongeval, zij zeker
niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gecontracteerd; het bedrag van de premies zou uiteraard verschillend geweest
zijn"; dat het hofvan beroep de vordering
van verweerder tot betaling van een
verzekeringsuitkering krachtens voornoemde polis wegens diefstal van zijn voertuig gegrond heeft verklaard en eiseres
heeft veroordeeld tot betaling van het bedrag van 469.404 frank, na aftrek van een
eventueel contractueel bepaald eigen risico, vermeerderd met de wettelijke interest te rekenen van 21 december 1990, en
eiseres in de kosten van beide instanties
heeft veroordeeld op grond "dat (verweerder) bij het afsluiten van de polis, geen gewag heeft gemaakt van een lichte aanrijding die een, door (verweerder) als
onbeduidend omschreven, schade heeft veroorzaakt; dat (eiseres) geen enkel dossier
voorlegt over de omvang van de schade bij
dat verzwegen ongeval; dat zij niet betwist dat het maar om een enkel ongeval
gaat en dat zij, althans impliciet, toegeeft
dat het maar geringe schade tot gevolg
heeft gehad; dat de dekking van het risico diefstal weliswaar een vertrouwensrelatie tussen verzekeraar en verzekerde
veronderstelt, maar ingevolge het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw
moeten worden uitgevoerd de nietigheid
maar kan aangevoerd worden als de verzwijging van zodanige aard is dat de verzekeraar op grond daarvan noodzakelijkerwijs zou hebben geweigerd het risico te
dekken of het onder dezelfde voorwaarden te dekken; dat (eiseres) niet bewijst dat
zij geweigerd zou hebben de verzekerde te
dekken of hem maar tegen betaling van een
hogere premie zou hebben verzekerd tegen het risico 'diefstal', indien zij op de
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hoogte was gebracht van de lichte aanrijding waarbij haar verzekerde betrokken
was geweest en die blijkbaar tot geen enkele gerechtelijke procedure had geleid; dat
het dus overdreven is staande te houden
dat de gelaakte verzwijging de vertrouwensrelatie, die tussen contracterende partijen moet bestaan, heeft verstoord; dat bovendien moeilijk valt aan te nemen dat een
verzekerde een diefstal veinst omdat zijn
voertuig licht beschadigd is; (. .. ) dat (verweerder) terecht betoogt dat de verzekeraar een sanctie oplegt die volledig buiten verhouding staat tot de minieme, door
de verzekerde veroorzaakte (lees: begane)
fout); dat uit de voorgaande overwegingen volgt dat de wettelijke voorwaarden om
de verzekering nietig te verklaren in casu
niet vervuld zijn en dat (eiseres) ten onrechte geweigerd heeft het schadegeval te
dekken; dat het dus overbodig is het probleem van de onsplitsbaarheid van de onderscheiden, door een en dezelfde polis gedekte risico's te onderzoeken",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 9 van de
wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen luidt als volgt: "elke verzwijging, valse
verklaring door de verzekerde gedaan, zelfs
zonder kwade trouw, wanneer zij de waardering van het risico verminderen of het
voorwerp ervan wijzigen, derwijze dat de
verzekeraar, had hij ervan kennis gedragen, niet aan dezelfde voorwaarden zou gecontracteerd hebben, maken de verzekering nietig"; de nietigheid waarin die
bepaling voorziet, zich niet aileen uitstrekt
tot de verzekering van het risico dat het
voorwerp was van een verzwijging of een
valse verklaring, maar ook tot de verzekering van alle risico's die met voornoemd risico een ondeelbaar of onsplitsbaar geheel vormen; de onderscheiden risico's in
dat geval immers op elkaar inwerken; het
arrest in casu overweegt dat "(eiseres) niet
bewijst dat zij geweigerd zou hebben de
verzekerde te dekken of hem maar tegen
betaling van een hogere premie zou hebben verzekerd tegen het risico 'diefstar, indien zij op de hoogte was gebracht van de
lichte aanrijding waarbij haar verzekerde
betrokken was geweest"; het arrest echter niet ontkent dat, zoals eiseres staande
hield, de valse verklaring van verweerder over de '1ichte aanrijding" waarbij hij
betrokken was noodzakelijk van invloed
was op haar waardering van het risico B.A.
en op het totaalbedrag van de premies, aangezien het tariefvoor de omniumverzekering gebaseerd was op de bonus-malustrap;
het arrest overweegt dat het "overbodig is
het probleem van de onsplitsbaarheid van
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de onderscheiden, door een en dezelfde polis gedekte risico's te onderzoeken"; nude
onderscheiden risico's, die door een en dezelfde door verweerder afgesloten "omniumpolis" waren gedekt een ondeelbaar en onsplitsbaar geheel vormden, de valse
verklaring over een feit waardoor de waardering door de verzekeraar van de risico's
die hij aanvaardde te dekken, kan verminderen, nochtans de vernietiging van de gehele polis die de onderscheiden risico's
dekte, tot gevolg kon hebben; het arrest, nu
het niet nagaat of de onderscheiden, door
de polis gedekte risico's een onsplitsbaar geheel vormden, en nu het de exceptie van
nietigheid verwerpt op grond dat het verzwijgen door verweerder geen invloed had
gehad op de waardering van het risico diefstal, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 9 van de wet
van 11 juni 1874);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest beslist
dat "de door (eiseres) aangevoerde
rechtspraak het standpunt van het hof
van (beroep) bevestigt, daar de overgelegde beslissing de polis nietig verklaart op grond dat de verzekerde bij
het afsluiten van de polis, verzwegen had dat hij twee ernstige ongevallen had veroorzaakt, wat derhalve
een volstrekt verschillende en veel ergere toestand is dan die waarover het
geschilloopt; dat (verweerder) terecht
staande houdt dat de door de verzekeraar opgelegde straf volstrekt buiten verhouding staat tot de geringe
fout van de verzekerde; dat uit de
voorgaande overwegingen volgt dat de
wettelijke voorwaarden om de verzekering nietig te verklaren, in casu niet
vervuld zijn ... ";
Overwegende dat hieruit volgt dat
het hof van beroep, niettegenstaande
de in het middel bekritiseerde overwegingen, de gevolgen van de valse
verklaring door verweerder heeft beoordeeld met betrekking tot alle door
de verzekeringspolis gedekte risico's;
Dat, in zoverre, het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige,
het hof van beroep he eft beslist dat in
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casu de aan verweerder verweten verzwijging de vertrouwensrelatie tussen de verzekeraar en de verzekerde
niet in het gedrang had gebracht;
Dat het hof van beroep, door die
overweging, die, zoals gezegd, een algemene draagwijdte heeft, zijn beslissing heeft verantwoord zonder artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 te
schenden;
Dat, in zoverre, het onderdeel niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 april 1998 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal- Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en Van Ommeslaghe.
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1o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- AFWIJZING
VAN DE VORDERING- EXCEPTIE VAN NIETONTVANKELIJKHEID- HEROPENING VAN HET
DEBAT- DOEL.

2o RECHT VAN VERDEDIGING

-BUR-

GERLIJKE ZAKEN - VONNISSEN EN ARRESTEN -AFWIJZING VAN DE VORDERING- EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
HEROPENING VAN HET DEBAT- DOEL.

3° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIEGEDING- VORDERING TOT
BINDENDVERKLARING VAN HET ARRESTONTVANKELIJKHEID.

tijen voor hem niet hadden opgeworpen;
die verplichting strekt ertoe de eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging te waarborgen (1). (Artt. 774, tweede lid, en 1042
Ger.W.)
3° Ontvankelijk is de door eiser in cassatie ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest, wanneer laatstgenoemde er belang bij heeft dat de te
wijzen beslissing bindend wordt verklaard voor de daartoe in de zaak geroepen partij (2). (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
(H. VAN VAERENBERGH ET FILS B.V.B.A. T. TIMMERMANS, VANDAMME T.A.V. COMMERCIALE G.
FANIZZA B.V.B.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0087.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1996 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 774, tweede lid, en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek en miskenning van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging,
doordat het arrest het door eiseres tegen de verweerders ingestelde incidenteel beroep en het door de verweerders tegen eiseres ingestelde incidenteel beroep
niet ontvankelijk verklaart op grond "dat
er voor de eerste rechter geen enkel geding was tussen het echtpaar
Timmermans-Van Damme en de vennootschap Fanizza, daar die partijen tegen elkaar geen conclusie hebben genomen en de
eerste rechter tegen geen van de partijen
een veroordeling heeft uitgesproken die de
andere ten goede komt; (. .. ) dat, nu er voor
de eerste rechter geen geding was tussen
haar en het echtpaar Timmermans-Van
Damme, de vennootschap Fanizza het echtpaar Timmermans-Van Damme niet kon
dagvaarden in hoger beroep; dat de (verweerders) bijgevolg niet rechtsgeldig zijn
gedagvaard door de vennootschap Fanizza;

1o en 2° De rechter moet ambtshalve de her-

opening van het debat bevelen, alvorens
de vordering geheel of gedeeltelijk af te
wijzen, op grand van een exceptie, zoals
een exceptie van niet-ontvankelijkheid van
het incidenteel hager beroep, die de par-

(1) Raadpl. Cass., 30 sept. 1996, A.R. nr.
S.96.0009.F (A. C., 1996, nr. 341).
(2) Cass., 25 nov. 1996, A.R. nr. C.94.0490.N
(A.C., 1996, nr. 451).
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dat de (verweerders), ofschoon zij geen gedaagden in hoger beroep zijn in de zin van
artikel 1054 van het Gerechtelijk Wethoek, in de zaak zijn en in de regel, overeenkomstig artikel1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, bij conclusie hoofdberoep kunnen instellen tegen iedere andere
partij die bij het geding aanwezig is (Cass.,
2 feb. 1989, A. C. 1988-89, nr. 324); dat voornoemd hoger beroep evenwel onderworpen is aan de regels van het hoofdberoep en
meer bepaald binnen de wettelijke termijn moet worden ingesteld als het vonnis is betekend (. .. ); dat de (verweerders) te
dezen het vonnis op 5 februari 1992 hebben doen betekenen aan (eiseres) en dat zij
hun hoger beroep tegen die partij - die
door de vennootschap Fanizza rechtsgeldig is gedagvaard - hebben ingesteld bij
een op 1 juli 1993 ter griffie van het hof
(van beroep) neergelegde conclusie; dat het
hoger beroep van de (verweerders) tegen de
vennootschap Van Vaerenbergh klaarblijkelijk laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is; dat het door die partij tegen de
(verweerders) ingestelde 'incidenteel' beroep eveneens niet ontvankelijk is",

terwijl, overeenkomstig artikel 774,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
dat krachtens artikel 1042 van voornoemd
wetboek van toepassing is in hoger beroep, de rechter ambtshalve de heropening van het debat moet bevelen, alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af
te wijzen, op grond van een exceptie die de
partijen voor hem niet hadden ingeroepen, en meer bepaald op grond van een exceptie van niet-ontvankelijkheid; die bepaling ertoe strekt de eerbiediging van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging te waarborgen; uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat een van de partijen de exceptie van niet-ontvankelijkheid van het
door eiseres tegen de verweerders ingestelde incidenteel beroep heeft opgeworpen en evenmin trouwens dat het hof van
beroep de partijen de gelegenheid heeft gegeven om hun opmerkingen voor te dragen betreffende de exceptie die heeft geleid tot de verwerping van het hoger beroep
van eiseres en, derhalve, tot de bevestiging van het gedeelte van het bestreden
vonnis dat haar benadeelde; de partijen het
integendeel erover eens waren dat het incidenteel beroep van eiseres tegen de verweerders ontvankelijk was; het arrest bijgevolg, door het hoger beroep van eiseres
tegen de verweerders niet ontvankelijk te
verklaren, zonder vooraf de heropening van
het debat te hebben bevolen of de partijen
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de gelegenheid te hebben geboden om hun
opmerkingen over die exceptie van nietontvankelijkheid voor te dragen, de artikelen 774, tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek schendt en het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent :
Overwegende dat krachtens artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de rechter ambtshalve
de heropening van het debat moet bevelen, alvorens de vordering geheel of
gedeeltelijk afte wijzen, op grond van
een exceptie die de partijen voor hem
niet hadden ingeroepen; dat die bepaling ertoe strekt de eerbiediging van
het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging te waarborgen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat een van de partijen de
exceptie van niet-ontvankelijkheid van
het incidenteel beroep van eiseres
heeft opgeworpen of dat het hof van
beroep de partijen de gelegenheid heeft
gegeven om hun opmerkingen over die
exceptie voor te dragen;
Dat het arrest derhalve, door het incidenteel beroep van eiseres ambtshalve niet ontvankelijk te verklaren,
de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt en het aldaar vermelde algemeen rechtsbeginsel miskent;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de eisers er belang bij hebben dat het arrest bindend verklaard wordt voor de partij
die zij te dien einde in de zaak hebben geroepen;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het incidenteel beroep van eiseres tegen de
verweerders niet ontvankelijk verklaart; verklaart het arrest bindend
voor de B.V.B.A. Commerciale G. Fanizza, die is opgeroepen tot bindendverklaring van het arrest; beveelt dat
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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.
3 april 1998 - 1e kamer- Voorzitter en
verslaggever: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, procureur-generaal Advocaat : mr. Geinger.
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - BIJZONDERE AANSPRAKE·
LIJKHEID - BURENHINDER- ABNORMALE
HINDER- VERPLICHTING OM DE HINDER TE
VERGOEDEN- VOORWAARDE.

De rechter die een persoon veroordeelt om de
abnormale burenhinder waarover een
buur klaagt te vergoeden, en alleen maar
erop wijst dat de abnormale burenhinder,
waarvan hij het bestaan erkent, afkomstig is van het pand van die persoon, zonder vast te stellen dat die hinder veroorzaakt is door de gedragingen van die
persoon, verantwoordt zijn beslissing niet
naar recht (1). (Art. 544 B.W.)
(DUTHIE T. DELPHI N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0088.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 juni 1996 in laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton Seneffe;
Over het middel : schending van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek,
(1) Raadpl. Cass., 7 dec. 1992, A.R. nrs. 9243
en 9489 (A. C., 1991-92, nrs. 770 en 770bis).
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doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt om aan verweerster het bedrag
van 35.164 frank te betalen, vermeerderd
met de interest en de kosten, welk bedrag
overeenkomt met de schade die het appartement van verweersters verzekerde heeft
opgelopen "door de rdok die genoemd appartement was binnengedrongen vanuit (eisers) appartement waar brand was ontstaan ... op 30 september 1993"; dat het
vonnis eiser veroordeelt op grond : "dat ...
(eiser) noch het bestaan noch de omvang
van de schade van zijn buur, en evenmin de
bij hem ontstane brand en het oorzakelijk verband tussen die brand en die schade
betwist; dat uit het feitenrelaas voldoende
blijkt dat het evenwicht van het nabuurschap verbroken is en dat de door de heer
Rouneau ondergane hinder, die kennelijk
buiten verhouding staat tot de normale
burenhinder, ontstaan is door de brand in
het appartement van (eiser); dat het feitenrelaas zelf voldoende gronden oplevert voor de vordering op grond van de artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek",
terwijl, met toepassing van artikel 544
van het Burgerlijk Wetboek, degene die
door een daad, een nalatigheid of enige gedraging schade heeft veroorzaakt, verplicht is de burenhinder te vergoeden;
m.a.w. de persoon die door de vermeende
burenhinder schade lijdt, zijn buur op
grond van artikel 544 van het Burgerlijk
Wetboek kan doen veroordelen indien hij
bewijst dat het feit dat de "abnormale"
burenhinder veroorzaakt, te wijten is aan
de eigenaar of de bewoner van het naburige pand, d.w.z. aan een daad of een, zelfs
niet schuldig, verzuim van zijn buur; de
aansprakelijkheid van de buur op grond
van artikel 544 van het Burgerlijk Wethoek niet kan voortvloeien uit de enkele
vaststelling dat het naburig erf abnormale hinder veroorzaakt; immers, indien de
hinder en de daardoor veroorzaakte schade
niet te wijten zijn aan enige gedraging
(daad ofverzuim) van de buur, eigenaar of
vruchtgebruiker, deze niet verantwoordelijk kan worden geacht op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien de toepassing van die bepaling
veronderstelt dat de buur op enigerlei wijze
gebruik heeft gemaakt van het recht van
"eigendom" op zijn pand en/of van een attribuut van dat recht en dat hij aldus het
evenwicht heeft verbroken; het vonnis bijgevolg, door eiser op grond van artikel 544
van het Burgerlijk Wetboek te veroordelen om verweerster te vergoeden wegens de
schade die het appartement van haar verzekerde opgelopen heeft ten gevolge van
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een brand in het appartement van eiser op
grond dat "de schade ontstaan is door de
brand in het appartement van (eiser) en die
brand hinder heeft teweeggebracht die buiten verhouding staat tot de normale burenhinder", zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 544 van
het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat artikel 544 van
het Burgerlijk Wetboek iedere eigenaar het recht toekent om op normale
wijze genot te hebben van zijn zaak;
Overwegende dat de eigenaar van
een pand die, door een daad een verzuim of enige gedraging, het evenwicht tussen de eigendommen verstoort door een naburige eigenaar
hinder te berokkenen die de gewone
ongemakken van het nabuurschap te
hoven gaat, hem een rechtmatige en
passende compensatie verschuldigd is
waardoor het verbroken evenwicht
wordt hersteld;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat het appartement van de heer
Rouneau, de verzekerde van verweerster, schade heeft opgelopen "door
de rook die (daar) was binnengedrongen vanuit (eisers) appartement waar
brand was ontstaan(. .. )";
Dat het overweegt dat "dat uit het
feitenrelaas voldoende blijkt dat het
evenwicht van het nabuurschap verbroken is en dat de door de heer Rouneau ondergane hinder, die kennelijk buiten verhouding staat tot de
normale burenhinder, ontstaan is door
de brand in het appartement van (eiser)";
·
Overwegende dat het vonnis, door
het bestaan van een abnormale burenhinder aan te nemen zonder daarbij
vast te stellen dat deze te wijten is aan
de gedragingen van eiser, zijn beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld
op grand van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
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de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de
vrederechter van het eerste kanton
van Charleroi.
3 april 1998 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Thrslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.
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1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VERZUIM OM illTSPRAAK
TE DOEN OVER EEN PUNT VAN DE VORDERING
-GEVOLG.

zo

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENBESLISSING- VERZillM OM illTSPRAAK TE
DOEN OVER EEN PUNT VAN DE VORDERINGGEVOLG.

zo Niet ontvankelijk is de vordering
die ertoe strekt dat een rechter, die verzuimd heeft uitspraak te doen over een
punt van de vordering, meer bepaald over
gerechtelijke intrest, daarover uitspraak
zou doen; het vonnis dat verzuimt over
een punt van de vordering uitspraak te
doen kan in de regel enkel door hager beroep worden bestreden. (Art. 118, 3°,
Ger.W.)

1o en

(LIBERT, DEGUELDRE T. DEPIENNE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0089.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 26 januari 1996 en 25
april1996 gewezen door het Hofvan
Beroep te Brussel;
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Over het tweede middel : schending van
de artikelen 700, 741, 746, 807, 808, 1042,
1050 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het hevestigend hestreden arrest van 25 april 1996 de vordering van de
eisers, die ertoe strekte de verweerders sub
1 en 2 te doen veroordelen om aan hen gerechtelijke intrest ten bedrage van 620.632
frank te doen hetalen op 25 januari 1991,
alsook 150 frank per dag vertraging vanaf
26 januari 1991 tot de dag van de voiledige hetaling, niet ontvankelijk verklaart,
op grond dat uit artikel 1138, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek duidelijk blijkt dat
het te dezen onopzettelijke verzuim van de
rechter om over een punt van de vordering uitspraak te doen, wanneer de rechter zijn beslissing over geen enkel punt
heeft aangehouden , aileen door rechtsmiddelen kan worden bestreden; dat de eisers bijgevolg tijdig hoger beroep dienden
in te stellen tegen het door de Rechthank
van Eerste Aanleg te Nijvel op 28 september 1987 gewezen vonnis dat hun die gerechtelijke intrest niet had toegekend omdat de rechtbank had nagelaten daarover
uitspraak te doen; dat haar beslissing van
26 februari 1991 bijgevolg op andere dan de
door de eerste rechter overgenomen gronden moet worden hevestigd, in zoverre zij
de vordering van de eisers niet ontvankelijk heeft verklaard,
terwijl artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek hepaalt dat er geen herroeping van het gewijsde maar enkel, tegen de
heslissingen in laatste aanleg, voorziening in cassatie wegens overtreding van de
wet openstaat, indien er werd nagelaten
uitspraak te doen over een van de punten van de vordering; die bepaling, volgens welke aileen in welbepaalde gevallen voorziening in cassatie of herroeping
van het gewijsde openstaat (schending van
artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wethoek), de eisers niet helet om de rechter bij
conclusie te vragen no g uitspraak te doen
over een gedeelte van de vordering, meer
bepaald over de toekenning van gerechtelijke intrest, wanneer de rechter onopzettelijk nagelaten heeft daarover uitspraak te
doen; het bestreden arrest hijgevolg de vordering ten onrechte niet ontvankelijk heeft
verklaard (schending van de artikelen 700,
741, 746, 807, 808, 1042, 1050 en 1138, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek); het bestreden arrest aldus de in het middel aangegeven bepalingen heeft geschonden :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
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blijkt dat de rechtbank, in haar vonnis van 28 september 1987 verzuimd
heeft uitspraak te doen over de door de
eisers gevorderde gerechtelijke intrest, dat laatstgenoemden vervolgens de zaak andermaal voor dezelfde
rechter hebben gebracht, opdat hij
over die intrest uitspraak zou doen en
dat de rechtbank, bij vonnis van 26 februari 1991, die vordering niet ontvankelijk heeft verklaard;
Overwegende dat het vonnis, dat
nalaat uitspraak te doen over een punt
van de vordering, in de regel alleen
door hoger beroep kan worden bestreden;
Dat het arrest, nu het beslist dat de
eisers tijdig hoger beroep dienden in te
stellen tegen het vonnis van 28 september 1987, de beslissing dat de bovengenoemde vordering niet ontvankelijk is, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 27 januari 1996, in
zoverre het zowel het hoofd- als het incidenteel beroep van de eisers tegen
het vonnis van 28 september 1987 niet
ontvankelijk verklaart; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers in de helft van de
kosten en houdt de uitspraak over het
overige gedeelte aan opdat de feitenrechter daarover uitspraak zou doen;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
3 april 1998 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.
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3e KAMER- 6 april1998

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE

ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING- OVER·
EENKOMST- ONBEPAALDE TIJD- TERMIJNVASTE TERMIJN BEHOUDENS VOORAFGAANDE
BEEINDIGING- WETTIGHEID.

Geen enkele wetsbepaling, inzonderheid
geen enkele bepaling van de Arbeidsovereenkomstenwet, verbiedt dat de werkgever en de werknemer bedingen dat in de
arbeidsovereenkomst die zij voor een onbepaalde tijd sluiten of hebben gesloten
een vaste termijn is bepaald waarmee de
overeenkomst eindigt als zij tot dan is
blijven bestaan (1). (Artt. 7 en 32
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(BERLEMONT T. RECTICEL N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.0070.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1994 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de
zaak verwezen is (2);
Gelet op het arrest van het Hofvan
23 september 1991 (3);
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grandwet, 1134, 1156, 1157, 1158, 1161, 1162,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 7, 9, 32, 1", en 40, § 1, van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
(1) Cass., 19 nov. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I,
277); raadpl. Cass., 8 juni 1961, I, 1096) met
concl. proc.-gen. Delange, toen adv.-gen.; 17 jan.
1963 (ibid., 1961, I, 1096) met concl. Proc.-gen.
Delange, toen adv.-gen.; 17 jan. 1963 (ibid., 1963,
I, 573); 16 dec. 1965 (ibid., 1966, I, 511) en de door
W.G. ondertekende noot; 5 sept. 1968 (A. C., 1969,
7).
(2) Het cassatieberoep was op 30 mei 1997 ingediend.
(3) A.R. nr. 9181 (A.C., 1991-92, nr. 42).
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doordat het arrest verweerster veroordeelt om aan eiser een aanvullende
opzeggingsvergoeding van 444.237 frank te
betalen, vermeerderd met de gerechtelijke en wettelijke interest op het nettobedrag, elk van beide partijen veroordeelt in
de helft van de kosten en aldus eisers vordering om verweerster te veroordelen om
hem het bedrag van 3.521.893 frank aanvullende opzeggingsvergoeding te betalen, verwerpt op grond dat "niet wordt betwist dat de partijen een nieuwe
overeenkomst hebben gesloten 'voor onbepaalde tijd maar enkel voor halftijdse
arbeidsprestaties; dat die overeenkomst
niettemin uiterlijk op 31 oktober 1991 zal
eindigen'; dat de arbeidsrechtbank in de
uiteenzetting van de feiten verkeerdelijk
erop wees dat die nieuwe overeenkomst
was gesloten voor onbepaalde tijd 'tot 31
oktober 1991' en niet tot uiterlijk op die datum; dat hetArbeidshofte Bergen, in het
(vernietigde) arrest, de vermelding 'uiterlijk op 31 oktober 1991' juist overnam maar
besliste dat 'het in strijd met de in de overeenkomst van 1 april 1983 vervatte verplichting, niet om een overeenkomst voor
onbepaalde tijd, maar om een overeenkomst voor een bepaalde tijd gaat'; dat genoemd arrest op de hierboven weergegeven gronden is vernietigd; dat (eiser) thans
het volgende aanvoert : - 'het Arbeidshof te Bergen heeft ten onrechte uit de bewoordingen van de overeenkomst afgeleid ... dat de overeenkomst te allen tijde
kon worden beeindigd ... door opzegging; de tussenvoeging 'uiterlijk' de uitlegging die
het arbeidshof eraan g egeven heeft niet
wettigde ... Zij drukt niet de wil van de partijen uit om een voortijdige beeindiging door
opzegging mogelijk te maken. Die vermelding herinnert aileen maar eraan dat de
overeenkomst kan worden ontbonden v66r
het verstrijken van de onder de wettelijke voorwaarden bepaalde termijn'; dat,
zoals hierboven is gezegd, de partijen een
nieuwe, op nieuwe arbeidsvoorwaarden gebaseerde, overeenkomst 'voor onbepaalde
tijd' hebben gesloten; dat het arbeidshof, in
zijn thans vernietigde arrest, terecht preciseerde dat de door de partijen gegeven
omschrijving de rechter niet bindt, maar
dat de in de overeenkomst gegeven omschrijving moet primeren, als bedrog niet
bewezen is ofhet bestaan van met die omschrijving onverenigbare bedingen niet is
aangetoond (Cass., 16 januari 1978, A. C.,
586); dat bedrog te dezen niet wordt aangevoerd; dat de bewoordingen van de overeenkomst 'uiterlijk op .. .' niet onverenigbaar zijn met een dergelijke overeenkomst
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voor onbepaalde tijd, aangezien het Hof van
Cassatie terecht erop wijst dat die vermelding integendeel juist onverenigbaar zou
zijn met een overeenkomst voor een bepaalde tijd; dat te dezen, het woord 'uiterlijk' de mogelijkheid openlaat om de overeenkomst te beeindigen v66r de door de
partijen bepaalde uiterste datum, overeenkomstig de regels die gelden voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd; dat (eisers)
uitlegging niet strookt met de bewoordingen van de tekst en niet in aanmerking kan
worden genomen; dat de duur van de opzeggingstermijn, namelijk 35 maanden, die
door (verweerster) is voorgesteld en door
het (arbeids)hof in zijn bekritiseerd arrest in aanmerking genomen is, moet worden aangenomen",

terwijl de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de partijen de keuze laat tussen verschillende regelingen betreffende de duur van de
overeenkomst; de partijen een overeenkomst kunnen sluiten voor een bepaalde
tijd, een onbepaalde tijd, een duidelijk omschreven werk, de vervanging van een afwezige werknemer, tijdelijk werk of
uitzendarbeid; de arbeidsovereenkomst voor
een bepaalde tijd gesloten is wanneer de
partijen overeenkomen dat zij zal eindigen na verloop van een termijn die zij vaststellen bij de indienstneming; een voor een
bepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst noodzakelijkerwijs veronderstelt dat
zij een welbepaalde dag of gebeurtenis vermeldt die zich moet voordoen op een vastgestelde datum, waarna de partijen bevrijd zijn van hun wederkerige verbintenissen, behalve bij stilzwijgende verlenging;
de partijen te dezen, op grond van eigen beweegredenen, op 1 april1983, een nieuwe
arbeidsovereenkomst hadden gesloten, die
in de plaats kwam van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; de clausule i.v.m. de duur van de arbeidsovereenkomst als volgt was gesteld : ''De
contractant (eiser) wordt aangeworven voor
onbepaalde tijd maar enkel voor halftijdse
arbeidsprestaties. Niettemin zal die overeenkomst uiterlijk op 31 oktober 1991 eindigen"; het arrest van oordeel is dat de partijen aldus een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd hebben gesloten; het zijn
beslissing grondt op de bewoordingen "voor
onbepaalde tijd" en "uiterlijk", en preciseert dat die bewoordingen niet onverenigbaar zijn met een overeenkomst voor onbepaalde tijd en dat bedrog niet wordt
aangevoerd; het arrest aldus de betekenis van het woord uiterlijk en van het bijwoord niettemin miskent; het woord uiter-
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lijk betekent "uitgaande van de langste
termijn, de uiterste datum die nog aannemelijk kan worden geacht"; dat woord verschilt van de uitdrukking "vroeg of laat",
die volgens de gangbare semantische bronnen, betekent "onvermijdelijk, maar op een
ogenblik dat niet met zekerheid kan worden voorzien"; het bijwoord niettemin betekent "in weerwil van wat voorafgaat",
"ondanks wat voorafgaat"; de vorenaangehaalde clausule een tegenstrijdigheid tussen de eerste en de tweede zin bevat; er immers sprake is van een
contradictio in terminis, wanneer een contractant in dienst wordt genomen "voor onbepaalde tijd" terwijl tegelijkertijd in devolgende zin een welbepaalde termijn (31
oktober 1991) wordt vastgelegd; die clausule pas zin heeft, wanneer die tegenstrijdigheid opgeheven wordt met inaanmerkingneming van de bewoordingen van die
clausule en meer bepaald van het bijwoord
niettemin; het arrest dienaangaande (niet)
vaststelt dat de partijen de woorden niet in
hun gangbare en normale betekenis hebben gebruikt; de litigieuze clausule van de
arbeidsovereenkomst van 1 april 1983 dus
in die zin moet worden gelezen dat die overeenkomst, zonder rekening te houden met
wat voorafgaat, zal eindigen uitgaande van
de langste termijn, de uiterste datum die
nog aannemelijk kan worden geacht namelijk 31 oktober 1991; eiser dienaangaande bovendien aanvoerde dat "het feit
dat een nieuwe overeenkomst, die de vorige opheft en vervangt, is gesloten, aantoont dat de partijen op wezenlijke punten van de vorige bepalingen hebben willen
afwijken en een overeenkomst voor een bepaalde tijd wilden sluiten aangezien zij
schriftelijk moet worden gesloten bij de indiensttreding"; het arrest dus, nu het beslist dat de tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst van 1 april 1983 een
overeenkomst voor onbepaalde tijd is en eiser om die reden de door hem gevorderde
aanvullende opzeggingsvergoeding ontzegt, een schending inhoudt van : 1o het begrip arbeid voor een bepaalde/onbepaalde
tijd (schending van de artikelen 7, 9, 32, 1o,
en 40, §§ 1 en 2, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten);
2° de bewijskracht van de op 1 april1983
tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst (schendingvan de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
3° de regels betreffende de uitlegging van
de overeenkomsten en de wil van de partijen (schending van de artikelen 1156,
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1157, 1158, 1161 en 1162 van het Burgerlijk Wetboek); 4° het akkoord van de partijen over de duur van hun overeenkomst
en, derhalve, de gevolgen ervan (scherrding van artikel 1134 van het Burgerli jk
Wetboek); het arrest minstens niet antwoordt op het verweer van eiser volgens
hetwelk ''het feit dat een nieuwe overeenkomst is gesloten, die de vorige opheft en
vervangt, aantoont dat de partijen op wezenlijke punten van de vorige bepalingen
hebben willen afwijken en een overeenkomst voor een bepaalde tijd hebben willen sluiten aangezien zij schriftelijk moet
worden gesloten uiterlijk bij de indiensttreding"; het arrest dus niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikell49 van de gecoordineerde Grondwet) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de partijen, tot dan verbonden door een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd, op 1 april1983
een nieuwe arbeidsovereenkomst en
"op nieuwe arbeidsvoorwaarden gebaseerd voor onbepaalde tijd" hebben gesloten "maar enkel voor halftijdse arbeidsprestaties" waarin werd
overeengekomen dat zij "niettemin uiterlijk op 31 oktober 1991 (zou) eindigen";
Overwegende dat het arrest, nu het
erop wijst dat de partijen "nieuwe arbeidsvoorwaarden" en meer bepaald de
beperking tot halftijdse arbeidsprestaties overeengekomen zijn, eisers conclusie ten betoge dat het feit
dat een nieuwe overeenkomst was gesloten, aantoonde dat de partijen een
overeenkomst voor een bepaalde tijd
hadden willen sluiten, beantwoordt
door ze tegen te spreken;
Dat het middel, in zoverre het de
schending van artikel 149 van de
Grondwet aanvoert, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel niet
preciseert hoe de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek betreffende de uitlegging van de overeenkomsten zijn
geschonden;
Dat het middel, in zoverre, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest, dat de
door de partijen gebruikte bewoordingen letterlijk overneemt, beslist dat zij
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een arbeidsovereenkomst "voor onbepaalde tijd hebben gesloten" die "niettemin uiterlijk op 31 oktober 1991 zal
eindigen";
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling, inzonderheid geen enkele bepaling van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
verbiedt dat de contracterende partijen overeenkomen dat in de overeenkomst die zij voor onbepaalde tijd sluiten een vaste termijn is bepaald
waarna de overeenkomst eindigt wanneer zij tot dan is blijven bestaan; dat
een dergelijk akkoord wettig is, aangezien uit de feitelijke omstandigheden niet blijkt dat de werknemer aldus bij voorbaat afstand heeft gedaan
van de opzeggingstermijn of -vergoeding bepaald voor het geval van eenzijdige beeindiging van de overeenkomst zonder billijke reden door de
werkgever;
Overwegende dat het arrest erop
wijst "dat bedrog te dezen niet wordt
aangevoerd" en overweegt dat "de bewoordingen 'uiterlijk op"', "die niet onverenigbaar zijn met een overeenkomst voor onbepaalde tijd", "de
mogelijkheid openlaten om de overeenkomst te beeindigen v66r de door
de partijen bepaalde uiterste datum,
overeenkomstig de regels die gelden
voor overeenkomsten voor onbepaalde
tijd";
Dat het arrest door die uitlegging
van de overeenkomst, die verenigbaar is met de bewoordingen ervan, te
verkiezen hoven die welke eiser voorstelde, de bewijskracht en de verbindende kracht van de overeenkomst
niet miskent door eraan het gevolg te
verbinden dat zij, in de uitlegging die
het ervan heeft gegeven, wettig tussen partijen heeft; dat het voorts zijn
beslissing om de overeenkomst te omschrijven als een overeerikomst voor
onbepaalde tijd en om op het geschil
de terzake geldende regels toe te passen, naar recht verantwoordt;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;

--,I
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 april 1998 - 3e kamer - Voorzitter :
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Hutzler en de
Bruyn.
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lingen van het Gerechtelijk Wetboek, maar
is een algemeen strafrechtelijk beginsel
dat is vastgelegd in verschillende bepalingen van dat strafrecht (2). (Art. 23
Ger.W.)
3° De beslissing van de eerste rechter m.b.t.
de omschrijving van de aan een
beklaagde verweten feiten heeft geen gezag van gewijsde t.a.v. een andere beklaagde die, voor het appelgerecht, voor
zijn deelname aan die feiten als mededader ofmedeplichtige moet terechtstaan
(3).
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2e KAMER - 8 april 1998
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VEREISTE VERMELDINGEN- TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN- ONTZETTING VAN RECHTEN.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- GERECHTELIJK WETBOEK- TOEPASSING.

4 o en 5° Noch het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van
verdediging oplegt, noch art. 6.3 E. VR.M.
ontzeggen de feitenrechter het recht om
over het verhoor van een getuige te beslissen (4).
(BAKHAT HABIB! T. VAN GEIJS E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1692.F)

3o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 november 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG

I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- BESLISSING
M.B.T. EEN MEDEBEKLAAGDE- UITWERKING.

RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3 - VERZOEK TOT VERHOOR VAN EEN
GETUIGE- BEOORDELING RECHTER

5o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VERZOEK TOT VERHOOR VAN EEN
GETUIGE- BEOORDELING RECHTER

1o Het arrest dat een beklaagde ontzet van

A. waarbij eiser van de telastlegging B wordt vrijgesproken :
Overwegende dat de voorziening, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;

bepaalde rechten, hoeft geen melding te
maken van de wettelijke bepalingen die de
duur van die bijkomende straf vaststellen, voor zover het melding maakt van de
wettelijke bepalingen die de bestanddelen van de bewezen verklaarde misdrijven omschrijven en die daarop straffen
voorzien (1). (Art. 195, eerste lid, Sv.)

B. waarbij eiser veroordeeld wordt
wegens de telastelegging A en de anders omschreven telastlegging C :

2° Het gezag van gewijsde in strafzaken
valt niet onder toepassing van de bepa-

(2) Cass., 18 juli 1995, A.R. nr. P.95.0889.N
(A.C., 1995, nr. 350).

(1) Cass., 24 okt. 1989, A.R. nr. 2431 (A. C.,
1989-90, nr. 113).

Over het eerste middel :

(3) Raadpl. Cass., 7 jan. 1986, A.R. nr. 9783
(A.C., 1985-86, nr. 290).
(4) Cass., 3 nov. 1987, A.R. nr. 1987-88, nr. 140.
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Overwegende dat het arrest inzonderheid melding maakt van de artikelen 375, eerste tot vierde lid, 377,
eerste en vierde lid, en 508 van het
Strafvvetboek, waarin de bewezen verklaarde feiten omschreven en strafbaar gesteld worden; dat het tevens,
door naar het beroepen vonnis te verwijzen, melding maakt van artikel 378
van voornoemd wetboek; dat het vonnis daarenboven, wat betreft de bij
voornoemd artikel378 als bijkomende
straf opgelegde ontzetting van de rechten, vermeldt "dat de duur (van drie
jaar) van de door de eerste rechter uitgesproken ontzetting van de in artikel 31, 1", 3", 4" en 5" van het
Strafvvetboek opgesomde rechten onwettig is; dat de minimumduur van
die verplichte ontzetting waartoe (eiser) moet worden veroordeeld, immers vijf jaar bedraagt";
Dat het arrest aldus, ofschoon het
geen melding maakt van de wetsbepaling die de minimumduur van die
bijkomende straf op vijfjaar vaststelt,
wat diezelfde straf betreft, voldoet aan
de motiveringsplicht die door de in het
middel aangegeven wetsbepalingen
wordt voorgeschreven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het gezag van gewij sde in strafzaken niet onder toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek valt, maar een
algemeen strafrechtelijk beginsel is dat
in verschillende bepalingen van dat
strafrecht is vastgelegd;
Overwegende, bijgevolg, dat het
middel, in zoverre het de schending
van de artikelen 19 en 23 van voornoemd wetboek aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat
de beslissing die de strafrechter in eerste aanleg ten aanzien van bepaalde
beklaagden gewezen heeft, meer bepaald wat de omschrijving van de feiten van een telastlegging betreft, geen
gezag van gewijsde heeft ten aanzien
van een andere beklaagde die, voor het
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appelgerecht, moet terechtstaan voor
zijn deelname aan die feiten als mededader of medeplichtige, daar die beslissing hem niet kan benadelen of bevoordelen;
Dat het middel, in zoverre, faalt
naar recht;
Over het derde middel :
Wat het eerste, tweede en derde onderdeel betreft :
Overwegende dat voornoemde onderdelen, die kritiek oefenen op het arrest van 24 oktober 1997, waarbij het
hofvan beroep beslist "dater te dezen geen grond bestaat om de sluiting der deuren te bevelen" en waartegen eiser geen cassatieberoep heeft
ingesteld, geen verband houden met
het bestreden arrest en bijgevolg niet
ontvankelijk zijn;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep op de in het middel aangegeven
conclusie van eiser, waarin hij dat hof
verzocht om verschillende getuigen te
horen, geantwoord heeft "dat het hof
(van beroep), op de terechtzitting van
2 oktober 1997, Merckx Liesbet verhoord heeft en de beklaagden Flores
Soto Olivier en Borsy Michel gehoord
heeft; (. .. ) dat artikel 6.3.d van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens het hof (van beroep) het recht niet ontzegt om op onaantastbare wijze, in feite, te beslissen of een getuige, zowel a charge als
a decharge, nog moet worden gehoord
om tot zijn overtuiging te komen; (. .. )
dat het hof (van beroep), te dezen, oordeelt dat het verhoor van de in (eisers) conclusie genoemde personen, andere dan degenen die het op de
terechtzitting van 2 oktober 1997 gehoord heeft, zijn overtuiging niet kan
wijzigen; dat, immers, inzonderheid
het feit dat Merckx Liesbet (eiser) tijdens een confrontatie achter een venster met spiegelglas op 12 april 1996
en op de terechtzitting van het hof
(van beroep) van 2 oktober 1997 formeel herkend heeft, voldoende is om te
bepalen welk aandeel hij in de feiten
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heeft gehad, en de overige, door eiser gevraagde verhoren overbodig te
maken, inzonderheid met betrekking
tot het feit dat hij Spaans spreekt, zoals uit een buurtonderzoek is gebleken, dat door geen enkel gegeven emstig in twijfel kan worden getrokken";
Dat het hof van beroep, aldus, zijn
beslissing terzake regelmatig met redenen heeft omkleed;
Overwegende, voor het overige, dat
de feitenrechter, mits hij het recht van
verdediging eerbiedigt, in feite oordeelt over de noodzaak of de opportuniteit om getuigen op de terechtzitting te verhoren; dat artikel 6.3.d van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens niet van die regel afwijkt;
Overwegende dat noch een schending van die bepaling noch een miskenning van eisers recht van verdediging kan worden afgeleid uit de
omstandigheid alleen dat de appelrechters, op de hierboven weergegeven gronden, beslist hebben dat de in
dat onderdeel bedoelde aanvullende
onderzoeksmaatregelen niet noodzakelijk waren om tot hun overtuiging te
komen;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het middel, dat
kritiek oefent op voomoemd arrest van
24 oktober 1997, waartegen eiser geen
cassatieberoep heeft ingesteld, geen
verband houdt met het bestreden arrest en bijgevolg niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

dering van voomoemde verweerster en
haar in de kosten van beide instanties veroordeelt;
Dat de voorziening, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen :
A. van de verweerster Annick Van
Geijs:
Overwegende dat het hof van beroep zich in zijn arrest onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de vor-

zo

B. van de overige verweerders :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
·
8 april1998 - ze kamer- Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten : mr. De Bruyn; mr. J. Van
Damme, Gent.
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1e KAMER - 16 april 1998

1° OVEREENKOMST -

VERBINDENDE
KRACHT (NIET-UITVOERING)- SCHADEVERGOEDING- OMVANG.

2° OVEREENKOMST -

VERBINDENDE
KRACHT (NIET-UITVOERING)- SCHADEVERGOEDING- OMVANG- EVALUATIE- GEVOLG.

1o In geval van foutieve niet-uitvoering van

een contractuele verbintenis, moet de
schuldenaar van deze verbintenis, onder voorbehoud van de toepassing van de
artt. 1150 en 1151 B. W, de schuldeiser
volledig vergoeden voor het verlies dat hij
heeft geleden en de winst die hij moet derven (1). (Artt. 1149, 1150 en 1151 B.W.)
Het feit dat de schade die een partij ondergaat door een tekortkoming van zijn
wederpartij aan de verplichtingen van de
overeenkomst niet voor concrete berekening vatbaar is, heeft niet tot gevolg dat

(1) Zie Cass., 5 maart 1993, A.R. nrs. 7957 en
8053 (A. C., 1993, nr. 128).
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die schade niet moet worden vergoed (2).
(Art. 1149 B.W.)
(VAN ROSTENBERGHE T. VERSCHRAEGEN)
ARREST

(A.R. nr. C.96.0248.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 22 september 1995 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent;
Over het eerste onderdeel van het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1142, 1143,
1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke bevestiging de vordering van eiser om verweerder te veroordelen tot terugbetaling van het bedrag van 114.941 fr.
dat eiser aan de loonwerkers betaalde en
om verweerder te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 668.000
fr. voor de gewasschade, ongegrond verklaart en eiser veroordeelt om te betalen
aan verweerder de som van 300.000 fr. als
schadevergoeding wegens inbreuk en feitelijkheden gepleegd op verweerders
pachtersrecht op de volgende gronden : "De
eerste rechter kende aan (verweerder) het
volledige bedrag toe van zijn bij tegeneis gestelde en uitgebreide vordering tot schadevergoeding uit hoofde van inbreuken en
feitelijkheden gepleegd op de pachtersrechten van (verweerder). (Eiser) betwist
dit bedrag als zijnde exorbitant en niet bewezen en komt op tegen de door (verweerder) gevorderde vergoeding voor winstderving nu er nooit een pacht was tot stand
gekomen. (Eiser) vordert op zijn beurt de
terugbetaling van hetgeen hij in 1991 aan
de loonwerkers betaalde en een vergoeding voor gewasschade. Het bestaan van
een pachtovereenkomst is vastgesteld. (Verweerder) vordert een vergoeding voor winstderving vanaf het j aar 1991 we gens het
niet kunnen exploiteren van de betreffende percelen landbouwgrond. Het feit dat
(verweerder) de kwestige gronden vanafhet
voormelde landbouwseizoen niet meer heeft
kunnen bewerken, wordt door (eiser) niet
betwist ofweerlegd. Aangenomen moet worden dat (eiser) sindsdien opnieuw ten voile
(2) Zie noot 1.
ll
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over zijn gronden beschikte. Dat (verweerder) derhalve winstderving heeft geleden
staat buiten kijf. Ter verantwoording van
het als zodanig gevorderde bedrag wordt
door (verweerder) echter geen stavingsstuk overgelegd en het door hem aangehaalde forfaitair tariefkan slechts een aanduiding zijn. Uit het samenlezen van de
P.V.'s van vaststelling, opgesteld door de gerechtsdeurwaarders De Keyzer en Monbailliu, en de overgelegde strafinformatie
staat vast dat beide partijen zich hebben
schuldig gemaakt aan feitelijkheden; zij
hebben zichzelf recht willen doen en pogen nu een vergoeding voor de wederzijdse
toegebrachte schade op elkaar te verhalen. Uitsluitsel omtrent de werkelijke
schade door elke partij geleden wordt niet
gegeven en is derhalve niet bewezen. Zeker is dat de gei:ntimeerde werd verhinderd zijn pachtersrechten verder uit te oefenen, zodat ter zake een ex aequo et bono
begrote schadevergoeding van 300.000 fr.
toewijsbaar is",
terwijl, eerste onderdeel, krachtens art.
1149 van het Burgerlijk Wetboek, in geval van foutieve niet uitvoering van een
contractuele verbintenis, de schuldenaar
van deze verbintenis, onder voorbehoud van
de toepassing van de artikelen 1150 en
1151 van het Burgerlijk Wetboek, de
schuldeiser volledig moet vergoeden voor
het verlies dat hij heeft geleden en de winst
die hij moeten derven; dat het bestreden
vonnis vaststelt dat beide partijen zich hebben schuldig gemaakt aan feitelijkheden,
dat zij vergoeding vorderen voor de wederzijds toegebrachte schade maar dat de werkelijke schade door elke partij geleden, niet
bewezen is; dat het bestreden vonnis, louter op grond van die vastellingen, de vordering van eiser tot vergoeding van zijn
schade niet wettelijk ongegrond kon verklaren; dat immers het louter feit dat de
omvang van de schade van eiser niet bewezen is, niet wegneemt dat die schade zeker is in haar bestaan en dat eiser recht
heeft op vergoeding ervoor (schending van
art. 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1149,
1150 en 1151 B.W.); dat de rechter in dat
geval verplicht is de schadeloosstelling ex
aequo et bono te begroten (schending van
art. 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1149,
1150 en 1151 B.W.) :

Overwegende dat, krachtens artikel1149 van het Burgerlijk Wetboek,
in geval van foutieve tekortkoming
aan een contractuele verbintenis, de
schuldenaar van deze verbintenis, onder voorbehoud van de toepassing van
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de artikelen 1150 en 1151 van het
Burgerlijk Wetboek, de schuldeiser volledig moet vergoeden voor het verlies dat hij heeft geleden en de winst
die hij moet derven;
Dat het feit dat de schade die een
partij ondergaat door een tekortkoming van zijn wederpartij aan de verplichtingen van de overeenkomst, niet
voor concrete berekening vatbaar is,
niet tot gevolg heeft dat die schade
niet moet worden vergoed;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat :
1. er tussen de beide partijen een
pachtovereenkomst hestand;
2. de beide partijen feitelijkheden
hebben gepleegd en zichzelf recht hebben willen doen en nu pogen een vergoeding voor de wederzijds toegebrachte schade op elkaar te verhalen;
3. dat "uitsluitsel omtrent de werkelijke schade door elke partij geleden niet wordt gegeven";
4. dat zeker is dat verweerder werd
verhinderd zijn pachtersrechten uit te
oefenen;
Dat het op grand van die vaststellingen de door eiser aan verweerder
gegeven opzegging ongeldig, de vordering van eiser ongegrond en de tegenvordering voor een in billijkheid begrate schadevergoeding van 300.000
frank gegrond verklaart;
Overwegende dat het bestreden vonnis, na aldus te kennen te hebben gegeven dat ook verweerder feitelijkheden heeft gepleegd waardoor hij aan
eiser schade heeft toegebracht, de vordering tot schadevergoeding van eiser afwijst op grand dat de schade van
eiser niet voor concrete berekening
vatbaar is; dat het aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

nis in zoverre het de vordering tot
schadevergoeding van eiser ongegrond
verklaart en uitspraak doet over de
kosten; 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 Oudenaarde, zitting houdende in hager beroep.

Om die redenen, eenparig beslissend, vernietigt het bestreden von-

(1) Cass., 25 juni 1968 (A. C., 1968, 1308); 9 juni
1997, A.R. nr. S.96.0182.F (ibid., 1997, nr. 266).

16 april 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Boes, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve -Advocaat : mr. Houtekier.
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1e KAMER- 17 april1998

1° CASSATIEMIDDELEN- BELASTINGZAKEN - FEITELIJKE GRONDSLAG- BESTREDEN BESLISSING- ONJUISTE UITLEGGING.

2o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- BEWIJS- BEWIJSMIDDELEN- OVERTREDING -AMBTENAREN
VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN PROCESSEN-VERBAAL- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE- GRENZEN.

3° BEWIJS- BELASTINGZAKEN- GESCHRIFTEN BEWIJSWAARDE GRENZEN PROCESSEN-VERBAAL -AMBTENAREN VAN
HET MINISTERIE VAN FINANCIEN- BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE OVERTREDING.

1o Feitelijke grondslag mist het middel dat

op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust (1).

2° en 3° De bijzondere wettelijke bewijswaarde die art. 59,§ 1, W.B.T.W aan de
processen-verbaal van de ambtenaren van
het ministerie van Financien toekent,
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geldt voor de persoonlijke materiele vaststellingen van die ambtenaren, maar niet
voor de juridische gevolgtrekkingen die
daaruit kunnen worden afgeleid (2). (Art.
59, § 1, W.B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. ETABLISSEMENTS CLAUDE FELTZ N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0061.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 43, 45,
§ 1, gewijzigd bij de wet van 27 november 1977, en 59,§ 1, van de wet van 3 juli
1969 tot invoering van het wetboek van de
belasting op de toegevoegde waarde, v66r
de wijziging ervan bij de wet van 28 december 1992,
doordat het arrest het door verweerster
bij dagvaarding van 5 maart 1991 tegen het
dwangbevel gedane verzet ontvankelijk en
gegrond verklaart, doordat voornoemd arrest het dwangbevel nr. 190/0817/07127, dat
door de ontvanger van het B.T.W.ontvangkantoor te Marche-en-Famenne op
14januari 1991 is uitgevaardigd, op 21januari 1991 uitvoerbaar verklaard en op 7
februari 1991 betekend is, en dat strekt tot
betaling, door verweerster, van belasting
over de toegevoegde waarde en van een
aanvullende weeldetaks tot beloop van
554.400 frank, van een geldboete tot beloop van 1.108.800 frank, van de interest
met ingang van 21 januari 1989 en van de
invorderingskosten, nietig en zonder gevolg verklaart; dat het de Belgische Staat
veroordeelt in zijn kosten van beide instanties alsook in de kosten van beide instanties van verweerster, op grand dat : "( ... )
erop moet worden gewezen dat noch de louter persoonlijke overwegingen van de verbalisant (proces-verbaal van 16 augustus
(2) Vgl. Cass., 28 mei 1985, A.R. nr. 9259 (A. C.,
1984-85, nr. 584) en de verwijzingen in noot 2, p.
1331; 14 dec. 1988, A.R. nr. 6707 (ibid., 198889, nr. 225); 15 april1997, A.R. nr. P.96.1399.N,
en 25 sept. 1997, A.R. m·. C.96.0279.N (ibid., 1997,
nrs. 186 en 367); raadpl. M. DABSESSE en B. VANDERSTICHELEN, Droit fiscal, 2e deel (B.T.W.), Presses universitaires de Bruxelles, 1997, p. 148.
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1990), noch de 'overtuigingen' die hij of de
gerechtelijke politie naar aanleiding van
hun respectieve opsporingen geuit hebben, de rechter binden en, hoe dan oak, totaal ongepast zijn; ( ... ) het eigenlijke debat, zoals hoofdcontroleur Baudouin Tbirion
in zijn proces-verbaal 'a charge' van 16 augustus 1990 schrijft, aileen betrekking heeft
op de vraag ... of 'er enige werkelijke eigendomsoverdracht en, a fortiori, enige levering in de zin van artikel 10 van het
B.T.W.-Wetboek heeft plaatsgevonden, zodat de grondvoorwaarden voor de uitoefening van het in artikel45 van het B.T.W.Wetboek bedoelde recht op belastingaftrek
niet zijn vervuld'; dat in dat verband allereerst moet worden gewezen op de vaagheid en de onnauwkeurigheid van bepaalde
beoordelingen van hoofdcontroleur Baudouin Thirion, die, in zijn proces-verbaal,
gewag maakt 'van de bedrieglijke context'
van de zaak, van de verdenkingen die rusten op de voor de zwendel gebruikte 'stromannen', en van 'de- op zijn minst passieve- instemming van (verweerster)', dat
zijn gegevens die, afzonderlijk of zelfs in
hun geheel beschouwd, niet voldoende zijn
om als gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens te
worden aangemerkt; (... ) dat de Belgische
Staat hetzelfde verwijt treft, aangezien hij
in zijn appelconclusie (. .. ) genoegen neemt
met( ... ) de bewering dat 'de door de controlerende ambtenaar verzamelde gegevens' en de gegevens uit het strafdossier
'aantonen dat de echtgenoten F... zeer goed
op de hoogte waren van de stand van zaken en weet hadden van het bestaan van
de belastingontduiking en van het feit dat
zij eraan meewerkten'; dat die beweringen elke geloofwaardigheid missen en het
onjuist is staande te houden dat de opsporingen van hoofdcontroleur Baudouin Thirion en van de gerechtelijke politie (... ) het
bewijs hebben opgeleverd hetzij van een bewuste en werkelijke medewerking van (verweerster) aan een systeem van belastingontduiking dat, inzonderheid, betrekking had op de twee, in het litigieuze
dwangbevel bedoelde voertuigen, hetzij van
het feit dat zij aileen maar op de hoogte waren van het bestaan van een zwendel waaraan zij rechtstreeks of indirect, opzettelijk of onopzettelijk hebben meegewerkt; dat
de administratie niettemin, in weerwil van
bepaalde verrassende toevalligheden, niet
overtuigend genoeg aantoont dat de vermeldingen in de boekhouding van (verweerster) niet overeenstemmen met de werkelijkheid van de verrichtingen, die zij
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tikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
controleur Thirion zich helemaal niet beperkt tot "louter persoonlijke overwegingen" en "overtuigingen", maar in het
proces-verbaal zijn "vaststellingen" optekent, waarnaar eiser in zijn appelconclusie
verwijst; hoofdcontroleur Thirion op grand
van het door hem gedane onderzoek, meer
bepaald van de achtereenvolgende facturen betreffende de wagens Mercedes 300 E
en B.M.W. 735i, waarop het lopende geschil betrekking heeft, en aan de hand van
verweersters boekhoudkundige stukken,
het bestaan heeft "kunnen vaststellen"
(proces-verbaal van 16 augustus 1990,
tweede blad e.v., sub "I Algemene overwegingen", 5de blad e.v., sub "II Vaststellingen betreffende de n.v. Etablissements
Feltz") van gegevens die wijzen op een
autozwendel in wagens en op het aandeel
dat verweerster hierin had; de aanwijzingen voor belastingontduiking (cf. deel I van
het proces-verbaal "Algemene overwegingen", waarvan eiser vraagt dat ze geacht
zouden worden volledig weergegeven te zijn
in de appelconclusie, bladzijde 5, tweede lid)
met name de volgende waren : de veelvuldige aankopen van die Mercedes 300 E en
die B.M.W. 735i door de vennootschap A.M.,
de verkoop van de Mercedes door die vennootschap aan de heer A.G., vooraleer
laatstgenoemde die wagen op zijn beurt
(. .. )",
doorverkocht aan verweerster en vooralterwijl, eerste onderdeel, artikel 59, § 1, eer verweerster hem opnieuw op haar beurt
van het B.T.W.-Wetboek, v66r de wijzi- doorverkocht aan de vennootschapA.M., de
ging ervanbij de wet van 28 december aankoop, door die vennootschap, van beide
1992, bepaalde dat "overtredingen van de voertuigen met vrijstelling van de B.T.W.,
bepalingen van dit wetboek, alsmede fei- het niet uitvoeren van de voertuigen, often die de verschuldigdheid van de belas- schoon de B.T.W.-vrijstelling was verleend
ting of van een geldboete aantonen of er- wegens uitvoer, overeenkomstig artikel 43
toe bijdragen die aan te tonen, door de van het op het ogenblik van de feiten viadministratie kunnen worden bewezen val- gerende B.T.W.-Wetboek, en ofschoon vergens de regelen en door alle middelen van weerster de aftrek van de belasting tot behet gemene recht, getuigen en vermoe- loop van 554.400 frank op die vrijstelling
dens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, had gegrond; hoofdcontroleur Thirion bij de
en daarenboven door de processen-verbaal door hem op de zetel van verweerster uitvan de ambtenaren van het Ministerie van gevoerde controles bovendien vastgesteld
Financien" (eerste lid) en dat "de processen- heeft dat, 1 °) wat de Mercedes 300 E beverbaal bewijs opleveren zolang het tegen- trof, de belasting en de prijs afzonderlijk
deel niet is bewezen" (tweede lid); het aan de heer A. G ... waren betaald, de eerproces-verbaal van Baudouin Thirion, ste door middel van een bankcheque, de
hoofdcontroleur van het bestuur B.T.W., re- tweede per kas, dat het boekhoudkundig
gistratie en domeinen, van 16 augustus geschrift betreffende de betaling van de
1990, waarop het dwangbevel is gegrond, prijs was opgemaakt nadat betreffende de
dus bewijs oplevert zolang het tegendeel op diezelfde dag, door de vennootschap
niet bewezen is, zonder dat de door hem A.M., per kas gedane betaling van de prijs
vastgestelde gegevens daarom noodzake- van dezelfde wagen, ofschoon verweersters
lijkerwijs bewijzen moeten zijn in de zin kassaldo v66r die laatste betaling ontoevan het gemene recht, en meer bepaald ge- reikend was om het aan de heer A. G. verwichtige, bepaalde en met elkaar overeen- schuldigde bedrag uit de kas te betalen
stemmende vermoedens in de zin van ar- (proces-verbaal, sub II, 4.1., 6de blad) en 2°)

geacht worden vast te stellen, of dat zij bedrieglijk zijn aangebracht met de bedoeling om een schijn van authenticiteit te verlenen aan fictieve leveringen; dat noch uit
de verklaringen van Michel C ... , GilbertA...
of Marcel Ch ... , zoals zij aileen in de aan
het hof(van beroep) voorgelegde processenverbaal zijn opgenomen, noch uit de opsporingen van de gerechtelijke politie, noch
uit de door haar beschreven 'carrouselzwendel', noch uit de boekhoudkundige gegevens waarop de verschillende, door het
parket of de administratie zelf gemachtigde onderzoekers zich hebben gebaseerd,
kan worden afgeleid dat elk van beide litigieuze voertuigen niet, overeenkomstig de
rechtsregels inzake eigendomsoverdracht,
met inbegrip van het geval dat de verkoper geen eigenaar is van het verkochte
goed, naar het vermogen van (verweerster)
is overgegaan, alvorens daaruit op een zowel correcte als eerlijke wijze te verdwijnen; (... ) dat er, ten slotte, daarenboven, gelet op de reeds hierboven uiteengezette
gegevens, geen rekening kan worden gehouden met de zogenaamde 'aanvullende'
stelling van de Belgische Staat, volgens
welke (verweerster) geen eigendom heeft
kunnen overdragen die zij niet had verkregen, zodat levering in de zin van artikel 10 van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde uitgesloten was
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wat de B.M.W. 735i betrof, dat de factuur
van de heer Ch. M... was betaald door
"boekhoudkundige compensatie" tussen het
bedrag van die factuur en twee facturen die
verweerster aan de vennootschap A.M. had
gezonden en waarvan een betrekking had
op de verkoop van die wagen aan laatstgenoemde (proces-verbaal sub II, 4.2, 6de
en 7de blad); controleur Thirion, in strijd
met wat het arrest beslist, aan de hand van
die gegevens tot het besluit kon komen dat
de litigieuze verkopen fictiefwaren en dat
er sprake was van bedrieglijke verstandhouding tussen verweerster, de "verkopers" en de koper, de vennootschap A.M.,
die verstandhouding noodzakelijkerwijs
bleek uit de voor de Mercedes betaalde bedragen, uit de inschrijvingen in verweersters kasboek en uit de compensatie
tussen de prijzen voor de "aankoop" en de
"doorverkoop" van de B.M.W.; die compensatie, zoals het proces-verbaal vaststelt, aileen met "de --op zijn minst passieve instemming van (verweerster)" is kunnen geschieden (proces-verbaal, 7de blad,
sub II, in fine); er dient te worden opgemerkt dat de verbalisant zijn vaststelling
van belastingontduiking niet grondt op een
schuldvergelijking in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar op een "boekhoudkundige compensatie" (proces-verbaal, 6de
en 7de blad, sub II, 4.2, 1ste en 2de lid), die
verboden is bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de j aarrekening van de ondernemingen, volgens hetwelk: "compensatie
tussen tegoeden en schulden, tussen rechten en verplichtingen en tussen kosten en
opbrengsten verboden is ... "; het procesverbaal dus aanwijzingen bevat van belastingontduiking waaraan verweerster, zoals eiser in zijn conclusie betoogde,
noodzakelijkerwijs heeft meegewerkt; het
bestaan van die belastingontduiking valgens het proces-verbaal, waarnaar eiser in
zijn appelconclusie verwijst, bevestigd
wordt door de "bedrieglijke context van de
zaak" die blijkt uit de door de verbalisant
in het proces-verbaal sub I en II gedane
vaststellingen; laatstgenoemde het systeem van die belastingontduiking, zoals het
uit die vaststellingen blijkt, nauwkeurig beschrijft; het bestaan van de belastingontduiking, zoals eiser in zijn conclusie betoogde, tevens bevestigd wordt door de
gegevens van het naar aanleiding van de
zwendel opgemaakte dossier van het opsporingsonderzoek, waarvan de verbalisant, met toestemming van de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Brussel,
heeft kennisgenomen; uit het dossier blijkt
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dat de facturen vals waren en dat de personen die met verweerster gehandeld hebben, de heren A. G ... en Ch. M., "stromannen" waren van de vennootschap A.M.; de
verkoper A. G. in de loop van dat opsporingsonderzoek toegegeven heeft dat hij de
verkoopfactuur niet zelfhad opgemaakt en
de heer Ch. M. .. . tevens toegegeven heeft
dat hij met verweerster een overeenkomst
voor de fictieve verkoop en doorverkoop van
die Mercedes gesloten had, dat hij zelf de
verkoopfactuur op naam van de heer A. G ...
en de bestelbon op naam van de vennootschap A.M. had opgemaakt en dat het voertuig nooit via verweersters garage was verhandeld; de heer Ch. M ... , wat de B.M.W.
betreft, verklaard heeft dat de handtekening op de op zijn naam opgemaakte factuur betreffende de "verkoop" van dat voertuig vals was (cf. het proces-verbaal van 16
augustus 1990, sub "III Gerechtelijk dossier", 7de, 8ste en 9de blad); hoofdcontroleur Thirion aldus in zijn procesverbaal heeft kunnen besluiten dat "uit de
voorgaande vaststellingen volgt dat er geen
enkele eigendomsoverdracht en, a fortiori,
geen enkele levering in de zin van artikel
10 van het B.T.W.-Wetboek heeft plaatsgevonden, zodat de grondvoorwaarden voor
de uitoefening van het in artikel 45 van het
B.T.W.-Wetboek bedoelde recht op belastingaftrek niet zijn vervuld" en dat verweerster aan de Schatkist : a) belastingen tot beloop van 554.400 fra:ok, b) een
geldboete gelijk aan het dubbele van de ontdoken belastingen en c) interest met ingang van 21 januari 1989 verschuldigd
blijft; het proces-verbaal van 16 augustus
1990 dus, overeenkomstig artikel59, § 1,
van het B.T.W.-Wetboek, feiten vaststelt,
namelijk fictieve leveringen en medewerking van de verweerster aan de belastingontduiking, die de verschuldigdheid van
de belasting en van de geldboete aantonen; het arrest niet vaststelt dat het tegenbewijs van dat proces-verbaal is geleverd, maar aileen opmerkt dat, ondanks de
vaststellingen ervan, eiser "niet overtuigend genoeg aantoont dat de vermeldingen in de boekhouding van (verweerster)
niet overeenstemmen met de werkelijkheid van de verrichtingen, die zij geacht
worden vast te stellen, of dat zij bedrieglijk zijn aangebracht met de bedoeling om
een schijn van authenticiteit te verlenen
aan fictieve leveringen"; het arrest, nu het
blijkbaar zegt dat het proces-verbaal van 16

. 1;:· ··---
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augustus 1990 van controleur Thirion alleen persoonlijke overwegingen en overtuigingen maar geen vaststellingen bevat, de bewijskracht van voomoemd proces·
verbaal miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het arrest in ieder geval, nu het weigert de bewijswaarde van de
in het proces-verbaal van 16 augustus 1990
gedane vaststellingen te erkennen, artikel59, § 1, van het B.T.W.-Wetboek schendt
en zijn beslissing om het op grond van dat
proces-verbaal opgemaakte dwangbevel, dat
strekt tot betaling van de door verweerster
verschuldigde ontdoken belastingen, geld~
boeten en interest, nietig en zonder gevolg te verklaren, niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 59, § 1, van
het B.T.W.-Wetboek);
Wat het eerste onderdeel betreft:
In zoverre het onderdeel de scherrding van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert:
Overwegende dat het arrest niet beslist dat het proces-verbaal van controleur Thirion van 16 augustus 1990
alleen diens persoonlijke overwegingen en overtuigingen bevat;
Dat het onderdeel, wat dat betreft,
feitelijke grondslag mist;
In zoverre het onderdeel de scherrding van artikel 59, § 1, van het Wethoek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde aanvoert :
Overwegende dat artikel 59, § 1, van
het Wetboek van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, zoals het te dezen van toepassing is, bepaalt dat
overtredingen van de bepalingen van
dat wetboek of van de ter uitvoering
ervan gegeven regelen, alsmede feiten die de verschuldigdheid van de belasting of van een geldboete aantonen of ertoe bijdragen die aan te
tonen, door de administratie kunnen
worden bewezen volgens de regelen en
door alle middelen van het gemene
recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, en
daarenboven door de processen-verbaal
van de ambtenaren van het Ministerie van Financien;
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Dat de wettelijke bewijswaarde die
voornoemde wetsbepaling aan de
processen-verbaal van de ambtenaren van het ministerie van Financien
toekent, geldt voor de persoonlijke materiel<' vaststellingen van die ambtenare 11. maar niet voor de juridische gevolgtrekkingen die daaruit kunnen
worden afgeleid;
Overwegende dat het hof van beroep de wettelijke bewijswaarde van
de in het proces-verbaal van 16 augustus 1990 gedane vaststellingen niet
miskent door te beslissen dat daaruit niet kon worden afgeleid dat verweerster op enigerlei wijze had meegewerkt aan een systeem van
belastingontduiking of dat de door
haar gedane verrichtingen fictief waren;
Dat het hof van beroep aldus zijn
beslissing om het verzet tegen het door
de B.T.W.-ontvanger uitgevaardigde
dwangbevel gegrond te verklaren, naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 april 1998 - 1" kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De

Bruyn en Kirkpatrick.
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1o BEWIJS - BELASTINGZAKEN- VERMOEDENS- FEITELIJKE VERMOEDENS- TOETSING VAN HET HOF.
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2o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERINGVERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENSTOETSING VAN RET HOF.

1 o en 2° Hoewel de reekier de feiten die hi}
als feitelijke uermoedens beschouwt op onaantastbare wijze uaststelt en de wet aan
het oordeel en het beleid van de rechter
ouerlaat welke geuolgtrekking hij als feitelijk uermoeden daaruit maakt, toetst het
Hof niettemin of de rechter het rechtsbegrip "feitelijke uermoedens" niet heeft miskend, met name of hij uit de aldus gedane uaststellingen geen geuolg heeft
getrokken dat daarmee geen uerband
houdt dan wel op grand daaruan onmogelijk te uerantwoorden is (1). (Artt. 1349
en 1353 B.W.; art. 246 W.I.B. [1964]; art.
340 W.I.B. [1992].)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIENT. ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET
PRIVES J. VANMOSWINCK N.V.; ENTREPRISE
GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES J.
VANMOSWINCK N.V. T. BELGISCHE STAAT- MIN. V.
FINANCIEN)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. C.97.0030.F en F.97.0031.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Overwegende dat de onder de algemene rol nrs. F.97.0030.F en
F. 97. 003l.F ingeschreven voorzieningen gericht zijn tegen hetzelfde
arrest; dat er grond bestaat tot voeging;
I. Op de voorziening van de Belgische Staat, minister van Financien
(A.R. nr. F.97.0030.F):
II. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Entreprise g€merale

(1) Cass., 21 dec. 1990, A.R. nr. F.1850.N (A. C.,
1990-91, nr. 218); raadpl. Cass., 10 feb. 1983, A.R.
nr. 6775 (ibid., 1982-83, nr. 334); 11 april 1997,
A.R. nr. C.95.0405.N (ibid., 1997, nr. 183).

Nr. 198

de Travaux publics et prives J. Vanmoswinck (AR nr. F.97.0031.F):
Over het middel, luidend als volgt :
schending van de artikelen 4 7, § 1, 132, 246
en 281 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964),
doordat het hofvan beroep, dat zich voor
het overige aansluit bij de beslissing van de
directeur, - beslist dat de afgevaardigd bestuurder van (eiseres) niet bevredigend
heeft geantwoord op de aan haar gestelde
vragen betreffende de feiten, - vaststelt
dat het verslag van de hoofdcontroleur van
de eel voor de controle van de geautomatiseerde boekhoudingen, de heer Bechelem, niet bij het dossier was gevoegd, met betrekking tot de toepassing van artikel 132 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), beslist dat ''het in
het administratief dossier beschreven systeem van belastingontduiking erin bestaat dat het bedrag van de valse facturen, die de onderneming-koper niet
werkelijk aan haar leverancier had betaald, omdat laatstgenoemde haar het geld
voorschoot, en die vervolgens op fictieve
wijze als bedrijfslasten zijn geboekt, waardoor andere uitgaven konden worden verheeld, noodzakelijkerwijs is onttrokken aan
het vermogen van de onderneming en toegekend aan personen die onbekend gebleven zijn",
terwijl, ...
III. Wat de schending van de artikelen
47, § 1, en 132 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) betreft : Artikel 132 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), dat van toepassing
is tot en met het aanslagjaar 1989, bepaalde dat een aanvullende aanslag in de
vennootschapsbelasting zou worden gevestigd op de lasten die niet voldoen aan de bij
artikel 4 7, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde voorwaarden en die aldus, voor de vaststelling van
de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting, als verworpen uitgaven opgenomen worden in de belastbare winst van de
vennootschap. De uitgaven waarvoor kennelijk vaststaat dat zij voor de begunstigden geen inkomsten zijn als bedoeld in de
artikelen 47, § 1, en 101 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen en die niet
als verdoken winsten kunnen worden beschouwd, dienen evenwel niet behandeld te
worden als lasten of sommen in de zin van
artikel 132 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964), zelfs
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wanneer zij, bij ontstentenis van bewijzen, onder de niet aangenomen uitgaven
moeten worden geboekt. De administratie neemt te dezen in haar gedachtegang
geen genoegen met een gewone weigering
van aftrek van de facturen. Zij beslist dat
de aanwezigheid van zogezegd fictieve facturen in de boekhouding een verkapte
winst oplevert voor de vennootschap. De administratie, hierin bijgevallen door het hof
van beroep, vermoedt dus dat die winst uit
het vermogen van de vennootschap getreden en verdeeld is : "Het in het administratief dossier beschreven systeem van belastingontduiking bestaat erin dat het
bedrag van de valse facturen, die de
onderneming-koper niet werkelijk aan haar
leverancier had betaald, omdat laatstgenoemde het geld voorschoot, en die vervolgens op fictieve wijze als bedrijfslasten zijn
geboekt waardoor andere uitgaven konden worden verheeld, noodzakelijkerwijs is
onttrokken aan het vermogen van de onderneming en toegekend aan personen, die
onbekend gebleven zijn". Het gaat hier om
een aantal beweringen die niet worden gestaafd door de gegevens van het dossier. Die
beweringen miskennen dus de beginselen
van de toepassing van artikel 246 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) alsook, bijgevolg, de voorwaarden
voor de toepassing van het vroegere artikel132. Uit de artikelen 47, § 1, en 132 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen blijkt immers dat de twee volgende
voorwaarden moeten vervuld zijn opdat de
bijzondere en aanvullende aanslag op geheime commissies zou kunnen worden vastgesteld : 1 o de betaling moet gebeurd zijn
aan een persoon of vennootschap wiens
identiteit de schuldenaar niet heeft bekendgemaakt. 2° de betaling moet voor de
begunstigde een bedrijfsinkomen opleveren dat in Belgie belastbaar is. Het kan
niet worden betwist dat de eerste voorwaarde niet vervuld is, aangezien de identiteit van de persoon aan wie de facturen
zijn betaald bekend is : de Etablissements
Servaty. Niettemin zou (eiseres), volgens de
administratie, van Servaty de bedragen
hebben ontvangen waarmee ze de betalingen kon verrichten. Tevergeefs zoekt eiseres in het dossier naar ook maar de geringste aanwijzing die dat voorschot
enigszins zou kunnen staven : op dat punt
bestaat er noch een vermoeden noch a fortiori een begin van bewijs. In feite beweert
de administratie dat bewijs te leveren door
het systeem van belastingontduiking te be
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schrijven; (eiseres) heeft aangetoond dat die
beschrijving van de belastingontduiking
niet het bewijs ervan oplevert. Die leer van
de tussenpersoon, die de administratie te
dezen beweert te hanteren om artikel 132
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) toe te passen, wordt door de
rechtspraak verworpen. Het Hof van Beroep te Antwerpen en het Hof van Cassatie verwerpen ze immers als duidelijk aantoonbare gegevens dat een dergelijke
verhouding bestaat ontbreken. (. .. ) Dat beginsel wordt niet verworpen door het arrest van het Hofvan 26 mei 1994. (. .. ) '1Iet
staat weliswaar aan de administratie te bewijzen dat de voorwaarden voor de aanslag vervuld zijn, maar niets verhindert
haar door vermoedens te bewijzen dat de
bijkomende winst is toegekend aan begunstigden wier identiteit niet bekend is, en
dat hij aldus uit het vermogen van de vennootschap getreden is". Een dergelijk vermoeden bestaat niet. Het zou uiteraard verleidelijk zijn als vermoeden aan te nemen
dat niet geboekte winsten alleen maar kunnen vermoed worden te zijn toegekend aan
onbekende begunstigden : alles wat niet in
het vermogen van de vennootschap kan
worden aangetroffen moet noodzakelijkerwijs zijn toegekend en, daar de begunstigden niet bekend zijn, kan het alleen maar
gaan om geheime commissies. Als echter
dat vermoeden zou worden aangenomen,
dan zou worden afgeweken van het grondbeginsel van de bewijslast in belastingzaken, volgens hetwelk er voor de heffing
van een belasting altijd twee bewijzen nodig zijn : - het bewijs dat er een wetsbepaling bestaat die de administratie het
recht geeft de belasting te heffen;
- het bewijs dat er een feit bestaat dat onder toepassing van die wetsbepaling valt.
Het Hofvan Beroep te Brussel heeft op 21
februari 1983 tevens geoordeeld dat de administratie het bewijs moet leveren van het
feit dat de verworpen lasten wel degelijk
geheime commissies zijn in de zin van artikel47, § 1, en dat, bij ontstentenis van zodanig bewijs, zulks niet kan worden vermoed. Bijgevolg is de weigering om de
facturen af te trekken geen reden om ze als
geheime commissies aan te merken :

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter de feiten die hij als feitelijke vermoedens beschouwt, op onaantastbare wijze vaststelt en dat de wet aan het oordeel en
het beleid van de rechter overlaat
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welke gevolgtrekkingen hij daaruit
maakt als gewichtige, bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens, mits hij het wettelijk begrip feitelijk vermoeden niet miskent of verdraait;
Overwegende dat het arrest beslist
dat "het loutere feit dat de administratie bedrijfsuitgaven verwerpt op
grond dat zij volgens haar niet beantwoorden aan de bij artikel 44 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) voor de aftrekbaarheid bepaalde voorwaarden niet automatisch
betekent dat het aldus aan het licht
gebrachte verschil als beloning voor
bewezen diensten is toegekend aan
personen wier identiteit onbekend is;
dat niettemin het in het administratief dossier beschreven systeem van
belastingontduiking erin bestaat dat
het bedrag van de valse facturen die de onderneming-koper niet werkelijk aan haar leverancier had betaald omdat laatstgenoemde haar het
geld voorschoot - en die vervolgens op
fictieve wijze als bedrijfslasten zijn
geboekt waardoor andere uitgaven
konden worden verheeld, noodzakelijkerwijs is onttrokken aan het vermogen van de onderneming en toegekend aan personen die onbekend
gebleven zijn";
Dat het arrest aldus de beslissing
dat de litigieuze uitgaven geheime
commissies zijn die aan onbekende begunstigden zijn toegekend, naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, voegt de zaken
die · onder de nrs. F.97.0030.F en
F.97.0031.F op de algemene rol ingeschreven zijn;
I. Op de voorziening van de Belgische Staat : ... ;

II. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Entreprise generale

Nr. 199

de Travaux publics et prives J. Vanmoswinck : verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiseres in de kosten.
17 april 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Geli}kluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mr. De
Bruyn; mr. J.P. Douny, Luik.

Nr. 199
1e KAMER -17 apri11998

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTBANK VAN KOOPHANDELGEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING
TOT ONTTREKKING - VERZOEK VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID.

2° VERW1JZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL- GEWETTIGDE VERDENKING- VORDERING TOT
ONTTREKKING- MEDEDELING VAN DE STUKKEN- MODALITEITEN.

1o en 2° Wanneer een door de procureur des

Konings ingestelde vordering tot onttrekking van de zaak aan een rechtbank van
koophandel op grand van gewettigde verdenking niet kennelijk onontvankelijk is,
beveelt het Hof van Cassatie de mededeling, door neerlegging ter griffie van voornoemde rechtbank, van zijn arrest, van
het verzoekschrift en van de daaraan gehechte stukken aan de voorzitter van die
rechtbank en aan de niet-eisende partijen (1). (Artt. 138, tweede lid, 648, 2°,
en 656, tweede lid, 1°, Ger.W.; art. 4 wet
12 maart 1988 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van
Strafvordering inzake de procedure tot
onttrekking van de zaak aan de rechter.)
(1) Zie Cass., 27 feb. 1998, A.R. nr. C.98.001l.F,
supra, nr. 112.
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(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK
INZAKE BURASSIM CONSTRUCTION N.V.)
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3e KAMER- 20 april1998

ARREST

(vertaling)
1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING-

(A.R. nr. C.98.0153.F)

ALLERLEI - ARBEIDSONGESCHIKTHEID HULP VAN DERDEN -ALGEMEEN BEGRIP.

HET HOF; - Gelet op het met redenen omklede en ondertekende verzoekschrift van de procureur des Konings te Luik, dat op 9 april 1998 ter
griffie van het Hof is neergelegd en
waarin eiser vraagt dat de onder het
nummer 4 700/97 van de Rechtbank
van Koophandel te Luik ingeschreven zaak tussen de naamloze maatschappij Burassim Construction en
Ivan Giovannini op grond van gewettigde verdenking zou worden onttrokken aan voornoemde rechtbank;

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING-

Overwegende dat het verzoekschrift
niet kennelijk onontvankelijk is;
Om die redenen, beveelt dat dit arrest, het verzoekschrift en de daaraan gehechte stukken door neerlegging ervan ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Luik
zouden worden medegedeeld aan de
voorzitter van voornoemde rechtbank,
opdat hij, v66r 30 april1998, in overleg met de leden van zijn rechtscollege, de bij artikel 656, tweede lid, 1",
van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring zou stellen; beveelt de mededeling van die stukken,
op dezelfde wijze, aan de naamloze
vennootschap Burassim Construction en aan Ivan Giovannini, die hun
conclusies v66r 8 mei 1998 ter griffievan het Hof moeten neerleggen; bepaalt dat voornoemde partijen zullen verschijnen op de terechtzitting
van 15 mei 1998, waarop afdelingsvoorzitter Charlier verslag zal uitbrengen.
17 april 1998 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Piret, advocaat-generaal.

ALLERLEI - ARBEIDSONGESCIDKTHEID HULP VAN DERDEN- GENEESKUNDIGE VERZORGING- PROTHESE- ORTHOPEDISCH TOESTEL- NOODZAAK- BEOORDELING- GEVOLG.

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDINGALLERLEI - ARBEIDSONGESCHIKTHEID HULP VAN DERDEN- GENEESKUNDIGE VERZORGING- ONDERSCHEIDEN VERGOEDINGEN.

1o Indien de toestand van een werknemer

getroffen door een arbeidsongeval volstrekt de geregelde hulp van een ander
persoon vergt, kan hij aanspraak rnaken op een bijkomende vergoeding vastgesteld in functie van de noodzakelijkheid van deze hulp (1). (Art. 24, vierde
lid, Arbeidsongevallenwet.)
2° De beoordeling van de noodzakelijkheid van de hulp van derden bij arbeidsongeval is onderscheiden van de beoordeling, of ingevolge het ongeval een
prothese of een orthopedisch toestel nodig is; de bijkomende vergoeding voor
maximale hulp van derden sluit de noodzaak van een prothese niet uit (2). (Artt.
24, vierde lid, en 28 Arbeidsongevallenwet.)
3° De verzorging, waarop het slachtoffer
van een arbeidsongeval onder meer recht
heeft en die de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen
omvatten, is onderscheiden van de bijkomende vergoeding voor hulp van derden vastgesteld in functie van de noodzakelijkheid van deze hulp. (Artt. 24,
vierde lid, en 28, Arbeidsongevallenwet.)
(1) Zie Cass., 25 sept. 1974 (A.C., 1975, 113);
10 juni 1991, A.R. nr. 7413 (ibid., 1990-91, nr.
519); 28 feb. 1994, A.R. nr. 9628 (ibid., 1994, nr.
97).
(2) Cass., 13 sept. 1972 CA. C., 1973, 53); 15 okt.
1990, A.R. nr. 7189 (ibid., 1990-91, nr. 81); 23 jan.
1995, A.R. nr. 8.94.0057 (ibid., 1995, nr. 33).
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(P & V GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGS·
KAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN
T. VERBRAEKEL)
ARREST

(A.R. nr. 8.97.0035.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 september 1996 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de
gecoiirdineerde Grondwet, 24 inzonderheid vierde lid - zoals van toepassing na
de wijziging door artikel 38 van de wet van
22 december 1989 - , 28 - zoals van toepassing na de wijziging door artikel4 van
het K.B. van 31 maart 1987- van de wet
betreffende de arbeidsongevallen van 10
april 1971, en artikel 35 van het Koninklijk Besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, zoals dit artikel 35 werd gewijzigd door artikel31 van het K.B. van 10 december 1987,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming, het hoofdberoep van
verweerder in bepaalde mate gegrond verklarend, aan verweerder bovendien devolgende prothesen en hulpmiddelen toekent :
de hager in het motiverend gedeelte van het
arrest opgesomde aanpassingen van de
lichte bestelwagen (met uitzondering van
deze aan het dak en de wanden (. .. )), op de
gronden dat verweerder, die onmogelijk met
een personenwagen vervoerd kan worden, in hager beroep het inschrijvingsbewijs ten name van hemzelf van een
Citroen-minibus onder het inschrijvingsnummer "JGT 303" overlegt; dat de
evaluatie van hulp aan derden en het toekennen van prothesen en orthopedische toestellen onafhankelijk dienen te worden beoordeeld; dat de wetsverzekeraar derhalve
ten onrechte acht dat deze post dubbel gebruik uitmaakt met de vergoeding voor kosten die derden moeten maken om verweerder hulp te bieden; dat de arbeidsongevallenverzekeraar het verder niet
bij het rechte eind heeft waar hij opwerpt
dat de aanpassing slechts aanvaardbaar is
wanneer zij het mogelijk maakt dat het
slachtoffer zelf de verworvenheid van het
autorijden (die hij had v66r het ongeval) zou
kunnen verder zetten, terwijl verweerder, die geen rijbewijs heeft, nooit met de
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auto heeft gereden en zelfs niet mag sturen; dat het immers volstaat dat het hulpmiddel het gebruik of de functie van de
aangetaste of verzwakte lichaamsdelen zou
bevorderen ook al is hiervoor bovendien nog
de hulp van een derde (in casu een
begeleider-chauffeur) vereist; dat in het
onderwerpelijk geschil dezelfde redenering trouwens ook geldt voor de door de eerste rechter toegekende mechanische rolstoel, de aspiratiepompen en het respiratoir
beademingstoestel, waarvan door eiseres
niet eens betwist wordt dat het evident
noodzakelijke hulpmiddelen zijn; dat de
aanpassing ervan, die de verplaatsingsmogelijkheid van de getroffene wat de grate
afstanden betreft in beperkte mate herstelt en als prothese in aanmerking kan komen (. .. ) en wel inzonderheid :
-de rolstoellift (168.000 fr., exclusief
B.T.W.) en de verlenging van het laadvlak van de lift (5.000 fr., exclusiefB.T.W.):
de elektrische rolstoel en het slachtoffer wegen in totaal260 kg., zodat de lift nodig is
om hem risicoloos in de bestelwagen op te
laden;
- de fixeermiddelen van de rolstoel in
het voertuig (waaronder de houten vloer en
de rubberbekleding (tegen het schuiven) :
18.000 fr., de bevestigingsrail: 10.000 fr., de
snelvergrendeling : 26.500 fr. zijn noodzakelijke hulpmiddelen voor de elementaire
veiligheid bij het vervoer van betrokkene;
-de aanpassing van de zetels (17.900
fr., exclusiefB.T.W.) en van de binnenverlichting (7.600 fr., exclusiefB.T.W.) zijn ook
als prothese te beschouwen : het slachtoffer is voor toilet, stoelgang en mictie volledig op derden aangewezen; tijdens de verplaatsingen kunnen zij aileen plaatsvinden
in de beslotenheid van het voertuig, dat
daartoe over de noodzakelijke ruimte (via
opklapbare verzorgingszetel), alsmede over
een behoorlijke verlichting moet beschikken; zij worden (in ondergeschikte orde)
door de wetsverzekeraar niet betwist. Enkel de gevorderde aanpassing aan het dak
en de wanden (isolatie en bekleding) beantwoordt niet aan de hoven aangehaalde
definitie van een prothese,

derde onderdeel, indien de toestand van
de getroffene volstrekt de geregelde hulp
van een ander persoon vergt, deze getroffene, naar luid van artikel 24 van de
Arbeidsongevallenwet, aanspraak kan rnaken op een bijkomende vergoeding vastgesteld in functie van de noodzakelijkheid van
deze hulp, op basis van het gewaarborgd
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gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds werknemer door collectieve arbeidsovereenkomst
afgesloten in de schoot van de Nationale
Arbeidsraad; dat onder de behoefte aan
hulp van een derde wordt verstaan : de
nood voor het slachtoffer aan bestendige
hulp die zich uitstrekt over essentiele handelingen van het dagelijks leven, zoals het
aan- en uitkleden, het toilet maken, het
voeden, de stoelgang en mictie, de verplaatsingen enz .... ; dat, waar zij in essentie tot doel heeft de verplaatsingen van het
slachtoffer zegge van verweerder te vergemakkelijken minstens deze verplaatsingsmogelijkheden te vergroten, de aanpassing van de lichte bestelwagen (zoals door
verweerder gevorderd) noodzakelijkerwijze ressorteert onder de "hulp van derden" in de zin van artikel 24 inzonderheid vierde lid van de AO-wet dd.
10.4.1971; dat- waar de eerste rechter
reeds definitief (daar geen hoger beroep
werd ingesteld) voor recht zegde dat verweerder aangewezen is op de maximale
hulp van derden en dat eiseres voor de hulp
van derden aan verweerder een te indexeren jaarlijkse bijkomende vergoeding zal
uitkeren (zie p. 7 in fine en p. 8 bovenaan van het vonnis dd. 8.11. 94)- het bestreden arrest dan ook niet wettig aan verweerder de gevorderde aanpassing van de
lichte bestelwagen op kosten van eiseres
kan toekennen bovenop de reeds door de
eerste rechter toegekende jaarlijkse bijkomende vergoeding voor maximale hulp van
derden (schending van de artikelen 24 inzonderheid vierde lid en 28 van de
Arbeidsongevallenwet dd. 10 april1971 alsook 35 van het KB van 21 december 1971
houdende uitvoering van sommige bepalingen van gezegde AO-wet;

deren, niet wettig deze aanpassingen, zonder enige restrictie, aan verweerder kon
toekennen en dus evenmin wettig eiseres, zonder enige vermindering van de kosten van deze aanpassingen, tot vergoeding kon verplichten (schending van de
artikelen 24 inzonderheid vierde lid en 28
van de AO-wet van 10 april 1971 alsook 35
van het K.B. van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van gezegde AO-wet),

uierde onderdeel, weliswaar telkens wanneer ingevolge het arbeidsongeval een hulpmiddel of prothese nodig is, dit middel of
deze prothese moet worden vergoed door de
arbeidsongevallenverzekeraar; dat echter, wanneer de getroffene dankzij dit hulpmiddel of deze prothese minder behoefte
heeft aan de hulp van een ander persoon,
de vergoeding voor hulp van derden alleszins dient verminderd te worden; dat, voor
zover zou kunnen aangenomen worden dat
de aanpassing van de bestelwagen in kwestie te beschouwen is als een "prothese" quod non (zie supra) -, het bestreden arrest, nu de door de eerste rechter toegekende maximale hulp van derden definitief is geworden en nu de aanpassingen aan
de bestelwagen juist bedoeld zijn om de behoefte aan de hulp van derden te vermin-

Over het derde middel, gesteld als uolgt :

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

Wat het derde en het vierde onderdee! betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 24, vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet, indien de toestand van de
getroffene volstrekt de geregelde hulp
van een ander persoon vergt, hij aanspraak kan maken op een bijkomende
vergoeding, vastgesteld volgens de
noodzakelijkheid van deze hulp;
Dat de beoordeling van de noodzakelijkheid van deze hulp onderscheiden is van de beoordeling of ingevolge
het ongeval een prothese of een orthopedisch toestel, zoals bedoeld in artikel 28 van dezelfde wet, nodig is;
Dat de bijkomende vergoeding voor
maximale hulp van derden de noodzaak van een prothese niet uitsluit;
Dat de onderdelen falen naar recht;
schending van de artikelen 24, inzonderheid voorlaatste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april1971, zoals van
toepassing na de wijziging door het artikel 108 van de wet van 29 december 1990,
en 28, van dezelfde arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, zoals van toepassing na
de wijziging door het artikel 4 van het K.B.
nr. 530, van 31 maart 1987,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke impliciete bevestiging, het incidenteel beroep van eiseres als ongegrond afwijzend, dagelijks tweemaal verzorging
door telkens twee verpleegsters toekent, op
de gronden dat, wat de thuisverpleging betreft, de getroffene recht heeft op de
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verplegingszorgen die ingevolge het ongeval nodig zijn (cfr. artikel 28 Arbeidsongevallenwet); dat de verpleging niet alleen de ziekenhuisverpleging betreft maar
ook de verzorging aan huis; dat de kosten in verband met de door de thuisverpleegkundige toe te brengen zorgen door
de arbeidsongevallenverzekeraar moeten
betaald worden en niet onder de noemer
"hulp van derden" vallen (... ),

terwijl, luidens het bepaalde in artikel 24
voorlaatste lid van de Arbeidsongevallenwet, bij opneming van de getroffene, ten
laste van de verzekeraar, in een
verplegings- of verzorgingsinstelling, de vergoeding voor de hulp van derden, bedoeld
in vorig lid, niet meer verschuldigd is vanaf
de 91e dag ononderbroken opneming; dat
uit deze bepaling van artikel 24 voorlaatste
lid mutatis mutandis kan worden afgeleid dat, wanneer de getroffene, zoals verweerder in casu, een vergoeding voor maximale hulp van derden krijgt toegekend, de
thuisverpleging van het slachtoffer te aanzien is als "hulp van derden"; dat enkel de
verplegingszorgen in het kader van een
hospitalisatie of een opname in een
verzorgingsinstelling kunnen beschouwd
worden als behorend tot hetgeen in artikel 28 van de AO-wet wordt aangeduid onder "verplegingszorgen"; dat het bestreden arrest - waar de eerste rechter reeds
definitief besliste over de toekenning van
een bijkomende vergoeding voor maximale hulp van derden -, dan ook niet wettig kon beslissen dat eiseres ook nog de kosten van de thuisverpleging dient te betalen
(schending van de artikelen 24, inzonderheid voorlaatste lid en 28 van de AO-wet
van 10 april 1971) :

Overwegende dat, krachtens artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet,
de getroffene onder meer recht heeft
op geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen;
Dat die verzorging onderscheiden is
van de bijkomende vergoeding voor
hulp van derden, waarvan sprake in
artikel 24, vierde lid, van de
Arbeidsongevallenwet;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
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20 april 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier en
Verbist.
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20 april 1998

1° MINDERVALIDEN- TEGEMOETKOMINGEN - AANVRAAG- NIEUWE AANVRAAGTOEKENNING- VERHOGING- MINISTERBEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE.

2° MINDERVALIDEN

INTEGRATIETEGEMOETKOMING- MINISTERIELE BESLISSING- BEROEP -ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID - BEPERKING.

3o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT
(BIJZONDERE REGELS)- MINDERVALIDENWET- INTEGRATIETEGEMOETKOMING- MINISTERIELE BESLISSING BEROEP ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID- BEPERKING.

1 o De minister kan ten aanzien van tege-

moetkomingen voor mindervaliden, bij het
toekennen of het verhogen van tegemoetkomingen, alleen beslissen over de aanspraken en gegevens die ingevolge de aanvraag of de nieuwe aanvraag voorliggen.
(Art. 8, § 1, eerste en laatste lid,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
2° en 3° Het arbeidsgerecht dat kennisneemt van het beroep tegen de beslissing van de minister ten aanzien van
rechten die ontstaan uit de Mindervalidenwet Tegemoetkomingen kan alleen oordelen of de minister overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het .
recht op tegemoetkoming heeft beslist en
kan derhalve niet kennisnemen van aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen of die aan het bestuur niet zijn
voorgelegd (1). (Art. 8 Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; art. 582, 1°,
Ger.W.)
(1) Zie Cass., '24 maart 1997, A.R. nr.
S.96.0117.N (A. C., 1997, nr. 159).
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(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. COVENT)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0085.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 april 1997 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 582-r van
het Gerechtelijk Wetboek, 8 van de wet van
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en 16 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming,
doordat het bestreden arrest, recht sprekend over een beroep tegen de administratieve beslissing die het recht van verweerder op tegemoetkomingen met uitwerking
op 1 maart 1990 betrof, voor recht zegt dat
de graad van vermindering van zelfredzaamheid van verweerder met ingang van
1 augustus 1991 wordt bepaald op 7 punten, zulks onder verwijzing naar het verslag van de deskundige dat dient bijgetreden te worden,
terwijl de rechter die kennisneemt van
het beroep tegen een beslissing van de minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond
waarvan de minister heeft beslist of had
moeten beslissen zodat de gehandicapte zijn
vordering voor de rechter niet kan uitbreiden tot aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen of wij zigen in aanspraken die aan het bestuur niet zijn
voorgelegd,
en terwijl een verslechtering van de gezondheidstoestand van verweerder op 1 augustus 1991, nadat bij beslissing van 20 augustus 1990 de graad van zelfredzaamheid
op 1 maart 1990 was bepaald, het voorwerp moet zijn van een nieuwe aanvraag
met het oog op een medisch onderzoek overeenkomstig de gehandicaptenwetgeving,
zodat het bestreden arrest, door zich uit
te spreken over de graad van zelfredzaamheid van verweerder op 1 augustus 1991
zonder dat verweerder daartoe eerst een
nieuwe administratieve aanvraag had ingediend, alle ingeroepen bepalingen heeft
geschonden :

Overwegende dat, luidens artikel 8,
§ 1, eerste lid, van de wet van 27 fe-
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bruari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de tegemoetkomingen worden toegekend op
aanvraag;
Dat, luidens het laatste lid van artikel 8, § 1, van die wet, een nieuwe
aanvraag mag worden ingediend wanneer zich volgens de aanvrager wijzigingen voordoen welke de toekenning
of verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen;
Dat daaruit volgt dat de minister, bij
het toekennen of verhogen van tegemoetkomingen aileen kan beslissen
over de aanspraken en gegevens die
ingevolge de aanvraag of de nieuwe
aanvraag voorliggen;
Overwegende voorts dat, krachtens
artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek, zo de geschillen over de rechten ontstaan uit de wet van 27 februari 1987 tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten behoren, die gerechten hun bevoegdheid uitoefenen door
kennis te nemen van de beroepen tegen beslissingen van de minister ten
aanzien van de hiervoren bedoelde
rechten;
Dat het arbeidsgerecht derhalve aileen kan oordelen of de minister overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming
heeft beslist; dat dit inhoudt dat het
arbeidsgerecht aileen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op
grond waarvan de minister heeft beslist of had moeten beslissen;
Dat hieruit volgt dat het arbeidsgerecht niet kan kennisnemen van
aanspraken die buiten de ministeritile beslissing vallen of die het bestuur niet zijn voorgelegd;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest en uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat aan verweerder, ingevolge
zijn aanvraag van 28 februari 1990, bij
beslissing van eiser van 20 augustus
1990, de integratietegemoetkoming
met ingang van 1 maart 1990 werd geweigerd;
Dat het arrest, op grond van gegevens uit een deskundigenverslag dat
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tijdens het geding voor het arbeidshof werd neergelegd, beslist dat de
graad van zelfredzaamheid van verweerder met ingang van 1 augustus
1991 wordt bepaald op 7 punten en
vaststelt dat bij ontstentenis van inlichtingen omtrent de eventueel in
aanmerking te nemen bestaansmiddelen, het recht op de integratietegemoetkoming, categorie I, niet kan
worden bepaald zodat eiser daaromtrent een beslissing moet treffen;
Dat het arrest aldus beslist over
aanspraken en gegevens die niet voor
het bestuur werden aangebracht, mitsdien de voormelde wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over het recht op integratietegemoetkoming van verweerder met
ingang van 1 augustus 1991; 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.
6

20 april 1998 - 3 kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - 1-erslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Van Heeke.
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1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULDRECHTVAARDIGINGSGROND- BEWIJSLAST.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST -
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VERMOEDEN VAN ONSCHULD VAARDIGINGSGROND.

RECHT-

3° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- BEWIJSLAST.

4o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- FEITELIJKE BEOORDELING- FEITELIJKE GEGEVENS.

1o, 2° en 3° Het vermoeden van onschuld
impliceert dat een beklaagde niet het bewijs moet leveren van de werkelijkheid
van een door hem aangevoerde
rechtvaardigingsgrond die niet van alle
geloofwaardigheid is ontbloot (1).
(E.V.R.M., art. 6.2°, Sw., art. 7.1.)
4 o De rechter die moet beoordelen of een
voor hem aangeuoerde rechtvaardigingsgrond niet van alle geloofwaardigheid
ontbloot is, kan hierbij onder meer het
tijdstip in aanmerking nemen waarop de
rechtvaardigingsgrond wordt aangevoerd en de omstandigheid dat deze door
geen strijdig of ander feitelijk gegeven
wordt weerlegd (2). (Sw., art. 71.)
(SPADAFORA T. DE VRIENDT)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0727.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 april1996 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 71 StrafWetboek en
artikel149 van de gecoiirdineerde Grandwet van 17 februari 1994,
doordat het hofvan beroep op grond van
de overweging "(. ..) dat de rechtvaardigingsgrond die beklaagde inroept in verband met
de onbekend gebleven witte bestelwagen
die met miskenning van de voorrang plots
voor haar op de oprit opgereden kwam, niet
(1) Cass., 30 maart 1993, A.R. nr. C.93.0073.F
(A. C., 1993, nr. 389); 10 jan. 1996, A.R. nr.

P.95.0990.F (ibid., 1996, nr. 23).
(2) Zie Cass., 12 juni 1973 (A. C., 1973, blz.
987); 7 feb. 1974 (ibid., 1973-74, blz. 614); 6 mei
1981 (ibid., 1980-81, nr. 504); 15 jan. 1991, A.R.
nr. 2153 (ibid., 1990-91, nr. 249).
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van aile grond ontbloot is die zou beletten er enig geloof aan te hechten"; (arrest, vierde blad, eerste alinea) besloot dat
het tegenbewijs van die rechtvaardigingsgrond niet werd geleverd door het openbaar ministerie noch door de burgerlijke
partij,

terwijl, eerste onderdeel, de feitenrechter
weliswaar op onaantastbare wijze de feiten en omstandigheden vaststelt waaruit
hij het bestaan van een rechtvaardigingsgrond afleidt en tevens soeverein kan vaststellen dat het tegenbewijs hiervan niet
wordt geleverd, maar daarentegen wei gehouden is de feiten en omstandigheden
waaruit hij het niet van geloofwaardigheid ontbloot zijn van de rechtvaardigingsgrond afleidt, te vermelden in zijn beslissing waardoor het Hofkan toetsen ofuit de
door de feitenrechter op onaantastbare
wijze vastgestelde feiten en omstandigheden in rechte het bestaan van een
rechtvaardigingsgrond wettig kan worden afgeleid; zodat de appEllrechter door
zich te steunen op de loutere bewering van
beklaagde dat een witte bestelwagen haar
de pas had afgesneden zonder enig ander
feit of omstandigheid aan te halen, hieruit niet wettig het geloofWaardig karakter van de rechtvaardigingsgrond kon
afieiden (schending artikel 71 Strafwetboek);
terwijl, tweede onderdeel, het arrest aldus in gebreke bleefte antwoorden op eisers beroepsbesluiten (pp. 3-5) dat beklaagde, die !outer beweerde de pas
afgesneden te zijn geweest door een witte
bestelwagen, geen enkel gegeven aanbracht
dat de geloofWaardigheid van de door haar
ingeroepen rechtvaardigingsgrond ondersteunde en het roekeloos en niet regelmatig rijgedrag van de bestuurder van de onbekende witte bestelwagen, dat een
duidelijk opmerkbaar en geenszins van enig
belang ontbloot gegeven uitmaakte, door
geen enkele bestuurder of passagier bij het
ongeval werd vermeld ofbevestigd (beroepsbesluiten, vierde blad, vierde alinea), alsook het arrest naliet te antwoorden op de
aanvoering van eiser dat zelfs indien het
bestaan van een witte bestelwagen die beklaagde de pas afsneed als geloofWaardig
werd beschouwd, dit nog geen rechtvaardigingsgrond kon uitmaken aangezien het rondtollen van de wagen van beklaagde tot de E19 aileen aan haar
onaangepast rijgedrag te wijten kon zijn,
des te meer daar zij de N16, de rijweg
waarop zij de pas werd afgesneden, dagelijks bereed op weg naar haar werk en de
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komst van een witte bestelwagen van de R6
geen onvoorzienbare hindernis kan uitmaken en aldus het ongeval enkel te wijten
was aan beklaagde die een onaangepast rijgedrag vertoonde en/of aan een te hoge
snelheid reed (schending artikel 149 van de
gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het vermoeden
van onschuld impliceert dat een beklaagde niet het bewijs moet leveren
van de werkelijkheid van een door
hem aangevoerde rechtvaardigingsgrond die niet van aile geloofwaardigheid is ontbloot;
Dat het de rechter staat om op
grand van feitelijke gegevens te oordelen of de door de beklaagde aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet van
aile geloofwaardigheid is ontbloot; dat
hij hierbij in aanmerking kan nemen
onder meer het tijdstip waarop de
rechtvaardigingsgrond wordt aangevoerd en de omstandigheid dat deze
door geen strijdig of ander feitelijk gegeven wordt weerlegd;
Overwegende dat de appelrechters,
enerzijds, de motieven van de eerste
rechter bijtreden waarin deze onder
meer vaststelt dat verweerster dadelijk in tempore non suspecto
verklaarde dat haar de pas werd afgesneden door een witte bestelwagen, dat geen van de andere partijen
over de witte bestelwagen is ondervraagd, dat verweersters verklaring
niet tegengesproken wordt door andere partijen of door objectieve elementen, anderzijds, releveren dat verweerster onmiddellijk na het ongeval
verklaarde dat vlak voor haar een
witte bestelwagen de oprit kwam opgereden waardoor zij moest uitwijken en haar wagen began te tollen;
Dat zij door deze motivering de feitelijke gegevens vermelden waarop zij
hun beslissing laten steunen dat de
door verweerster aangevoerde
rechtvaardigingsgrond niet van aile
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geloofwaardigheid is ontbloot en bierdoor de beslissing naar recht verantwoorden;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
met ovememing van de motieven van
de eerste rechter oordelen dat "als een
wagen aan het tollen en het slippen is
en deze niet meer onder controle is,
het heel goed mogelijk is dat de aanrijding zoveel verder gebeurt dan de
plaats waar de bestuurder van de slippende wagen gehinderd werd";
Dat zij door deze motivering het feitelijk gegeven van algemene bekendheid vermelden waarop zij hun beslissing laten steunen dat de door eiser los van de aangenomen rechtvaardigingsgrond - aangevoerde fout van
verweerster niet bewezen is, zodoende
de door eiser aangevoerde strijdige of
andere feitelijke gegevens verwerpen, hierdoor zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met
redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten. ·
21 april1998- 2 8 kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaten : mr.
Biitzler; mr. A Ramon, Turnhout.
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2° BLOEDPROEF- TWEEDE ANALYSELAATTIJDIGHEID - ONTOEREIKENDE BENAARSTIGING- RECHT VAN VERDEDIGING.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALLERLEI - BIJZONDERE
MOTIVERINGSPLICHT - VERYAL VAN HET
RECHT TOT STUREN - AFDOENDE MOTIVERING- EXAMENS- ONTOEREIKENDE MOTIVERING- GEVOLG.

4° CASSATIE -VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BIJZONDERE
MOTIVERINGSPLICHT - VERVAL VAN HET
RECHT TOT STUREN - AFDOENDE MOTIVERING- EXAMENS - ONTOEREIKENDE MOTIVERING- GEVOLG.

1 o en 2° De beklaagde die een beroep doet

op het recht om een tweede analyse een
van hem genomen bloedstaal te laten verrichten kan slechts dan de onmogelijkheid van aanwending van het resultaat
ervan als een miskenning van zijn recht
van verdediging inroepen, nadat hijzelf
alle vereiste maatregelen heeft genomen
om de concrete aanwendbaarheid ervan
te benaarstigen door onder meer deze
analyse tijdig aan te vragen en op te volgen (1). (Art. 44bis Sv.; artt. 7 en 9 KB.
van 10 juni 1959.)
3° en 4° Zo de appelrechters de vervallenverklaring van het recht een motorrijtuig te besturen naar recht afdoende motiveren, doch nalaten te motiveren
waarom zij het herstel van dit recht afhankelijk stellen van het slagen van het
medisch en psychologisch onderzoek, is
hun beslissing terzake niet naar recht verantwoord, waarbij de uit te spreken vernietiging van deze beslissing echter beperkt dient te worden tot deze opgelegde
voorwaarde, zonder dat deze nietigheid
zich uitstrekt tot de beslissing betreffende de opgelegde straffen met inbegrip van de vervallenverklaring (2). (Art.
195 Sv.; art. 38, § 1, 3°, en§ 3, Verkeerswet.)

2e KAMER - 21 april 1998

1o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF-

(1) Cass., 26 sept. 1995, A.R. nr. P.94.0315.N
(A.C., 1995, nr. 400).

ZAKEN- BLOEDSTAAL- 'IWEEDE ANALYSELAATTIJDIGHEID- ONTOEREIKENDE BENAARSTIGING.

(2) Cass., 9 nov. 1976 (A. C., 1977, blz. 287); 7
okt. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 82); 10 sept. 1991,
A.R. nr. 4745 (ibid., 1992, nr. 13).
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(ROYALE BELGE N.V. E.A. T. VAN SCHOOR E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0789.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 24 april 1996 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Mechelen;
I. Op de voorziening van Noel Goossens:

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
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15 dagen de tegenanalyse toch niet meer op
nuttige wijze bij een ander erkend laboratorium had kunnen aangevraagd worden,
nu de termijnen, voorzien in het K.B. van
10 juni 1989 (lees : 1959) bedoeld zijn om
te voorkomen dat bewijzen teloorgaan en
om aan de analyse wetenschappelijke waarborgen te verlenen die de uitslagen ervan
geloofuraardig kunnen maken en dat, wanneer alsnog een nieuwe analyse zou worden gevorderd na het verstrijken van de
voornoemde termijn van 15 dagen, die analyse geen voldoende wetenschappelijke
waarborgen meer biedt, zodat het bestreden vonnis de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het door artikel10
van het koninklijk besluit van 10 juni
Over het eerste middel, gesteld als volgt : 1959 aan een betrokkene toegekend
schending van art. 44bis van het Wet- recht om een tweede analyse van een
hoek van StrafVordering, en van de artt. 7 van hem genomen bloedstaal telaen 9 van het koninklijk besluit van 10 juni ten verrichten, aan deze persoon de
1989 (lees : 1959) betreffende de bloedafname met het oog op de alcoholbepaling keuze overlaat, niet aileen van de aanen van art. 149 van de gecoordineerde wending van het resultaat, doch ook
Grondwet, en het algemeen rechtsbegin- van het laten verrichten van de anasel dat de rechten der verdediging niet mo- lyse;
gen worden geschonden,
Dat hem aldus een verdedigingsmiddoordat het bestreden vonnis de veroor- del wordt verschaft waarvan aileen
deling van eiser tot cassatie bevestigt hoof- hij zelf de concrete aanwendbaarheid
dens inbreuk op de artt. 34, par. 2.1, en 38,
par. 1.1, van de wetten betreffende de Po- kan en moet benaarstigen, onder meer
litie over het Wegverkeer (KB. tot coordi- wat het tijdig aanvragen en opvolnatie van 16 maart 1968) om, op een open- gen van deze analyse betreft, zonder
bare plaats een voertuig of een rijdier te dat hij hierbij het einde van een terhebben geleid terwijl de bloedanalyse een mijn ~oet afwachten;
alcoholconcentratie van tenminste 0,8 gram
Dat slechts nadat hijzelf alle verper liter aangaf, op grond van de overweging dat, buiten de omstandigheid of Me- eiste maatregelen heeft genomen, hij
vrouw J. Poels haar brief dd. 12/9/1994 ook de onmogelijkheid van aanwending
effectief aan eiser tot cassatie of zijn raads- wegens andermans ingebreke blijman overmaakte, eiser tot cassatie alles- ven als een miskenning van zijn recht
zins alles in het werk diende te stellen om van verdediging kan inroepen;
deze tegenexpertise tot een goed einde te
Overwegende dat de appelrechters
brengen, wat hij duidelijk niet deed, en dat
eiser tot cassatie na zijn verzoek tot het uit- considereren dat buiten de omstanvoeren der tegenanalyse en binnen de voor- digheid of de tijdig door eiser aangemelde periode van 15 dagen op geen en- zochte deskundige haar brief van 12
kel ogenblik naar de stand der september 1994 effectief aan hem of
tegenanalyse informeerde,
zijn raadsman overmaakte, eiser alterwijl eiser tot cassatie in zijn regelma- leszins alles in het werk diende te steltig ter terechtzitting genomen conclusie ge- len om de tegenexpertise tot een goed
wezen heeft op het feit dat alleszins niet einde te brengen, wat hij duidelijk niet
aangetoond is dat hij binnen de 15 dagen deed, en dat hij na het verzoek tot het
na indiening van zijn aanvraag tot tegen- uitvoeren van deze analyse "binnen de
analyse, op regelmatige wijze ingediend bij
een erkend laboratorium, ingelicht werd voormelde periode van 15 (dagen) (tot
van het feit dat dit erkend laboratorium aanvraag van een tweede analyse) op
weigerde de tegenanalyse uit te voeren, en geen enkel ogenblik naar de stand der
dat na het verstrijken van die termijn van tegenanalyse informeerde, althans
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worden hiervan geen bewijzen voorgebracht. M.a.w. heeft (eiser) na zijn
verzoek tot het uitvoeren der tegenanalyse alles op zijn beloop gelaten
(. .. )";
Dat zij aldus oordelen dat het voor
eiser niet volstond alleen maar een
tweede analyse aan te vragen en
hierna alles op zijn beloop te laten,
doch dat het aan hem behoorde om, bij
ontstentenis van enige reactie op zijn
aanvraag, zelf naar de bereidheid van
de door hem aangezochte deskundige
te informeren zonder dat hij hierbij het
verstrijken van enige termijn diende af
te wachten;
Dat zij met hun motieven de beslissing dat eisers recht van verdediging
door het eventueel ontijdige bericht dat
de tweede analyse niet kon worden
uitgevoerd, niet miskend werd regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van art. 195 van het Wetboek
van Strafvordering, zoals vervangen door
art. 2 van de Wet van 27 april 1987, art.
211 van het Wetboek van Strafvordering en
art. 149 van de gecoiirdineerde Grandwet,
doordat het bestreden vonnis eiser tot
cassatie, met bevestiging van het vonnis gewezen door de Politierechtbank te Lier op
15 november 1995, vervallen verklaart uit
het recht tot het besturen van alle motorvoertuigen van de categorien A tot E gedurende een termijn van 3 jaar, met de verplichting van een bijkomend geneeskundig
en psychologisch onderzoek te ondergaan
bij het einde van gezegd verval op grand
van de enkele motivering dat "rekeninghoudend met de omstandigheden en de
ernst van het misdrijf en het feit dat eiser tot cassatie reeds op 13/9/1993 naar
aanleiding van een ander verkeersongeval door de Correctionele Rechtbank te Mechelen veroordeeld werd onder meer voor
het toebrengen van onopzettelijke slagen of
verwondingen, en "rekeninghoudend met de
omstandigheid van herhaling en de graad
van alcoholintoxicatie" de hiernavolgende
straf wettig en gepast voorkomt,
terwijl eiser tot cassatie, zeer specifiek
voor wat de strafmaat betreft, in zijn re-
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gelmatig ter terechtzitting van de correctionele rechtbank genomen conclusies had
uiteengezet dat het klinisch verslag betreffende zijn toestand zowel van de geneesheer als van de verbalisanten zeer gunstig voor hem was, dat gelet op het
tijdsverloop, het door eiser tot cassatie geschetste alcoholverbruik niet van die aard
was dat hij diende te beseffen dat hij alzo
hoven de toegelaten grens zou komen, dat
het ongeval geenszins is voortgevloeid uit
roekeloos rijgedrag van zijnentwege, dat
oak zeker niet ten genoege van recht bewezen is dat het ongevalsgebeuren in oorzakelijk verband staat met het - overigens relatief geringe - alcoholverbruik van
eiser tot cassatie en dat het ongeval zuiver wordt verklaard door een kortstondig
ogenblik van onoplettendheid van eiser tot
cassatie, waardoor hij zich te laat bewust
werd van de naderende fietser, en terwijl
het bestreden vonnis - zonder overigens te
verwijzen naar de motivering van de
Politierechtbank te Lier, noch deze over te
nemen - door zijn voormelde redengeving die uitsluitend verwijst naar de zwaarwichtigheid van het gesanctioneerde feit en
naar een vorige veroordeling, op geen enkele wijze, bij de vaststelling van de strafmaat, deze conclusie van eiser tot cassatie heeft weerlegd, en trouwens op geen
enkele wijze de bijkomend opgelegde verplichting tot het afleggen van een geneeskundig en psychologisch onderzoek om terug in het bezit van het rijbewijs te worden
gesteld hetgeen een beveiligingsmaatregel is- op enigerlei wijze afzonderlijk heeft gemotiveerd, zodat het bestreden vonnis de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat terzake van de
strafvordering die tot de bevoegdheid
van de politierechtbank behoort, de bijzondere motiveringsplicht in verband
met de keuze en de duur van de straf,
in beide instanties, beperkt is tot de
beslissing waarbij verval van het recht
tot het besturen van een voertuig, een
luchtschip ofhet geleiden van een rijdier wordt uitgesproken; dat artikel
211 Wetboek van Strafvordering niet
toepasselijk is;
Overwegende dat de appelrechters
met betrekking tot de onopzettelijke
doding van Redee Frank considereren : "Rekening houdend met de omstandigheden en de ernst van het misdrijf en het feit dat (eiser) reeds op
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13.09.1993 n.a.v. een (ander) verkeersongeval door de Corr. rb. Mechelen dd.
13.09.1993 veroordeeld werd o.m. voor
het toebrengen van onopzettelijke slagen ofverwondingen komt de hiernavolgende straf wettig en gepast voor";
Dat daarbij "de omstandigheden en
de ernst van het misdrijf' te lezen is
als een verwijzing naar het besluit van
de motivering van de appelrechters
omtrent de tegen eiser bewezen verklaarde feiten zelf, door de bewoordingen van welke motivering de omstandigheden en de ernst van de feiten
in concreto worden vastgesteld;
Overwegende dat de appelrechters
voorts met betrekking tot de alcoholintoxicatie considereren : "Rekening
houdend met de omstandigheid van
herhaling en de graad van alcoholintoxicatie komt de hiernavolgende
veroordeling gepast voor";
Dat de appelrechters met deze motivering de keus en de duur van het
uitgesproken rijverbod verantwoorden;
Dat zij daarentegen noch door een
eigen redengeving, noch door een verwijzing naar de motieven van de eerste rechter, aangeven op welke gronden zij, middels de bevestiging van de
beslissing van de eerste rechter, eiser de maatregel opleggen die er in bestaat dat het herstel in het recht een
motorrijtuig te besturen, overeenkomstig artikel 38, § 3, Verkeerswet, afhankelijk wordt gesteld van het slagen van het medisch en psychologisch
onderzoek;
Dat zij aldus hun beslissing het herstel in het recht een motorrijtuig te besturen afhankelijk te stellen van de
vermelde onderzoeken, niet naar recht
verantwoorden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat uit de aard van de
genoemde verplichting volgt dat de onwettigheid, die aileen de beslissing
over die maatregel betreft, zich niet
uitstrekt tot de beslissing betreffende
de opgelegde straffen met inbegrip van
de vervallenverklaring;
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En overwegende dat voor het overige de substantiele of op stra:ffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
1. van de verweerster Lutgarde Van
Schoor in eigen naam en q.q. :
Overwegende dat deze beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over een
bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. van de overige verweerders :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

II. Op de voorziening van Royale
Beige, naamloze vennootschap :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiseres door de verweerster Lutgarde
Van Schoor in eigen naam en qualitate qua ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat bij akte, ter griffie van het Hof neergelegd op 5 juli
1996, mr. Adolf Houtekier, advocaat bij
het Hof van Cassatie, namens eiseres verklaart afstand zonder berusting te doen van de voorziening;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de overige verweerders :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, vrijwillig tussengekomen partij, werd betekend aan de verweerders;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van de namens
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Royale Belge N.V. ingediende middelen die niet de ontvankelijkheid van
haar voorziening tegen de verweerders sub 2 tot 4 betre:ffen, verleent aan
Royale Beige, naamloze vennootschap,
akte van de afstand; verwerpt haar
voorziening voor het overige; vernietigt het bestreden vonnis in zoverre
het hers tel van de eiser Noel Goossens in het recht tot sturen afhankelijk wordt gesteld van het slagen voor
het geneeskundig en psychologisch onderzoek bepaald in artikel 38, § 3,
Wegverkeerswet; verwerpt de voorziening van Noel Goossens voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eiseres Royale
Beige N.V. in de kosten van haar voorziening; veroordeelt de eiser Noel
Goossens in drie vierde van de kosten van zijn voorziening; laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen, zitting houdend in hoger beroep.
21 april 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht -Advocaten: mrs.
Houtekier; mrs. S. Van Roy en F. Quick,
Mechelen.

4 o MILITAIR- WONING- ONSCHENDBAARHEID- KAZERNE- SLAAPKAMER- 'IDEPASSELIJKHEID.

so

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 8- ARTIKEL 8.2 - EERBIEDIGING VAN HET PRIVELEVEN- BEPERKING- MILITAIR- KAZERNE
- SLAAPKAMER- ZOEKING- DIENSTREGLEMENT - GELDIGHEID.

6° MILITAIR- VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS - ARTIKEL 8.2 - EERBIEDIGING VAN
HET PRIVE-LEVEN- BEPERKING- KAZERNE
- SLAAPKAMER- ZOEKING- DIENSTREGLEMENT- GELDIGHEID.

1 o en 2° Onder het woord "waning", in de
zin van artikel 15 Grondwet, moet worden verstaan de plaats, met inbegrip van
de erdoor omsloten eigen aanhorigheden,
die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hi} uit dien hoofde recht
heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het
algemeen zijn prive-leven. (Art. 1S Gw.)
3° en 4 o Nu geen wetsbepaling militairen of
anderen het recht verleent om in een kazerne of een ander militair kwartier, oak
niet in de slaapkamers, hun waning in de
zin van artikel 15 Grondwet te vestigen, !evert het toezicht op deze kamers
door de terzake bevoegde verantwoordelijken dan oak geen schending op van de
door artikel 15 Grondwet gewaarborgde
onschendbaarheid van de waning. (Art.
1S Gw.; Instructie A4 van 2 juni 1979 betre:ffende de Inwendige Dienst in de
kwartieren, korpsen en eenheden van de
Landmacht, de Luchtmacht, de Zeemacht
en van de Medische Dienst.)

so en 6°
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1° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ARTT.

1
TOT 99) - ARTIKEL 15 - WONING- BE GRIP.

2° WOONPLAATS - ONSCHENDBAARHEID·
- GRONDWET- BEGRIP.

3° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ARTT. 1
TOT 99) ARTIKEL 15 WONING ONSCHENDBAARHEID- MILITAIR- KAZERNE
- SLAAPKAMER- 'IDEPASSINGSGEBIED.
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Zo een dienstreglement, dat op de
gebruikelijke wijze wordt bekendgemaakt,
beperkingen oplegt aan het recht op eerbiediging van het prive-leven van militairen inherent aan de opdracht, organisatie en werking van een krijgsmacht,
dan beantwoordt deze afwijking aan de
toegestane afwijking in artikel 8.2
E. V.R.M., nu de artikelen 5 en volgende,
onder meer artikel9, 2", van de wet van
14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht, welke bepalingen voldoende toegankelijk en precies zijn, de militairen enerzijds dezelfde
rechten toekennen als de Belgische burgers doch anderzijds hen opleggen onder alle omstandigheden nauwgezet alle
dienstverplichtingen te vervullen die hun
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worden opgelegd door de Grondwet, door
de wets- en verordeningsbepalingen alsook door de reglementen, onderrichtingen en bevelen die op de krijgsmacht toepassing vinden. (Art. 8.2 E.V:R.M.; artt.
5 e.v. wet 14 januari 1975.)
(DOBBELS)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1470.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1996 op verzet gewezen door het Militair Gerechtshof te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 15 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest eiser schuldig verklaart aan de hem ten laste gelegde
feiten, hem veroordeelt tot een gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van honderd frank, en hem berooft
uit zijn graad, onder meer op grond van volgende motieven :
"Overwegende dat de verdediging onterecht blijft beweren dat de slaapvertrekken van een kazerne als een 'woning' moeten worden beschouwd, zodat bij controle
van de kasten van de militairen die er verblijven, de regels inzake huiszoeking moeten worden nageleefd; ( ... ) dat een militair kamp, een kazerne, een troepenkamer,
inclusief de slaapvertrekken die men er kan
vinden, onder geen beding als een woning
kunnen worden beschouwd, ook al zouden militairen aldaar een groot gedeelte
van hun leven slijten; dat het hier zelfs,
naar vaste rechtsleer en rechtspraak, om
'openbare plaatsen' handelt in de zin van
artikel 14 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling
van de dronkenschap (zie desbetreffend Gilissen, J., Chronique annuelle de Jurisprudence militaire, R.D.P. 1956, nr. 57, p.
1106); dat de militair die dergelijk slaapvertrek betrekt, er in de regel geen andere van zijn familieleden kan laten verblijven; dat deze enkele omstandigheid
reeds goed aangeeft waarom er terzake niet
van een woning kan worden gesproken; dat
de militaire overheid er zonder beperking
een controlefunctie moet kunnen uitoefenen in het belang van de paraatheid van de
troepen, de veiligheid, tucht, ordehandhaving, hygiene, enz ... ; dat wat even
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essentieel is, de betrokken militair er geen
aanspraak kan maken op enig volwaardig, permanent en exclusiefrecht van bewaning, wat uitlegt dat een hotelkamer onder omstandigheden wel en zelfs een
individuele kazernekamer nooit een waning kan zijn in de zin van de Grondwet;
dat de militair die dergelijke kamer betrekt er geen 'huisrecht' kan doen gelden,
meer bepaald omdat het gaat om een plaats
die voortdurend door zijn aard en bestemming een openbaar karakter blijft behouden",
terwijl overeenkomstig artikel 15 van de
Gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994 de woning onschendbaar is; dit artikel bepaalt dat geen huiszoeking kan
plaatshebben dan in de gevallen die de wet
bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft;
onder "woning" in de zin van dit artikel
dient te worden verstaan, de plaats, met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont om er
zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien
hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer
in het algemeen zijn prive-leven; de slaapvertrekken voor militairen hun werkelijke verblijfplaats uitmaken, vermits zij er
minstens gedurende de werkweek permanent verblijven, zij er slapen en hun priveleven er zich afspeelt; de slaapvertrekken in de kazerne aldus voor militairen
beschouwd moeten worden als een "waning" in de zin van artikel 15 van de
Grondwet; het arrest, door te oordelen dat
een militair kamp, een kazerne, een
troepenkamer, inclusief de slaapvertrekken die men er kan vinden, onder geen beding als een woning kunnen worden beschouwd, en dat de regels in verband met
de huiszoeking bijgevolg niet van toepassing zijn, het begrip "woning" in de zin van
artikel 15 van de Gecoordineerde Grandwet schendt (schending van artikel 15 van
de Gecoordineerde Grondwet) :

Overwegende dat onder het woord
waning, in de zin van artikel 15
Grondwet, moet worden verstaan de
plaats, met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een
persoon bewoont om er zijn verblijf of
zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht
heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in
het algemeen zijn prive-leven;
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Dat geen wetsbepalirig militairen of maatregelen als voorzien in het Regleanderen het recht verleent om in een ment A 4 houdende 'Instructie betreffende
kazerne of een ander militair kwar- de inwendige dienst in de kwartieren en
kampen .. .' de dato 2 juni 1979, nodig zijn
tier, ook niet in de slaapkamers, hun in
het belang van een tuchtvol en paraat lewaning in de zin van artikel15 Grand- ger, met andere woorden in het belang van
wet te vestigen;
's lands veiligheid; dat dit reglement steunt
Dat het toezicht op deze kamers op de artikelen 5 en volgende van de wet
door de terzake bevoegde verantwoor- van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht; dat, nu er
delijken, zoals geregeld in de Instruc- terzake
wel degelijk een beperking is voortie A4 betreffende de Inwendige Dienst zien door een nationale wet, er geen scherrin de kwartieren, korpsen en eenhe- ding kan worden ingeroepen van artikel 8,
den van de Landmacht, de Lucht- tweede lid, van het E.V.R.M.";
macht, de Zeemacht en van de Mediterwijl overeenkomstig artikel 8, eerste
sche Dienst, van 2 juni 1979, dan ook
geen schending oplevert van de door lid van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamenartikel 15 Grondwet gewaarborgde on- tele
Vrijheden, ondertekend op 4 novemschendbaarheid van de waning;
ber 1950 te Rome en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, eenieder recht heeft
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend op 4 november 1950 te Rome
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
doordat het bestreden arrest eiser schuldig verklaart aan de hem ten laste gelegde
feiten, hem veroordeelt tot een gevangenisstrafvan twee maanden en een geldboete van honderd frank, en hem berooft
uit zijn graad, onder meer op grond van de
motieven "Dater terzake evenmin scherrding bestaat van artikel 8, tweede lid, van
het E.V.R.M.; dat voormeld artikel aan eenieder het recht erkent op eerbiediging van
zijn priveleven, zijn gezinsleven, zijn huis
en zijn briefwisseling; dat ook professionele activiteiten onder het begrip 'priveleven' kunnen vallen en dat het begrip
'huis' als hier bedoeld ook op een kantoor
kan doelen; dat het tweede lid van hetzelfde artikel evenwel de inmenging van
het openbaar gezag in de uitoefening van
dat recht toestaat wanneer deze inmenging bij de wet is voorzien en een maatregel is die in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands
veiligheid, de openbare veiligheid ofhet 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 (Cass., 26 september
1978, Arr. Cass., 1978-79, 117); dat militairen onder dezelfde voorwaarden uiteraard ook recht hebben op eerbiediging
van hun priveleven; dat de toezichts-

op eerbiediging van zijn priveleven; valgens artikel 8.2 van ditzelfde verdrag geen
inmenging van het openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van het recht op eerbiediging van het
prive- en gezinsleven, 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, of
voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen; een zoeking in de
slaapvertrekken van militairen een duidelijke inmenging is in hun priveleven in de
zin van artikel8.1 van voormeld verdrag;
een wet die de inmenging in het priveleven toestaat door het uitvoeren van zoekingen in de slaapvertrekken van militairen, in duidelijke bewoordingen moet
aangeven welke autoriteiten hiertoe bevoegd zijn, en nauwkeurig dient te bepalen in welke omstandigheden en onder
welke voorwaarden dergelijke zoekingen
plaats kunnen hebben; het daarenboven
noodzakelijk is dat deze wettelijke bepaling toegankelijk en precies is, zodat de burger zijn gedrag op de wet kan afstemmen;
het Reglement A 4 houdende '1nstructie betre:ffende de inwendige dienst in de kwartieren en kampen ... " de dato 2 juni 1979
niet kan beschouwd worden als een wet in
de zin van voornoemd artikel 8.2 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens; de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht geen enkele bepaling inhoudt met
betrekking tot het uitvoeren van zoekingen in een kazerne; het bestreden arrest
bijgevolg ten onrechte beslist dat het
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Reglement A 4 van 2 juni 1978, voor zover het bepalingen inhoudt met betrekking tot het uitvoeren van zoekingen in een
kazerne, steunt op de artikelen 5 en volgende van de wet van 14 januari 1975; het
arrest, gelet op de afwezigheid van enige
bepaling in het Belgische recht die de voorwaarden preciseert waarin een zoeking in
de slaapvertrekken van militairen kan worden georganiseerd, niet wettig kon besluiten tot de afwezigheid van schending van
artikel 8, § 2, van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ondertekend te Rome
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet
van 13 mei 1955 (schending van artikel 8,
§ 2, E.V.R.M.) :

Overwegende dat artikel 8.1
E.V.R.M. eenieder het recht erkent op
eerbiediging van zijn prive-leven, zijn
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling;
Dat artikel 8.2 E.V.R.M. de inmenging van enig openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het in
artikel 8.1 E.V.R.M. vermelde recht
slechts toelaat, voor zover dit bij 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
hetland, 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;
Overwegende dat het recht op eerbiediging van het prive-leven kan verschillen niet aileen naar de personen, maar oak naar plaats en tijd;
Dat militairen uiteraard oak recht
hebben op de eerbiediging van hun
prive-leven, maar dat dit aan bepaalde
beperkingen kan worden onderworpen die inherent zijn aan de opdracht,
de organisatie en de werking van een
krijgsmacht; dat dit wordt bevestigd
door artikel14 van de Wet 14 januari
1975 houdende het tuchtreglement
van de Krijgsmacht luidens hetwelk de
militairen dezelfde rechten genieten
als de Belgische burgers en de wijze
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waarop sommige van deze rechten
worden uitgeoefend, bij deze wet worden bepaald;
Overwegende dat de in artikel 8.2
E.V.R.M. bedoelde wet -in de Belgische rechtssfeer - een wet in de formele zin is, die toegankelijk en precies is;
Dat het vereiste van preciesheid impliceert dat de wet die aan de overheid een appreciatiebevoegdheid verleent om het in artikel 8.1 E.V.R.M.
gewaarborgde recht in te perken de
draagwijdte van deze bevoegdheid
moet bepalen, zonder dat de normen
en procedures zelf in deze wet moeten voorkomen;
Overwegende dat de artikelen 5 en
volgende van de Wet 14 januari 1975
houdende het tuchtreglement van de
Krijgsmacht de militaire hierarchie regelen en het algemeen kader van de
plichten en rechten van de militairen bepalen; dat artikel 9 van deze wet
onder meer bepaalt : "De militairen
moeten, onder alle omstandigheden :
(... ) 2" nauwgezet alle dienstverplichtingen vervullen die hun worden opgelegd door de Grondwet, door
wets- en verordeningsbepalingen alsook door de reglementen, onderrichtingen en bevelen die op de krijgsmacht toepassing vinden";
Dat de artikelen 5 en volgende, onder meer artikel 9, 2", van de vermelde
wet, welke werd bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van 1 februari
1975, aldus precies de bevoegdheid
van de militaire overheid aangeven om
onder meer dienstreglementen uit te
vaardigen die de militairen gehouden zijn na te leven;
Overwegende dat dergelijke dienstreglementen, in zoverre zij - zoals de
te dezen toegepaste Instructie A4 betreffende de Inwendige Dienst in de
kwartieren, korpsen en eenheden van
de Landmacht, de Luchtmacht, de Zeemacht en van de Medische Dienst, van
2 juni 1979 - alleen de leden van de
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krijgsmacht aangaan, voor deze bindend zijn wanneer zij op de hiervoor
gebruikelijke wijze werden bekendgemaakt;
Overwegende dat het bestreden arrest artikel 8 E.VR.M. niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 april 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaatgeneraal met opdracht- Advocaat : mr. H.
Van Bavel, Brussel.
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ZONDER AMBTELIJKE OPDRACHT- WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3- HOF VAN ASSISEN- ONDERVRAGING VAN EEN GETUIGE NA DE PLEIDOOIENWETTIGHEID- VOORWAARDEN.

7° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- ONDERVRAGING VAN
EEN GETUIGE NA DE PLEIDOOIEN- WETTIGHEID - VOORWAARDEN.

1 o Alleen het feit dat de onderzoeksrech-

ter die oorspronkelijk van de zaak heeft
kennisgenomen voorheen raadsman van
een van de beklaagden is geweest, belet de
kamer van inbeschuldigingstelling niet de
zaak naar het hofvan assisen te verwijzen, nu zij oordeelt dat de onpartijdigheid van de rechter te dezen niet in twijfel kan worden getrokken (1). (Art. 6.1
E.V:R.M.)

2° en 3° De voorwaarde van ancienniteit,
waaraan een rechter, die als enige rechter zitting houdt, moet voldoen, is niet van
toepassing op de vervanging van een onderzoeksrechter. (Artt. 80, 195, eerste lid,
Ger.W.)

2e KAMER- 22 april1998

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1 ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER ONDERZOEKSRECHTER VOORHEEN RAADSMAN VAN EEN MEDEBEKLAAGDE.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- VERVANGING VAN EEN ONDERZOEKSRECHTER- VOORWAARDEN.

3o ONDERZOEKSRECHTER- VERVANGING- VOORWAARDEN.

4o ONDERZOEK IN STRAFZAKENHANDELINGEN VAN DE ONDERZOEKSRECHTER BUITEN HET ARRONDISSEMENT- ZONDERAMBTELIJKE OPDRACHT- WETTIGHEIDVOORWAARDEN.

5o ONDERZOEKSRECHTER -

HANDELINGEN BUITEN HET ARRONDISSEMENT -

4° en 5o De onderzoeksrechter die, zonder
ambtelijke opdracht, buiten zijn arrondissement daden van opsporing of gerechtelijk onderzoek verricht of gelast,
hoeft geen melding te maken van de ernstige en dringende omstandigheden die
zulks vereisen. (Art. 62bis Sv.)

6° en 7o De ondervraging van een getuige
na de pleidooien van de verdediging,
krachtens de discretionaire macht van de
voorzitter van het hof van assisen, leidt
niet tot nietigheid van de procedure, als
de partijen de aldus in het debat gebrachte gegevens naderhand vrijelijk hebben kunnen tegenspreken (2). (Art. 6.3
E.V:R.M.)

(1) Raadpl. Cass., 15 jan. 1991, A.R. nr. 2153
(A. C., 1990-91, nr. 249).

(2) Raadpl. Cass., 11 aug. 1988, A.R. nr. 2671
(A. C., 1987-88, nr. 691).
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(SIMON E.A.)
ARREST (vertaling)

(A.R. nr. P.98.0207.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 2 oktober 1997 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Luik en op 10, 15 en 19 december
1997 gewezen door het Hofvan Assisen van de provincie Luik;
I. Op de voorzieningen tegen het arrest tot verwijzing naar het hofvan assisen van 2 oktober 1997

B. Wat de voorziening betreft die op
2 januari 1998 door Andre Simon ter
griffie van het Hof van Beroep te Luik
is ingesteld :
Overwegende dat het Hof, op de
voorziening die de veroordeelde, gelijktijdig met de voorziening tegen het
veroordelend arrest, binnen vijftien dagen na de uitspraak van voornoemd
arrest heeft ingesteld tegen het arrest tot verwijzing naar het hofvan assisen, niet kennisneemt van de schending van de wetten betreffende de
bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van
assisen, en evenmin de nietigheden onderzoekt die vermeld staan in artikel 299 van het Wetboek van Strafvordering ofvoortvloeien uit de nietnaleving van de wetten tot invoering
van een debat op tegenspraak voor de
kamer van inbeschuldigingstelling en
tot regeling van het gebruik der talen aldaar;
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ertoe strekt de uitoefening van het recht van verdediging
voor de vonnisgerechten te waarborgen en beklaagdes recht op een eerlijk proces voor die gerechten te vrijwaren; dat, ingeval voornoemd recht
tijdens het voorbereidend onderzoek is
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geschonden, en in zoverre de uitoefening van dat recht verenigbaar is met
de bij de wet voorgeschreven regels
van het onderzoek, de rechter oordeelt of die schending een eerlijk proces voor de vonnisgerechten onmogelijk heeft gemaakt;
Overwegende dat een schending van
de hierboven vermelde verdragsbepaling niet kan worden afgeleid uit de
louter subjectieve bezorgdheid van de
door die bepaling beschermde persoon, als die bezorgdheid niet op objectieve wijze verantwoord wordt door
de feiten van de zaak, noch uit de omstandigheid alleen dat een rechter ten
aanzien van een en dezelfde persoon
achtereenvolgens verschillende ambten heeft uitgeoefend in zaken die
niets met elkaar uitstaande hadden;
Overwegende dat de persoonlijke onpartijdigheid van een magistraat vermoed wordt zolang het tegendeel niet
bewezen is; dat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser, tijdens het voorbereidend onderzoek, geen gebruik heeft gemaakt
van de rechtsmiddelen die de wet hem
toekent om de zaak te doen onttrekken aan onderzoeksrechter Henriette
Hollart;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat de verdachten de vernietiging van het onderzoek vorderen, op
grond dat de onderzoeksrechter, die
oorspronkelijk van de zaak heeft
kennisgenomen, de raadsman van een
van de verdachten is geweest en zijn
onderzoek aldus op partijdige wijze zou
hebben geleid, voordat het dossier aan
een andere magistraat werd toevertrouwd (. .. ); dat, benevens de redenen van de raadkamer dienaangaande,
het in deze fase van de rechtspleging
helemaal niet duidelijk is dat de oorspronkelijk met de kennisneming van
de zaak belaste onderzoeksrechter,
door het feit dat hij acht jaar eerder de
raadsman van een van de verdachten is geweest in een wegverkeerszaak met burgerlijke belangen (d.i. een
zaak waarin het moreel bestanddeel
tot zijn eenvoudigste vorm is herleid),
zoals de verdediging betoogt, zich een
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mening over de persoonlijkheid van
zijn client heeft kunnen vormen die invloed zou kunnen hebben op de wijze
waarop die onderzoeksrechter tegen
hem een onderzoek leidt in een onder meer hem ten laste gelegde misdaad; dat een dergelijk bezwaar op het
eerste gezicht geen grand schijnt op te
leveren tot verdenking van voornoemde onderzoeksrechter, (. .. ) behalve indien wordt aangenomen dat er
tussen de magistraten en hun vroegere clienten of tegenpartijen algemene, levenslange beletselen zouden
bestaan, wat, met uitzondering van
bijzondere gevallen, inzonderheid in de
kleine arrondissementen, absurde
theoretische en praktische gevolgen
zou kunnen hebben; dat, te dezen, het
Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens niet a priori
vereist dat de aangeklaagde daden van
onderzoek zouden worden vernietigd
(. .. )";

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door die vermeldingen, heeft beslist dat, gelet op
de gegevens van de zaak, eisers bezorgdheid ongegrond is en dat er bij
derden geen twijfel kan rijzen aangaande de geschiktheid van die magistraat om de zaak op onafhankelijke en onpartijdige wijze te
onderzoeken;
Overwegende dat zij aldus haar beslissing om de door eiser opgeworpen exceptie van nietigheid te verwerpen, naar recht verantwoord heeft;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
C. Wat de voorziening betreft die op
30 december 1997 door Albert Simon
en Pierre Simon ter griffie van het Hof
van Beroep te Luik is ingesteld :
(. .. )

Over het tweede middel :
(. .. )

Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat voornoemd onderdee!, in zoverre het kritiek oefent op de
beschikking van 3 december 1996 van
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de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei, geen betrekking heeft op de beslissing waartegen de voorziening is gericht en, bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige,
artikel 195 van het Gerechtelijk Wethoek de ancienniteitsvoorwaarden bepaalt waaraan een rechter moet voldoen om als enig rechter zitting te
kunnen houden; dat die bepaling geen
betrekking heeft op de gewone rechter die het ambt van onderzoeksrechter moet waarnemen bij een vervanging of gedurende een bepaalde
peri ode;
Dat, in zoverre, voornoemd onderdee! faalt naar recht;
(. ..)

III. Op de voorzieningen tegen het
tussenarrest van 15 december 1997 :
(. .. );

B. Wat de voorziening betreft die op
2 januari 1998 door Clairette Strivay ter griffie van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik is ingesteld :
Over het zesde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de onderzoeksrechter buiten zijn rechtsgebied daden van opsporing of van onderzoek
kan verrichten of gelasten, niet aileen door een ambtelijke opdracht te
geven aan de onderzoeksrechter van
het arrondissement waarin die daden moeten worden verricht, maar oak
door ze zelf of door opdracht aan of
vordering van een officier van gerechtelijke politie rechtstreeks in dat arrondissement te verrichten, wanneer
hij, overeenkomstig artikel 62bis,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, van oordeel is dat ernstige
en dringende omstandigheden zulks
vereisen;
Overwegende dat de onderzoeksrechter zijn oordeel dienaangaande
kenbaar maakt door zijn manier van
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handelen; dat de wet hem niet verplicht om in de desbetreffende stukken melding te maken van voornoemde ernstige en dringende omstandigheden, of van het artikel van
het Wetboek van Strafvordering
waarin die omstandigheden worden
vermeld;
Overwegende, bijgevolg, dat het arrest wettig beslist dat het feit dat de
onderzoeksrechter te Hoei geen ambtelijke opdracht heeft gegeven om eiseres te Verviers te gaan halen, geen
weerslag heeft op de regelmatigheid
van de verdere rechtspleging;
Dat het arrest aldus naar recht is
verantwoord, zodat het onderdeel, ook
al was het gegrond, niet kan leiden tot
vernietiging en, derhalve, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
(. .. )

IV. Op de voorzieningen tegen het
veroordelend arrest van 19 december 1997:
(. .. )

B. Wat de voorzieningen betreft die
op 29 december 1997 door Albert Simon en op 30 december 1997 door
Pierre Simon ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik zijn
ingesteld;
(. .. )

Over het zesde middel :
Overwegende dat uit de processtukken niet blijkt dat de eisers voor het
hof van assisen een schending van hun
recht van verdediging hebben aangevoerd;
Dat, wat dat betreft, het middel
nieuw en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat
uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 16 december 1997 blijkt
dat de voorzitter de getuige Monique
Bouche, een politie-officier die onder de
eerder afgelegde eed was verhoord,
krachtens zijn discretionaire macht,
diezelfde dag gelast heeft het voertuig van een van de beschuldigden te
onderzoeken en hem daarvan op de terechtzitting van de volgende dag verslag uit te brengen;

453

Overwegende dat voornoemde getuige, nadat een van beide raadslieden van elke eiser zijn verweermiddelen had voorgedragen, op de
terechtzitting van 17 december 1997
opnieuw is verhoord in het kader van
de opdracht die haar de vorige dag in
het openbaar en op tegenspraak was
gegeven;
Overwegende dat uit de processtukken niet blijkt dat de eisers en hun
raadslieden, die naar behoren op de
hoogte waren gebracht van de voorgeschreven opdrachten, dienaangaande een geschil hebben opgeworpen, en evenmin dat zij de voorzitter
verzocht hebben de pleidooien te verdagen totdat de lopende opdrachten
voltooid waren;
Overwegende, daarenboven, dat elke
eiser, na het uitvoeren van die aanvullende opdracht, nog diezelfde dag
de uiteenzetting van zijn verweermiddelen bij monde van een van zijn
raadslieden heeft kunnen voortzetten; dat die raadslieden in hun verweermiddelen van repliek ten gunste van de beschuldigden de volgende
dag, nl. op 18 december 1997, zijn gehoord; dat de beschuldigden het laatste woord hebben gehad;
Overwegende dat de eisers aldus de
gegevens die, krachtens de discretionaire macht van de voorzitter, op regelmatige wijze tijdens het debat naar
voren waren gebracht, voor het vonnisgerecht vrijelijk hebben kunnen tegenspreken, nadat ze over voldoende
tijd en faciliteiten welke nodig zijn
voor de voorbereiding van hun verdediging, hebben kunnen beschikken; dat
zij bijgevolg niet kunnen beweren dat
hun grondrechten, die gewaarborgd
worden door de in het middel bedoelde
verdragsbepaling, geschonden zijn voor
het rechtscollege dat uitspraak moet
doen over de gegrondheid van de tegen hen uitgebrachte beschuldigingen;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
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22 april 1998 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. P. Thirion,
J.M. Husson en Ph. Vander Eecken, Hoei;
N. Evrard, Luik.
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righeid van stemmen te doen. (Art. 23, 3°,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
(AUBERTIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0500.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 april 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling;
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2e

KAMER -

22 april 1998

1o VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ANDERE OMSCHRIJVING VAN DE
IN HET AANHOUDINGSBEVEL BEDOELDE FElTEN- DRAAGWIJDTE.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- vooRLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ANDERE OMSCHRIJVING VAN DE IN HET
AANHOUDINGSBEVEL BEDOELDE FElTEN DRAAGWIJDTE.

3o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- BEVESTIGING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ANDERE OMSCHRIJVING VAN DE IN HET AANHOUDINGSBEVEL
BEDOELDE FElTEN- EENPARIGHEID VAN
STEMMEN.

4o ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECIDENIS- HANDHAVING- BEVESTIGING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -ANDERE OMSCHRIJVING VAN DE IN
HET AANHOUDINGSBEVEL BEDOELDE FElTEN
- EENPARIGHEID VAN STEMMEN.

1o en 2° De wijziging door de kamer van in-

beschuldigingstelling, die uitspraak moet
doen inzake handhaving van de voorlopige hechtenis, van de wettelijke omschrijving van de in het aanhoudingsbevel bedoelde feiteri, is niet bindend voor het
onderzoeksgerecht, noch voor het gerecht
waarnaar de zaak is verwezen. (Art. 23,
3°, Wet Voorlopige Hechtenis.)
3° en 4° De kamer van inbeschuldigingstelling die, na de wettelijke omschrijving van de in het aanhoudingsbevel bedoelde feiten te hebben gewijzigd, de
beslissing van de raadkamer bevestigt om
de voorlopige hechtenis van de verdachte
te handhaven, hoeft dit niet met eenpa-

Over het eerste middel :
Overwegende dat de raadkamer eiser onder aanhoudingsbevel heeft gesteld en diens voorlopige hechtenis
heeft gehandhaafd wegens de door artikel 422bis van het Strafwetboek als
misdrijf omschreven feiten, met de omstandigheid dat de persoon die in groat
gevaar verkeerde, een minderjarige
was;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op het hoger beroep van de verdachte, overeenkomstig artikel 23, 3°, van de wet van 20
juli 1990, de oorspronkelijke omschrijving van voornoemde feiten vervangen heeft door die van moord door vergiftiging als dader, mededader of
medeplichtige;
Overwegende dat de appelrechters,
niettegenstaande die wijziging van de
omschrijving, die trouwens niet bindend is voor het onderzoeksgerecht
noch voor het gerecht waarnaar de
zaak is verwezen, geen beschikking gewijzigd hebben die de verdachte ten
goede kwam, aangezien zij, zoals de
raadkamer beslist had, zijn voorlopige hechtenis gehandhaafd hebben;
dat zij bijgevolg geen uitspraak hoefden te doen met eenparigheid van
stemmen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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22 april 1998 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaeckcr.
advocaat-generaal-Advocaat: mr. J.P.
Revelart, Dinant.
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(BELGISCHE
KREDIETVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.
T. VERHULST)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0442.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 september 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Nr. 207
1e KAMER- 23 april1998

1o VERJARING- BURGERLIJKE

ZAKENTERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)DUUR- VIJFJARIGE VERJARING- INTERESTEN VAN GELEENDE SOMMEN -AL HETGEEN
BETAALBAAR IS BIJ RET JAAR OF BIJ KORTERE
TERMIJNEN- DOEL- TOEPASSINGSGEBIEDGEMENGDE VORDERING.

2° INTERESTEN -

ALLERLEI - INTERESTEN VAN GELEENDE SOMMEN -AL HETGEEN
BETAALBAAR IS BIJ HET JAAR OF BIJ KORTERE
TERMIJNEN- GEMENGDE VORDERING- VIJFJARIGE VERJARING- DOEL- TOEPASSINGSGEBIED.

1 o en 2° De wettelijke bepaling dat inte-

resten van geleende sommen en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het
jaar of kortere termijnen, verjaren door
verloop van vijf jaren, beoogt in het bijzonder de termijnschuldenaars te beschermen en de schuldeiser aan te sporen tot zorgvuldigheid; deze regeling is
niet beperkend opgevat en sluit niet uit
dat zij toepasselijk zou zijn wanneer de
vordering mede componenten bevat die
geen rente zijn of ink omen; wanneer de bij
het jaar of een kortere termijn verschuldigde periodieke betalingen een element
van aflossing en een element van rente bevatten, is de korte verjaring toepasselijk (1). (Artt. 2277, vierde en vijfde lid,
B.W.)
(1) Zie Cass., 24 mei 1996, A.R. nr. C.95.0126.F
(A. C., 1996, nr. 191); verg. Cass., 6 feb. 1998, A.R.

nr. C.96.0470.F (supra, nr. 75) met concl. adv.gen. De Riemaecker in Bull. en Pas., 1998, zelfde
nummer, en J.T, 1998, p. 403-406; zie wat deze
vergelijking betreft, de hierna volgende voetnoot 2.

Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 2262 en 2277
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de hoofdvordering van eiseres tegen verweerster
vervallen verklaart wegens veijaring op volgende gronden: "(Verweerster) beroept zich
in hoger beroep op de vijfjarige verjaring
van artikel 2277 B.W. ( ... ) (Verweerster)
stelt terecht dat de vordering de terugbetaling betreft van een geleende som welke
moest afbetaald worden in 42 maandelijkse bedragen van 7.852 fr., vanaf oktober 1979, dat zij valt onder de toepassing
van artikel2277 B.W. en dat, vermits de
laatste maandelijkse betaling voorzien was
in maart 1983, en de vordering slechts ingesteld werd in januari 1989, er dus meer
dan 5 jaar was verlopen zodat de vordering verjaard is. De verjaringstermijn van
artikel2277 B.W. werd niet geschorst, noch
gestuit door de procedure welke voor de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel is
verlopen, nu (eiseres) in die procedure niet
was betrokken" (arrest p. 2, onderaan),
Het bestreden arrest tot dit besluit komt
na volgende vaststellingen, die zijn neergelegd in het vonnis a quo, gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde op 4 april 1990, waarnaar het uitdrukkelijk verwijst (eerste alinea pagina 2) :
"De vordering van (eiseres), ingeleid bij geboekt exploot dd. 19.1.1989 strekt ertoe
(verweerster en de N.V. A.G. van 1824) te
horen veroordelen in betaling van 216.715
fr. meer de verwijlintresten, de gerechtelijke intresten en de gerechtskosten. Bij
overeenkomst dd. 13.9.1979 staat de N.V.
Finargos aan Verhulst Franciscus een financiering toe zoals bepaald in de wet van
9.7.1957, en haar uitvoeringsbesluiten wegens een persoonlijke lening op afbetaling ten bedrage van 250.000 frank. Het
maandelijks lastenpercentage ligt binnen
de grenzen bepaald door het K.B. dd.
15.12.1978 en bedraagt 0,76% hetzij een
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reeel jaarlijks percentage voor 42 toegestane aflossingen van (0,76 x 24 x 42): (42
+ 1) = 17,82 % De kost bedraagt derhalve
per maand: (250.000 x 0,76 %) + 250.000 :
42) = 7.852 frank. Gelet op de voormelde
toegestane termijnen vanaf 5.10.1979 bedraagt de totale kost : 7.852 fr. x 42 =
326.784 frank. Alle toegestane termijnen
waren op het ogenblik van de dagvaarding op verval gekomen. Er blijft op datum der dagvaarding een bedrag verschuldigd van 188.448 frank. (... ) Verhulst
Franciscus is overleden op 24.7.1981. (Verweerster) is de enige erfgename van Verhulst voornoemd. Op 17.2.1982 heeft (eiseres) de financieringsmaatschappij volledig
vergoed voor het saldo van de schuld van
de kredietnemer en wordt zij gesubrogeerd
in alle rechten en akties van de kredietverlener", (uiteenzetting beroepen vonnis p.
1-2),
terwijl naar luid van artikel2277 van het
Burgerlijk Wetboek termijnen van altijddurende renten, van lijfrenten en van uitkeringen tot levensonderhoud, huren van
huizen en pachten van landeigendommen,
intresten van geleende sommen, en, in het
algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het
jaar ofbij kortere termijnen, verjaren door
verloop van vijf j aren;
Deze bepaling niet berust op een vermoeden van betaling, maar tot doel heeft
het gestadig en ongemerkt aangroeien van
periodiek wederkerende schulden, die het
karakter hebben van een inkomen, te voorkomen;
Wanneer het gevaar niet bestaat dat een
inkomen op de duur tot een kapitaalschuld
aangroeit, deze bepaling geen toepassing
kan vinden;
Dit met name het geval is voor schulden die op zichzelf reeds een kapitaal uitmaken, al groeien ze met de tijd aan;
Aan de vijfjarige verjaringstermijn dus
niet onderworpen zijn de jaarlijkse of op
kortere periodieke tijdstippen terugbetaalbare gedeelten van een hoofdsom, zoals van een lening, die onderworpen blijven aan de dertigjarige verjaring van
artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek;
Wanneer de schuld bovendien van in het
begin in vaste bedragen werd vastgesteld,
waarin de elementen kapitaal en intresten
zijn vermengd - zoals te dezen de afbetaling in 42 maandelijkse bedragen van
7.852 frank, zoals moge blijken uit de feitelijke vaststellingen van het arrest, het geheel door verloop van dertig jaar verjaart,
zodat het bestreden arrest niet wettig op
grond van de enkele vaststelling dat eise-
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res' vordering de terugbetaling betreft van
een geleende som, die moest afbetaald worden in 42 maandelijkse bedragen van 7.852
frank, kon beslissen dat zij onder toepassing valt van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek en eiseres' vordering in zoverre gericht tegen verweerster, op deze
grond wegens verjaring vervallen verklaren (schending van artikelen 2262 en 2277
Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vordering betrekking had
op de terugbetaling van een lening in
42 maandelijkse vaste bedragen die,
zoals de appelrechter met verwijzing
naar het beroepen vonnis aanneemt,
een afiossingscomponent en een renteen kostencomponent inhouden;
Dat het middel niet aanvoert dat die
beide componenten los van elkaar kunnen worden beschouwd voor de toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, maar uitgaat van de
vaststelling dat de partijen door te kiezen voor vaste annui:teiten, een splitsing achteraf tussen de componenten van de annui:teiten hebben
uitgesloten;
Overwegende dat, krachtens artikel2277, vierde en vijfde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, interest van geleende sommen en, in het algemeen, al
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of
kortere termijnen, verjaren door verloop van vijf jaren;
Dat die bepaling in het bijzonder beoogt de termijnschuldenaars te beschermen en de schuldeiser aan te sporen tot zorgvuldigheid; dat uit de
wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever deze regeling niet beperkend heeft
opgevat en niet heeft willen uitsluiten dat zij toepasselijk zou zijn wanneer de vordering mede componenten omvat die ,~een)' rente zijn of
. k omen;
\'---·._/
1n
Dat wanneer de bij het jaar of een
kortere termijn verschuldigde periodieke betalingen een element van aflossing en een element van rente be-yatten, de korte ve:rjaring toepasselijk
1s;
Dat het arrest, dat zulks beslist, zijn
beslissing naar recht verantwoordt;

---:::-_---:J - ,,:,_, ___~
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Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
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Nr. 208
1e KAMER- 23 april1998

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 april 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstrate, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters -Andersluidende conclusie (2) van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Geinger en Houtekier.
(2) Het bestreden arrest heeft de vordering van
eiseres tot terugbetaling van een geleende som
vervallen verklaard, op grond van de bij artikel
2277 (vierde en vijfde lid) B.W. bepaalde verjaring van vijfjaren. Het O.M. concludeerde tot vernietiging van deze beslissing op grond dat het
deze korte verjaring niet toepasselijk achtte op bestaande schulden die periodiek moeten terugbetaald worden, ook al bevatten die terugbetalingen, naast een dee! kapitaal, een dee! interest en
dus niet toepasselijk op schulden wegens leningen met interest, die volgens voorafvaststaande
annulteiten moeten worden terugbetaald. Het
steunde ook op (de in het middel bedoelde) ratio legis, die inderdaad is de schuldenaar te beschermen en nl. te vermijden dat vele kleine
schulden, te betalen als (ofuit) een inkomen, door
opeens na een lange termijn opeisbaar te worden, het kapitaal gaan aantasten en de schuldenaar ru'ineren. Dit strookt met de klassieke (ook
in Frankrijk overheersende) opinie in de
rechtsleer en in de rechtspraak, die overigens recent, nl. op 6 februari 1998, in een obiter dictum in een arrest van de Franse afdeling van de
eerste kamer van het Hof bevestigd werd (zie
voorgaande voetnoot, de conclusies van het O.M.
voor dat arrest en de daarin aangehaalde verwijzingen).
Het geanoteerd arrest gaat blijkbaar verder dan
het arrest van 6 februari 1998, dat nl. de mogelijkbeid niet blijkt te Iaten een kapitaalschuld als
onsplitsbare co;mponent van een periodieke schuld
'all:rr<te'Korfe verjaring te onderwerpen, nu het
schulden uit inkomen aan schulden uit kapitaal, volgens de klassieke leer, blijft tegenstellen. Weliswaar was het middel in dat geval
niet gericht op een vermenging van twee schuldcomponenten in een periodieke schuld, maar
stond enkel de periodiciteit van leveringen centraal. En wat dit betreft, aanvaardt dat arrest
dat, zelfs als ook de vordering van belangrijke
achterstallen op betalingen van leveringen van
koopwaar (in casu elektriciteit), die jaarlijks moeten geschieden, de ru'ine van de schuldenaar kan
veroorzaken, deze vaststelling evenwel geen determinerend element is bij de beoordeling van het
periodiek karakter van de schuld, zodat ze geen
red en is om de vijfj arige verj aring toe te passen. Het geannoteerd arrest acht het gevaar voor
deze rui:ne wei beslissend om, via de onsplits-

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERINGALLERLEI - BELASTINGAMBTENAREN DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING- VERZOEK
TOT INZAGE- VERLOF VAN DE PROCUREURGENERAAL OF VAN DE AUDITEUR-GENERAALVOORWERP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERINGALLERLEI- BELASTINGAMBTENAREN- DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING- VERZOEK TOT
INZAGE - VERLOF VAN DE PROCUREURGENERAAL OF VAN DE AUDITEUR-GENERAALDRAAGWIJDTE.

1o De regel dat zonder uitdrukkelijk ver-

lof van de procureur-generaal of de
baarheid, een "door de wetgever niet uitgesloten" schuldcomponent (nl. kapitaal) aan de periodiciteit, dus aan de beschermende korte
verjaring, te onderwerpen.
Het middel gaat ervan uit dat de schuld van
verweerster, terugbetaalbaar met vaste maandelijke bedragen, waarin kapitaal en interesten vermengd zijn, reeds een kapitaalschuld isen niet het karakter heeft van een inkomen waarop derhalve de dertigjarige verjaring van
toepassing is. Artikel 2277, vierde en vijfde lid,
B.W. noemt twee categorieen schuldvorderingen waarop de korte verjaring van toepassing is :
enerzijds interesten van geleende sommen, "en",
anderzijds, in het algemeen, a! hetgeen betaalbaar is bij hetjaar ofbij kortere termijnen, zodat de geleende som zelf hiervan uitgesloten
wordt en niet onder de noemer "algemeen" kan
ondergebracht worden. Er kan niet gevreesd worden dat die vaststaande som het vermogen van
de schuldenaar meer zal gaan aantasten.
Het Hof oordeelde dat het middel uitgaat van
de vaststelling dat de partijen, door te kiezen voor
vaste annulteiten, een splitsing achteraf tussen de componenten daarvan hebben uitgesloten en besliste dat de korte verjaring niet wordt
uitgesloten wanneer het afzonderlijk bedrag van
elk van de componenten niet kan bepaald worden. Dit arrest- duidelijk ge'inspireerd op de historische achtergrond van deze regel van korte verjaring en een daarop gesteund arrest van de
Nederlandse Hoge Raad van 20 november 1992
(NJ, 1993, 405, met cone!. A.G. mr. Strikwerda)
- houdt derhalve een ruime interpretatie in van
de voor de schuldenaar beschermende functie van
artikel 2277 B.W., terwijl het de schuldeiser tot
meer diligentie aanspoort. Het kan belangrijke gevolgen hebben voor krediet- en kredietverzekeringsmaatschappijen.
G.D.

-
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auditeur-generaal geen inzage mag worden verleend van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de rechtspleging heeft enkel
betrekking op de inzage van de daarin
vermelde stukken en niet op de mededeling vanwege de betrokken diensten dat
er dergelijke stukken zijn. (Art. 235, § 1,
tweede lid, W.I.B., thans art. 327, § 1,
tweede lid, W.I.B. 1992.)
2° Wanneer de procureur-generaal of de

auditeur-generaal uitdrukkelijk verlof
heeft verleend tot inzage van de akten,
stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de rechtspleging,
is geen bijzondere toelating vereist voor
het nemen van afschriften van de bedoelde stukken. (Art. 235, § 1, twE;Jede lid,
W.I.B., thans art. 327, § 1, tweede lid,
W.I.B. 1992.)
(MIDAVAINE
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.95.0004.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 235 § 1, voorallid
2, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals van kracht voor de inkomstenjaren 1973 en 1974,
doordat het aangevochten arrest voorhoudt:
"(. .. ) dat voorts artikel235, § 1, 2° lid van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen
(oud) bepaalt dat van de akten, stukken, registers, bescheiden ofinlichtingen inverband met de rechtspleging geen inzage mag
worden verleend zonder uitdrukkelijk
verlof van de procureur-generaal of de
auditeur-generaal;
(... ) dat de administratie tot bewijs dat de
inzage van het gerechtelijk dossier regelmatig gebeurde een toelating van de heer
Procureur-Generaal overlegt van 14 januari 1974 ingevolge het verzoek van dedirecteur van de Speciale Dienst der belastingen van 26 september 1973;
(. .. ) dat de eiser aanvoert dat de gegevens 'Vonnis Kortrijk: 11.4.1973
in hoger beroep: 16.4.1973
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Nr. Parket-Generaal Hofvan Beroep:
52/73 - eerste afdeling
Notitie: Parket Kortrijk: nr. 21.227/B/
72, zoals vermeld op de inlichtingenfiche
(stuk 68) bekomen werden met schending
van artikel 235 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (oud), daar deze dienstig zijn geweest bij het opstellen van de
aanvraag om toelating te bekomen, hetgeen erop wijst dat deze gegevens in haar
bezit waren v66r iedere aanvraag tot inzage aan de Procureur-Generaal;
(... ) dat artikel 235 § 1 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen (oud) de parketen of griffiediensten toelaat aan de ambtenaar belast met de zetting of de invordering van de belastingen alle inlichtingen te verstrekken; dat enkel de inzage van
deze inlichtingen in verband met de rechtspleging uitdrukkelijk onderworpen is aan
de toelating van de procureur-generaal (artikel 235 § 2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen);
(. .. ) dat derhalve de omstandigheid dat de
administratie in het bezit was van inlichtingen, die zij opvroeg naar aanleiding van
persberichten over J. Hernalsteen, geen
schending uitmaakt van artikel 235 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen (oud),
nu uit niets blijkt dat de administratie v66r
enige toelating tot inzage effectief inzage
heeft genomen van het gerechtsdossier;
(... ) dat de administratie slechts inzage
nam van het gerechtsdossier op 7 februari
1974 (stukken 76-80, stuk 90), wijl de belastingen slechts nadien werden ingekohierd; dat derhalve de inzage van het gerechtelijk dossier en het gebruik van de
desbetreffende inlichtingen volkomen regelmatig geschiedde',
terwijl, art. 235 § 1, lid 1 W.I.B. (oud), inderdaad, bepaalt dat ''De bestuursdiensten
van de Staat, met inbegrip van de parketten en de gri:ffies der Hoven en van alle
rechtscolleges, (... ) zijn gehouden, wanneer zij daartoe worden aangezocht door
een ambtenaar belast met de zetting of de
invordering van de belastingen, van aile in
hun bezit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in
hun bezit zijnde akten, stukken, registers en om het even welke bescheiden inzage te verlenen, en hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten
nemen, welke de bedoelde ambtenaar voor
de zetting of de invordering van de door de
Staat geheven belastingen nodig acht",
doch, art. 235 § 1, lid 2 W.I.B. (oud)ten onrechte vermeldt het aangevochten arrest : 235 § 2 - hierop een uitzondering
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maakt, wat betreft " ... de akten, stukken,
registers, bescheiden of inlichtingen inverb and met de rechtspleging", waarvoor
"evenwel geen inzage mag worden verleend zonder uitdrukkelijk verlof van
de procureur-generaal of de auditeurgeneraal",
zonder dat daarbij echter (onder oogpunt van machtiging) onderscheid wordt
gemaakt tussen inlichtingen die worden gevraagd door de belastingambtenaar, en
dientengevolge hem worden verstrekt door
het parket of de griffie, en deze waarvoor de
inzage wordt gevraagd, en slechts na toelating door de Procureur-Generaal worden verstrekt,
noch tussen inlichtingen die het uitwendig verloop der procedure betreffen, en deze
die de inhoud ervan betreffen,
en dus het door het aangevochten arrest bedoeld, onderscheid niet maakt,
zodat, wanneer de Administratie, naar
aanleiding van persberichten over J. Hernalsteen, aan het parket of de griffie de inlichtingen vroeg, die haar werden verstrekt, met name, deze boven genoemd (die
haar dan toelieten de toelating tot inzage
van het gerechtsdossier te vragen, die haar
de gegevens opleverde (stukken 76-80, stuk
90) waarop werd belast), zij evengoed onder de toepassing van art. 235 § 1, lid 2
W.I.B. (oud) viel, en dus eerst de toelating daartoe aan de heer ProcureurGeneraal had moeten vragen, en het parket, of de griffie, dan ook niet de gevraagde
inlichtingen had mogen verstrekken, bij gebrek aan toelating van de Heer ProcureurGeneraal, en art. 235 § 1, lid 2, die dit voorschrijft, dus werd geschonden,
met het gevolg, dat de onderhavige aanslagen nietig zijn, omdnt zij, hoe dan ook,
uiteindelijk steunen "Jl de bedoelde "verstrekte inlichtingen", al was het maar omdat deze hebben gediend om de inzage te
kunnen vragen van het gerechtsdossier, die
op 7.2.1974 is geschied, en de gegevens
heeft opgeleverd, waarop werd belast :

Overwegende dat, krachtens het te
dezen toepasselijke artikel 235, § 1,
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), van de akten, stukken, registers, bescheiden of
inlichtingen in verband met de rechtspleging geen inzage mag worden verleend zonder uitdrukkelijk verlofvan
de procureur- generaal of de auditeurgeneraal;
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Dat die bepaling enkel betrekking
heeft op de inzage van de daarin vermelde stukken en niet op de mededeling vanwege de betrokken diensten
dat er dergelijke stukken zijn;
Dat het middel in zoverre faalt naar
recht;
Overwegende dat het arrest op onaantastbare wijze in feite beslist dat
het bestuur geen inzage heeft genomen van het gerechtsdossier v66rdat
het daartoe de toelating had van de
procureur-generaal;
Overwegende dat het middel opkomt tegen die beoordeling van de feiten;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 235 § 1, voorallid
2, van het Wetboek van inkomstenbelastingen, zoals van kracht voor de jaren 1973
en 1974,
doordat het aangevochten arrest voorhoudt:
"(... ) dat voorts artikel235, § 1, 2" lid van
het Wetboek van inkomstenbelastingen
(oud) bepaalt dat van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen inverband met de rechtspleging geen inzage mag
worden verleend zonder uitdrukkelijk verlof van de procureur-generaal of de
auditeur-generaal;
(... ) dat de administratie tot bewijs dat de
inzage van het gerechtelijk dossier regelmatig gebeurde een toelating van de heer
Procureur-Generaal overlegt van 14 januari 1974 ingevolge het verzoek van dedirecteur van de Speciale Dienst der belastingen van 26 september 1973;
(... ) dat de eiser verder opwerpt dat het
recht tot inzage niet het recht tot kopiename toelaat; dat evenwel het nemen van
afschriften uit het gerechtsdossier enkel een
modaliteit van inzage uitmaakt; dat derhalve de toelating tot inzage het nemen van
afschriften insluit; dat derhalve de aanwezigheid van de kopie van het vonnis van de
beslagrechter (stuk 87) volkomen regelmatig is",
terwijl het nemen van afschriften uit het
gerechtsdossier, niet "slechts een modaliteit is van de inzage", en dientengevolge
voor elke verrichting (of akte), d.i. "inzage" en "afschrift", een toelating van de

I
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Heer Procureur-Generaal is vereist, gezien art. 235 § 1, lid 1 W.I.B. (oud) duidelijk het onderscheid maakt bij de uitleg van
"alle die in hun bezit zijnde inlichtingen te
verstrekken", met name a) "hem, zonder
verplaatsing, van alle in hun bezit zijnde
akten, stukken, registers en om het even
welke bescheiden inzage te verlenen", en b)
"hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen", en art. 235 § 1, lid
2 W.I.B. (oud) de term "inzage" gebruikt om
te verwijzen naar bovenstaande "inlichtingen" uitgelegd zoals onder a) en b), zodat, in principe, voor beide verrichtingen
(akten) een toelating van de Heer
Procureur-Generaal is vereist, tenzij "afschrift" wordt gevraagd, omdat afschrift de
inzage van het gerechtsdossier impliceert,
ten einde te weten voor welke stukken afschrift moet worden gevraagd, in welk geval dan aileen toelating tot afschrift nodig is, en in welk geval, "de inzage" slechts
een "modaliteit" is van "het afschrift" terwijl het tegenovergestelde zoals door het arrest voorgehouden, uitgesloten moet worden geacht, vermits inzage niet noodzakelijk afschrift insluit,
zodat het bestreden arrest art. 235 § 1,
lid 2 W.I.B. heeft geschonden, door te stellen dat geen toelating van de Heer
Procureur-Generaal zou vereist zijn, voor
afschrift van het gerechtsdossier (maar aileen voor de inzage, en wat dan ook in feite
zou zijn gevraagd), terwijl volgens genoemd
wetsartikel deze toelating is geeist zowel
voor de inzage als voor het afschrift (beide
in de enge zin), of hoogstens voor het afschrift, omdat dit de inzage impliceert, met
het gevolg dat onderhavige aanslagen nietig zijn:

Overwegende dat, krachtens het te
dezen toepasselijke artikel 235, § 1,
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), van de akten, stukken, registers, bescheiden of
inlichtingen in verband met de rechtspleging geen inzage mag worden verleend zonder uitdrukkelijk verlofvan
de procureur- generaal of de auditeurgeneraal;
Dat dit artikel 235, § 1, tweede lid,
geen bijzondere toelating vereist voor
het nemen van afschriften van de bedoelde stukken;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 april 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advodaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys Buuaert; P. Delafontaine, Kortrijk.
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1e

KAMER -

23 april 1998

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE -AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG- AANSLAG
VAN AMBTSWEGE- WILLEKEURIGE VESTIGING- VERNIETIGING- VEREISTE.

2o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG -AANSLAG
VAN AMBTSWEGE- OVERBELASTING INGEVOLGE DUBBELE BELASTING- VERNIETIGING
VAN DE AANSLAG- WETTIGHEID.

1o Wanneer het hof van beroep van oor-

deel is dat een ambtshalve gevestigde
aanslag wegens willekeur onwettig is,
maar de belastingplichtige het juiste bedrag van zijn inkomsten niet kan bewijzen, mag het die aanslag niet verbeteren, maar dient het die te vernietigen :
deze regel geldt echter alleen wanneer de
geldigheid van een aanslag aan het hof
van beroep is onderworpen, nadat de betwiste aanslag het voorwerp van een ontvankelijk bezwaarschrift is geweest. (Artt.
256-257 W.I.B., thans artt. 351-352 WJ.B.
1992.) (1)
2° De beslissing van het hofvan beroep over
een betwisting met betrekking tot een
overbelasting als bedoeld bij art. 277, § 1,
W.I.B., waarbij wordt vastgesteld dat een
bedrag tweemaal is belast, is onwettig
wanneer zij zich niet beperkt tot het verlenen van ontheffing van de vastgestelde

Dat het middel faalt naar recht;
(1) Cass., 17 feb. 1984, A.R. nr. F.1098.N (A. C.,
1983-84, nr. 340).
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overbelasting, maar de bestreden aanslag volledig vernietigt op grand dat deze
aanslag ambtshalve gevestigd werd. (Art.
277, § 1, W.I.B., thans art. 376, § 1,
W.I.B. 1992.) (2)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. FONDI CONSTRUCT B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. F.95.0007.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 277, § 1, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen zoals het van toepassing was voor aanslagjaar 1984,
doordat het bestreden arrest, na erop gewezen te hebben dat bij arrest van 5 mei
1994 gezegd werd dat het schrijven van 1
december 1985 als bezwaarschrift niet ontvankelijk was wegens overtreding van artikel 267 W.I.B. en dat de bezwaarschriften van 5 augustus 1986 en 22 oktober
1987 laattijdig waren en geen overmacht
kon worden aanvaard, eensdeels beslist dat,
vermits de betwiste belastbare materie
reeds op naam van de werkende vennoot
van verweerster werd belast, artikel 277 §
1 W.I.B. dan oak terzake toepasselijk is wegens overbelasting die voortvloeit uit dubbele belasting voor een bedrag van 145.892
BEF, maar bovendien beslist dat de bestreden aanslag volledig dient te worden
vernietigd nu het om een ambtshalve aanslag gaat,
terwijl artikel 277, § 1 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen enkel antlasting van overbelastingen toestaat in de
gevallen die het bepaalt en onder meer in
geval de overbelasting voortvloeit uit dubbele belasting, doch geenszins de mogelijkheid biedt om een regelmatig ingekohierde
aanslag, die bij gebrek aan een binnen de
bij artikel 272 van hetzelfde wetboek voorgeschreven wettelijke termijn ingediend bezwaarschrift definitief is geworden, te vernietigen, zodat het hof van beroep door op
grand van artikel 277, § 1 van voormeld
wetboek de betwiste aanslag tach te vernietigen deze wetsbepaling schendt :
(2) Zie noot 1.

461

Overwegende dat, wanneer het hof
van beroep van oordeel is dat een
ambtshalve gevestigde aanslag wegens willekeur onwettig is, het die
aanslag, wanneer de belastingplichtige het juiste bedrag van zijn inkomsten niet kan bewijzen, niet mag verbeteren, maar hem dient te vernietigen; dat deze regel nochtans alleen
geldt wanneer de geldigheid van een
aanslag aan het hofvan beroep is onderworpen, nadat de betwiste aanslag het voorwerp van een ontvankelijk bezwaarschrift is geweest;
Overwegende dat het hof van beroep de aanslag niet volledig moet vernietigen wanneer het kennis neemt zoals te dezen, van een betwisting over
een overbelasting, door het bestuur
vastgesteld of door de belastingplichtige op een of andere wijze, zij het door
een onregelmatig bezwaarschrift, bekendgemaakt, en die voortvloeit uit
materiele vergissing, uit dubbele belasting, of die blijkt uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten
waarvan het laattijdig overleggen of
inroepen door de belastingplichtige
wordt verantwoord door wettige redenen;
Overwegende dat het hof van beroep bij arrest van 5 mei 1994 oordeelt dat de door verweerster ingediende bezwaarschriften hetzij niet
ontvankelijk hetzij laattijdig zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat een bedrag van
145.892 frank tweemaal is belast in de
zin van artikel 277 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964)
zodat, nu het te dezen gaat om een
aanslag van ambtswege, de bestreden aanslag volledig dient te worden
vernietigd;
Dat het aldus de aangewezen wetsbepaling 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;
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houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
23 april 1998 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal.

Nr. 210
1e KAMER- 24 april1998
1° OPENBARE DIENST - CONTINUITEIT
- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- DOEL GRENZEN.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- CONTINUITEIT VAN DE OPENBARE DIENST
- DOEL- GRENZEN.

3° OPENBARE DIENST - CONTINUITEIT
VAN DE OPENBARE DIENST - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL- GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- WERKEN IN PLAATS VAN EEN
PUBLIEK RECHTSPERSOON- WETTIGHEID CRITERIA.
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paalde werken uit te voeren, indien de
aanbevolen werken de continui"teit van de
openbare dienst niet in het gedrang brengen (2).
(WAALS GEWEST T. NEVERLEST N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nrs. C.97.0252.F en C.97.0253.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1997
gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Overwegende dat de op de algemene
rol onder de nummers C.97.0252.F en
C.97.0253.F ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn ingesteld; dat ze dienen gevoegd te worden;
I. Op het eerste middel van het Waalse
Gewest en op het enig middel van de Stad
Namen: miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van de continui:teit van de
openbare dienst, schending van de artikelen 1144 van het Burgerlijk Wetboek en
1412bis, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek,

1 o en 2° Het algemeen rechtsbeginsel van de
continui"teit van de openbare dienst,
krachtens hetwelk de goederen van een
publiek rechtspersoon, in de regel, niet
vatbaar zijn voor maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging, heeft alleen
tot doel de duurzaamheid van de openbare instellingen en van hun werking te
verzekeren (1).

doordat het arrest "zegt dat de stad Namen en het Waalse Gewest, vanaf de betekening van dit arrest een termijn van
drie jaar hebben om, in akkoord met de n.v.
Neverlest, de nodige maatregelen te nemen om nieuwe schadeveroorzakende overstromingen (van de beek 'le Morivaux') op
de eigendom van laatstgenoemde te voorkomen"; dat het vervolgens "zegt dat de n.v.
Neverlest na het verstrijken van dietermijn de door de gerechtelijk deskundige
aanbevolen werken zelf zal mogen uitvoeren en van de stad N amen en van het
Waalse Gewest de terugbetaling van de
kosten van die werken zal kunnen krijgen, nadat zij de zaak opnieuw voor het hof
(van beroep) zal hebben gebracht",

3° en 4 o Het algemeen rechtsbeginsel van de
continui"teit van de openbare dienst belet niet dat een rechter een privaat rechtspersoon toestemming kan geven om in de
plaats van een publiek rechtspersoon be-

terwijl uit het beginsel van de continui:teit van de openbare dienst onder meer
volgt dat de middelen van gedwongen tenuitvoerlegging, in de regel, verboden zijn
ten aanzien van publieke rechtspersonen;

(1) Vgl. Cass., 30 sept. 1993, A.R. nr. 9461
(A.C., 1993, nr. 386).

(2) Zie de verwijzingen in concl. O.M. in Bull.
en Pas., 1998, I, nr. 210.

4 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- CONTINUITEIT VAN DE OPENBARE DIENST
- GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- WERKEN IN PLAATS VAN EEN PUBLIEK RECHTSPERSOON- WETTIGHEID - CRITERIA.
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dat beginsel neergelegd is in artikel
1412bis, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek met betrekking tot beslag op de goederen van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de instellingen van openbaar nut, en
meer in het algemeen, de publiekrechtelijke rechtspersonen; de door de rechter aan
de schuldeiser verleende toestemming om
in de plaats en op kosten van de schuldenaar, de prestaties waartoe laatstgenoemde
gehouden is, te verrichten als deze ze niet
binnen de door de rechter vastgestelde termijn vrijwillig heeft uitgevoerd, een wijze
is van gedwongen tenuitvoerlegging van de
door de rechter uitgesproken veroordeling van de schuldenaar; de rechter bijgevolg de schuldeiser een dergelijke toestemming niet mag verlenen, wanneer de
schuldenaar aan wie de rechter overigens
bevolen heeft maatregelen te nemen om
schade te voorkomen of te herstellen, een
publiek rechtspersoon is; de omstandigheid dat het arrest verweerster de verplichting oplegt om de zaak weer voor het
hof van beroep te brengen om van de stad
Namen en van het Waalse Gewest de terugbetaling van de kosten van de werken
te krijgen en, zo nodig ook- indien het arrest op die wijze moet worden begrepen om zelf die werken te mogen uitvoeren,
niets afdoet doet aan het feit dat de vervanging in rechte zoals ze wordt bevolen,
een wijze van gedwongen tenuitvoerlegging is van het dictum waarin de stad Namen en het Waalse Gewest de verplichting wordt opgelegd om binnen drie jaar na
de betekening van het arrest, in akkoord
met verweerster "maatregelen (te nemen)
om nieuwe schadeveroorzakende overstromingen op de eigendom van laatstgenoemde te voorkomen"; het arrest bijgevolg de immuniteit van uitvoering die de
eisers in beginsel als publieke rechtspersonen genieten, miskent in zoverre het beslist dat verweerster na het verstrijken van
die termijn van drie jaar de door de gerechtelijk deskundige aanbevolen werken
zelf zal mogen uitvoeren en van de stad N amen en van het Waalse Gewest de terugbetaling van de kosten van die werken zal
kunnen krijgen :

Overwegende dat, ingevolge het algemeen rechtsbeginsel van de continillteit van de openbare dienst, de goederen van een publieke rechtspersoon,
in de regel, niet vatbaar zijn voor
maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging;
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Overwegende dat g·c'noemd algemeen beginsel enkel l'l · '(' strekt de
duurzaamheid van de llpenbare instellingen en van hun werking te verzekeren;
Overwegende dat het arrest, nu het
niet preciseert dat de door de deskundige aanbevolen werken de continui:teit van de openbare dienst niet in het
gedrang konden brengen, aan verweerster niet wettig de toestemming
heeft kunnen geven om ze in plaats
van de eisers uit te voeren;
Dat het middel, in zoverre, gegrond
Overwegende dat het arrest, nu het
vaststelt dat verweerster "verklaart
dat zij jegens (eiseres) de vordering
handhaaft die zij ingesteld heeft
tegen de stad Namen en de provincie N amen en die ertoe strekt de
toestemming te krijgen om, indien
nodig, de door de gerechtelijke deskundige omschreven aanpassingswerken zelf uit te voeren en de
kostprijs ervan door die drie partijen
te doen betalen op eenvoudige overlegging van de facturen", de in het
onderdeel samengevatte conclusie van
eiseres beantwoordt door ze tegen te
spreken;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie voor het hof van beroep
aanvoerde "dat (zij) hoe dan ook in
geen (geval) ertoe gedwongen kon
worden werken uit te voeren aan een
waterloop die onder de bevoegdheid valt van de stad en de provincie
Namen";
Dat het arrest in geen enkele considerans op dat verweer antwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, voegt de op de
algemene rol onder de nummers
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C.97.0252.F en C.97.0253.F ingeschreven zaken; vernietigt het bestreden arrest,(. .. ) wat beide eisers betreft, in zoverre het beslist dat verweerster, bij
het verstrijken van de termijn die het
heeft vastgesteld, de door de deskundige aanbevolen werken zelf zal mogen uitvoeren; 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 Brussel.
24 april 1998 - 1" kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Gerard.

Nr. 211
1e KAMER- 24 april1998

HUWELIJK- WEDERZIJDSE RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN- PERSOONLIJKE ZEKERHEID DOOR EEN DER ECHTGENOTEN GESTELD - IN GEVAAR BRENGEN
VAN DE BELANGEN VAN HET GEZIN- GEVAAR
-BEGRIP.

De persoonlijke zekerheden door een der
echtgenoten gesteld, die de belangen van
het gezin in gevaar brengen, kunnen worden nietig verklaard; het gevaar moet
worden beoordeeld op het ogenblik dat de
door de echtgenoot verleende zekerheid
wordt gesteld en volgens het bedrag ervan vergeleken met de toestand van het
gezinsvermogen en rekening houdend met
alle op dat ogenblik bekende gegevens die
deze toestand kunnen bei:nvloeden (1).
(1) Vgl. Cass., 25 april 1985, A.R. nr. 7249
(A.C., 1984-85, nr. 512).

Nr. 211

(A.P. T. CREDIT PROFESSIONNEL
DU BRABANT-BANQUE C.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0272.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1997 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 224, § 1, 4, van het Burgerlijk Wethoek en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest vermeldt dat "het
staat aan de echtgenoot, eiser tot nietigverklaring van de persoonlijke zekerheden die door haar echtgenoot zijn gesteld,
te bewijzen dat zij 'de belangen van het gezin in gevaar brengen"', dat "de beoordeling van het in gevaar brengen van de belangen van het gezin moet gebeuren op de
dag waarop de litigieuze zekerheid is gesteld, rekening houdend met de toestand
van het gezinsvermogen", dat "de verbintenis tot borgstelling van P. F. op 30 juli
1986 door (verweerster) is ontvangen" en
dat "op die datum rekening moet worden
gehouden met de verhouding tussen de
aangegane verbintenis, te dezen een persoonlijke borgstelling voor de hoofdakte van
kredietopening voor I.S. Way ten belope van
5.600.000 frank, en de toestand van het
gezinsvermogen van de gehuwde ondertekenaar", en vervolgens oordeelt "dat zelfs
zonder rekening te houden met de waarde
van I.S. Way op het tijdstip van de borgstelling, door de aanzienlijke investering in
materiaal dankzij het krediet, of met het
perspectief van de aanzienlijke rendabiliteit van die onderneming in die tijd, en dus
met de inkomsten voor het gezin F.A., blijkt
dat P. F. door die borgstelling toe te staan
de belangen van zijn gezin niet in gevaar
bracht in de zin van artikel 224 van het
Burgerlijk Wetboek" en bijgevolg beslist
"dat de rechtsvordering tot nietigverklaring van (eiseres) dus niet gegrond is", op
grond van alle redenen, waarvan wordt
aangenomen dat zij hier volledig zijn weergegeven, die het uitdrukt in§ 2.6 p. 8 tot
10, en inzonderheid om de redenen dat "zoals aangegeven was (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) in juli 1986 in Saoudi-Arabie
werknemer was van een onderneming die
met zijn Belgische werkgever verbonden
was. Uit de overgelegde overeenkomst en
haar bijlagen blijkt dat zijn beroepsinkomsten en -voordelen als volgt kunnen worden geraamd : loon : 78.200 frank;
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vergoeding voor aangestelde in het buitenland : 30.255 frank; vergoeding voor twee
kinderen ten laste: 3.994 frank; 13de
maand (78.200 frank : 12) : 6.516 frank; totaal: 118.965 frank per maand. De vaste
maandelijkse kosten van het gezin (betaling van een lijfrente, lening, gebruikelijke lasten ... ) kunnen op 50.000 frank worden geraamd, zodat een beschikbaar saldo
van ongeveer 70.000 frank overblijft, wat
bevestigd wordt door de maandelijkse geldverrichtingen zoals die uit de bankuittreksels van betrokkene blijken (... )" en
"dat blijkt dat de (tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partij) in juli
1986 over een vermogen blijkbaar van tenminste 6.500.000 frank beschikte, en over
een vermogen om per maand 70.000 frank
aan kapitaal en interest terug te betalen en
over een onroerende waarborg",
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
"derde aanvullende conclusie" betoogde dat
het tijdstip van het sluiten van de litigieuze akte van borgstelling "de datum was
waarop de verbintenis werd ontvangen (... )
als de partijen niet aanwezig zijn; de professionele situatie van (haar) man precies in de peri ode van juli tot september
1986 is gewijzigd, nu hij begin augustus
1986 Saoudi-Arabie heeft verlaten en vanaf
september 1986 in het kader van een
nieuwe overeenkomst in Egypte is gaan
werken (... ); met andere woorden, vanaf de
maand augustus het loon van (haar) man
werd bepaald door de CFE-overeenkomst
die het loon van de aangestelden in Belgie vastlegt, dat wil zeggen voor de maand
augustus 1986 67.050 Belgische frank bruto
( ... )", en aldus betoogde dat bij de beoordeling van het feit of de belangen van het
gezin, op het tijdstip van het sluiten van de
litigieuze akte van borgstelling op het einde
van de maand juli 1986, in gevaar werden gebracht door de verbintenis die haar
man jegens verweerster had aangegaan,
geen rekening diende te worden gehouden met het loon dat hij voor de maand juli
1986 had ontvangen maar met het loon dat
hij vanaf 1 augustus 1986 zou ontvangen;
het arrest noch door de voormelde motieven noch door enig ander motief die conclusie van eiseres beantwoordt, zodat het de
verwerping van de rechtsvordering tot nietigverklaring van eiseres niet regelmatig
verantwoordt (schending van artikel 149
van de Grondwet);
tweede onderdeel, artikel 224, § 1, 4 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de persoonlijke zekerheden door een der echtgenoten gesteld, die de belangen van het gezin in gevaar brengen kunnen worden
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nietig verklaard; het gevaar beoordeeld
wordt op het tijdstip van het sluiten van de
akte en volgens het bedrag van de door de
echtgenoot verleende zekerheid, vergeleken met het gezinsvermogen; de rechter,
wanneer de akte, zoals dat volgens de vaststellingen van het arrest te dezen het geval was, op 30 juli is gesloten en het loon,
zoals eiseres betoogde, dat de echtgenoot
voortaan vanaf 1 augustus zou ontvangen, lager was dan het loon van de voorbije maand, om te beoordelen of de belangen van het gezin in gevaar zijn gebracht
het nieuwe loon in aanmerking moet nemen en niet het loon dat de echtgenoot voor
de laatste maal heeft ontvangen voor de
maand tijdens welke de akte is gesloten; zodat het arrest dat bij de beoordeling van de
toestand van het vermogen van de (tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), haar inkomsten en beroepsvoordelen voor de maand juli 1986 in aanmerking neemt, zijn beslissing dat de
rechtsvordering tot nietigverklaring van eiseres niet gegrond is, niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 224, § 1,
4, van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
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;
Overwegende dat naar luid van artikel 224, § 1, 4, van het Burgerlijk
Wetboek de persoonlijke zekerheden
door een der echtgenoten gesteld, die
de belangen van het gezin in gevaar
brengen, kunnen worden nietig verklaard;
Dat het gevaar moet worden beoordeeld op het ogenblik dat de door de
echtgenoot verleende zekerheid wordt
gesteld en volgens het bedrag ervan
vergeleken met de toestand van het
gezinsvermogen en rekening houdend
met aile op dat ogenblik bekende gegevens die deze toestand kunnen be'invloeden;
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Overwegende dat het arrest, door
als een van de beoordelingselementen
van het gezinsvermogen het loon in
aanmerking te nemen dat de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, de echtgenoot van eiseres, op 30 juli 1986 heeft ontvangen, zonder na te gaan of dat loon,
zoals eiseres beweerde, vanaf 1 augustus 1986 aanzienlijk lager zou liggen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

te geven niet nakomt, kan de rechter die
van het geschil kennisneemt, die partij enkel de betaling opleggen van een vergoeding die de voordelen van een opzegging
compenseert en die berekend wordt op
grand van die voordelen (1). (Art. 2 wet
27 juli 1961.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, met bevestiging van het bestreden vonnis, de
rechtsvordering van eiseres niet gegrond verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verklaart dit arrest bindend voor P. F.; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;

24 april 1998 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en Van Ommeslaghe.

Nr. 212
1e KAMER - 24 april 1998

KOOP-

CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP
VOOR ONBEPAALDE TIJD- EENZIJDIGE BEEINDIGING- VERPLICHTING OM EEN REDELIJKE
OPZEGGINGSTERMIJN TE GEVEN - NIETNAKOMING- TUSSENKOMST VAN DE RECHTER- GRENZEN.

Wanneer de partij die eenzijdig de voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop wil beeindigen, haar verbintenis om een redelijke opzeggingstermijn

(GARAGE FRANQOIS EVENEPOEL N.V
T. HANCIAUX BRUSSELS \ \ 1
ARREST

(t·,·•'faling)

CAR. nr. C.97.0132.F)

Over het middel : schending van de artikelen 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 6 van de wet van 27 juli
1961 betreffende eenzijdige beeindiging van
de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, gewijzigd bij de wet
van 13 april 1971,

doordat het arrest vaststelt dat "de n.v.
Nissan Belgium, die Nissan-voertuigen invoert in Belgie en het Groothertogdom
Luxemburg, met (verweerster) een
concessiecontract heeft gesloten inzake verkoop in een gebied dat verscheidene gemeenten uit het Brusselse omvat; dat (verweerster), met instemming van Nissan, op
1 januari 1990, (eiseres) een onderconcessie
voor onbepaalde tijd heeft verleend; dat
(verweerster), in volledige samenspraak
met Nissan besloten heeft de aan eiseres
verleende onderconcessie te beeindigen, onder de voorwaarden die hieronder zullen
worden gepreciseerd; dat Nissan op 18 juni
1993, na een gesprek, aan verweerster liet
weten dat zij bij haar voomemen bleef om
het netwerk van weinig renderende agenten op te doeken en haar daarom vroeg om
het met eiseres gesloten onderconcessiecontract te beeindigen met een onmiddellijke opzegging van minimum 12 maanden; dat er client opgemerkt te worden dat
(1) Zie Cass., 6 nov. 1987, A.R. nr. 5397 (A. C.,
1988, nr. 149); over de gelijktijdigheid tussen het
voorstel van opzeggingstermijn en de kennisgeving van de beeindiging van het contract, zie M.
enS. WrLLEMART, "La concession de vente et
l'agence commerciale", Dossiers du J.T, 1995, biz.
43.

;~~----~-
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de procespartijen, nog v66r de ondertekening van het onderconcessiecontract, op 3
november 1987, een 'contract inzake verkoop van Nissan-auto's' hadden ondertekend (. .. ); dat, (eiseres) in haar verzoekschrift in hoger beroep betoogt dat een
bestuurder van (verweerster) haar op een
vergadering van 29 juni 1993 heeft voorgesteld om het onderconcessiecontract in
der minne te beeindigen na het verstrijken van een opzeggingstermijn die terstond in onderling akkoord kon worden
vastgesteld en vastgelegd in een door beide
partijen ondertekend stuk, maar dat zij op
dat voorstel niet is ingegaan; dat (verweerster) in een brief van dezelfde datum (29 juni 1993) besliste (eiseres) kennis te geven van haar beslissing om het
onderconcessiecontract eenzijdig met opzegging te beeindigen, dat die brief in de
volgende bewoordingen was gesteld : 'Tot
mijn spijt moet ik u hierbij meedelen dat ik
beslist heb een einde te maken aan het
onderconcessiecontract nummer IB320 voor
de verkoop van Nissan-auto's dat wij op 1
januari 1990 hebben gesloten. Wilt u mij
binnen twee weken een voorstel bezorgen
voor een redelijke opzeggingstermijn waarover wij het heiden eens zouden kunnen
worden. Gelet op de goede betrekkingen die
we tot nu toe hadden, zou het jammer zijn
indien eenzijdig een termijn zou moeten
worden vastgesteld die, met alle ongemakken vandien, aan de beoordeling van de
rechter zou moeten worden overgelaten.
Onze commerciele betrekkingen zullen tijdens de opzeggingstermijn uiteraard blijven bestaan zoals voorheen. De opzeggingstermijn is namelijk de periode waarbinnen u de nodige schikkingen kunt treffen. De opzegging gaat in ofwel op de dag
van de ontvangst van deze brief, ofwel de
dag waarop hij door de post ter beschikking wordt gesteld, al naargelang wat eerst
gebeurt'; dat (eiseres) in haar brief van 5
juli 1993 weigerde een redelijke opzeggingstermijn voor te stellen en de betaling van
een compensatoire vergoeding verkoos hoven de inachtneming van een opzeggingstermijn; dat in die brief het volgende vermeld staat : 'We hebben uw brief van 29
juni goed ontvangen en nemen akte van uw
beslissing om een einde te maken aan ons
Nissan-concessiecontract nr. IB320 dat, in
strijd met wat u schrijft, ingegaan is op 4
november 1987 en niet op 1 januari 1990.
Aangezien uw kennisgeving van de beeindiging de duur van de opzeggingstermijn
niet vermeldt, delen we u mee dat wij de
betaling van een compensatoire vergoeding verkiezen hoven de inachtneming van
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een opzeggingstermijn. We ramen die vergoeding op 30 maanden semi-brutowinst.
Als gevolg van wat voorafgaat, staken wij
dus onmiddellijk onze activiteiten als onderconcessionaris van Nissan (. .. )'; dat (verweerster) op 22 juli 1993, (eiseres) schriftelijk antwonrdde in de volgende bewoordingen: 'ln strijd met wat u laat
uitschijnen, hebben we nooit de bedoeling gehad u te ontslaan van een opzeggingstermijn en u als tegenprestatie een
compensatoire opzeggingsvergoeding te betalen. Op dat punt was onze brief duidelijk genoeg aangezien hij preciseerde dat die
opzeggingstermijn inging op de dag van
ontvangst van die brief. Overigens boden
wij u, wat de duur zelf van die opzeggingstermijn betreft, de mogelijkheid om
ons mee te delen welke duur uw goedkeuring kon wegdragen en wilden we u geen
termijn opleggen. We vinden dus uw houding nogal vrijpostig. Aangezien u ons nergens hebt meegedeeld welke opzeggingstermijn u het best paste, hebben we
de eer hierbij die opzeggingstermijn definitief vast te stellen op twee jaar, met ingang van 1 juli 1993, dag van ontvangst
van de u op 29 juni ll. toegezonden aangetekende briefwaarin de eenzijdige opzegging werd gemeld. Gelet op wat voorafgaat manen wij u aan om uw activiteiten
ter uitvoering van het tussen partijen gesloten onderconcessiecontract onmiddellijk te hervatten en zulks tot 30 juni 1995.
(. .. )'"; dat het arrest vervolgens de vordering van eiseres die ertoe strekt
verweerster te doen veroordelen om (eiseres) een compensatoire vergoeding wegens ontstentenis van opzeggingstermijn te
betalen, verwerpt op grond "dat (verweerster) het onderconcessiecontract rechtsgeldig had beeindigd met een opzeggingstermijn die eenzijdig was vastgesteld op 24
maanden, nadat zij had vastgesteld dat de
aan (eiseres) gedane voorstellen om een redelijke termijn in der minne vast te stellen, waren afgewezen; dat artikel 2 van de
wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij de wet
van 13 april 1971 (. .. ) geen strikte gelijktijdigheid vereist tussen de kennisgeving
van de beeindiging en de vaststelling van
de duur van de opzeggingstermijn; dat uit
het onderling- \'t•rband tussen de artikelen 2 en 6 van d<· wet van 27 juli 1961 volgt
dat de partijen vo6r de opzegging van de
overeenkomst, niet rechtsgeldig een akkoord kunnen sluiten over de duur van de
opzeggingstermijn; (... ) dat (verweerster) in
casu, door de kennisgeving van beeindiging van de overeenkomst, aan haar medecontractant te kennen heeft gegeven dat zij

468

HOF VAN CASSATIE

de overeenkomst beeindigde met opzegging vanaf de ontvangst van de brief
waarin de beeindiging werd gemeld; dat
(verweerster) op ondubbelzinnige wijze
heeft vermeld dat de duur van die opzeggingstermijn redelijk moest zijn, aangezien (eiseres) verzocht werd om binnen twee
weken een voorstel te doen over de duur
van de termijn; dat de eerste rechter terecht heeft vastgesteld dat de wet de partijen ertoe uitnodigde om te trachten het
eens te raken over de duur van een redelijke termijn; dat een partij kan opteren
voor de beeindiging van de overkomst met
inachtneming van een opzeggingstermijn
door aan de andere partij voor te stellen om
te onderhandelen over de duur van de opzeggingstermijn; dat een dergelijk voorstel strookt met de letter en de geest van de
wet in het algemeen en van die van 27 juli
1961 in het bijzonder, aangezien de verplichting bij voorkeur in natura moet worden uitgevoerd, en slechts in het uiterste
geval, door een equivalent daarvan; dat, bovendien, artikel 2 de partijen uitdrukkelijk uitnodigt om tot een akkoord te komen, dat zij, v66r dat tijdstip niet mogen
sluiten; dat, wanneer onderhandelingen
worden aangevat en zij, binnen een met de
commerciele en economische realiteit verenigbare termijn tot een akkoord leiden, de
partijen dan niets anders rest dan het contract uit te voeren tot de overeengekomen einddatum en zij in dat geval helemaal voldoen aan de vereisten van de wet
(. .. ); dat indien, zoals te dezen, degene die
de concessie beeindigt, binnen een korte
termijn - die ingaat op het ogenblik dat de
partij aan wie van de beeindiging is kennis gegeven, weigert te onderhandelen of op
het ogenblik dat het uitblijven van haar
antwoord gelijkstaat met een weigering eenzijdig kennis geeft van de duur van de
opzeggingstermijn die hem redelijk schijnt,
het in dat geval in strijd zou zijn met de
wet, wanneer zou worden beslist dat het om
een beeindiging zonder opzegging gaat; dat
(. .. ) de wet van 27 juli 1961 de kennisgeving van de beeindiging van het contract
met opzegging aan geen enkele vorm onderwerpt; (. .. ) dat (verweerster) niet verplicht was om precies op hetzelfde tijdstip kennis te geven van de eenzijdige
beeindiging van de overeenkomst (waarin
[eiseres] tevens werd uitgenodigd om te onderhandelen over de duur van de opzeggingstermijn) en van de duur van de opzeggingstermijn; (. .. ) dat de opzeggingstermijn van 24 maanden redelijk was", en
op de gronden van de eerste rechter, die het
hofvan beroep overneemt, volgens welke
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"(eiseres) van haar kant, zich een verkeerde, speculatieve en met de goede trouw
strijdige houding heeft aangemetendoor
van meet af aan elke onderhandeling over
de opzegging te weigeren, door de toekenning van een compensatoire vergoeding te
willen afdwingen en door te weigeren het
contract verder uit te voeren ondanks de
guile opzeggingstermijn die haar werd verleend en de aanmaningen die zij had ontvangen; zij haar plicht om samen te werken teneinde de overeenkomst harmonieus
te beeindigen niet is nagekomen; aangezien de duur van de redelijke opzeggingstermijn wordt bepaald in verhouding tot de tijd die (eiseres) nodig heeft om
een gelijkwaardige concessie te vinden, zij
niet te goeder trouw was toen zij het aanbod van de concessiegever om die termijn
te bespreken, zomaar afwees; het (verweerster) was die moest kiezen tussen de
opzeggingstermijn en de compensatoire vergoeding, aangezien zij het initiatief voor de
beeindiging had genomen; (verweerster)
heeft geopteerd voor de redelijke opzeggingstermijn en (eiseres) niet het recht had
om die keuze te betwisten; de weigering
van (eiseres) om de overeenkomst verder
uit te voeren vanaf het begin van de opzeggingstermijn gelijkstaat met een handeling die het contract verbreekt; zij in die
omstandigheden geen aanspraak kan rnaken op een vergoeding wegens de nietinachtneming van de opzeggingstermijn, die
zij zelf heeft afgewezen",

terwijl, eerste onderdeel : 1. luidens artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 "een
voor onbepaalde tijd verleende, aan deze
wet onderworpen, verkoopconcessie, behalve bij grove tekortkoming van een van
de partijen aan haar verplichtingen, niet
kan worden beeindigd dan met een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die door partijen worden bepaald
bij de opzegging van het contract. Zijn partijen het niet eens, dan doet de rechter uitspraak naar billijkheid, eventueel met inachtneming van de gebruiken"; luidens
artikel 6 "de bepalingen van deze wet van
toepassing zijn niettegenstaande hiermede strijdige overeenkomsten, gesloten
v66r het einde van het contract waarbij de
concessie is verleend"; de in artikel 2 bedoelde verplichting om een vergoeding te
betalen in de plaats komt van de niet uitgevoerde contractuele verbintenis om een
redelijke opzeggingstermijn te geven; het
recht op vergoeding dat kan voortvloeien
uit de eenzijdige verbreking van de
overeenkomst ontstaat en bepaald wordt
vanaf de kennisgeving van de wil tot

~~-
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verbreking door een van de partijen; wanneer de partij, die aan haar medecontractant haar wil te kennen geeft om
een einde te maken aan de overeenkomst,
de termijn na afloop waarvan zij de betrekkingen beeindigd wil zien, niet vaststelt, de overeenkomst terstond wordt
beeindigd; de medecontractant, zodra hij
van de wil om de overeenkomst te beeindigen kennis heeft gekregen, recht heeft op
vergoeding wegens niet-nakoming van de
verplichting om een redelijke opzeggingstermijn te geven; de eenzijdige beeindiging, zonder gegronde reden of opzegging, van een overeenkomst die in de tijd
gespreide prestaties inhoudt en voor onbepaalde tijd gesloten is, immers het onmiddellijk tenietgaan van die overeenkomst meebrengt en aan de zijde van
degene aan wie de beeindiging wordt opgelegd, het recht doet ontstaan om het contract te beeindigen; de eenzijdige beeindiging van een overeenkomst een onherroepelijke en definitieve handeling is; de in de
opzeggingsbrief aan de medecontractant gerichte uitnodiging om te onderhandelen
over een redelijke opzeggingstermijn en de
latere eenzijdige vaststelling van die termijn geen beeindiging met opzegging zijn;
de vaststelling van een opzeggingstermijn na het tenietgaan van de overeenkomst, de tenietgegane overeenkomst niet
kan doen herleven; artikel 2 van de wet
van 27 juli 1961 weliswaar bepaalt dat de
redelijke opzeggingstermijn door de partijen moet worden bepaald bij de opzegging van het contract, en dat, wanneer partijen het niet eens zijn, die termijn door de
rechter moet worden bepaald; de partij aan
wie de eenzijdige verbreking van de overeenkomst wordt opgelegd, echter geenszins verplicht is om zelf de duur van de redelijke opzeggingstermijn voor te stellen; de
partij die de overeenkomst eenzijdig opzegt daarentegen het initiatief moet nemen om een termijn vast te stellen die ze
ter goedkeuring aan de andere partij voorlegt; wanneer de partijen het niet eens zijn
over een redelijke opzeggingstermijn bij de
opzegging van het contract, de partij tegen wie de overeenkomst wordt opgezegd,
recht heeft op een vergoeding ofwel wegens de ontstentenis van opzeggingstermijn ofwel wegens de te korte duur van de
door haar medecontractant voorgestelde opzeggingstermijn; die vergoeding door de
rechter moet worden vastgesteld; 2. het arrest te dezen vaststelt (a) dat verweerster
op 29 juni 1993 eiseres kennis heeft gegeven van haar beslissing om het onderconcessiecontract te beeindigen en haar ver-
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zocht om haar "binnen twee weken" een
voorstel te bezorgen voor een redelijke opzeggingstermijn waarover beide partijen het
eens zouden kunnen worden; (b) dat eiseres zich, bij brief van 5 juli 1993, op het feit
dat de duur van de opzeggingstermijn niet
vermeld was heeft beroepen om een compensatoire vergoeding wegens ontstentenis van opzeggingstermijn te eisen, daar zij
van mening was dat het contract terstond
beeindigd was en (c) dat verweerster op 22
juli 1993 de opzeggingstermijn heeft vastgesteld op twee jaar met ingang van 1 juli
1993, ontvangstdatum van de briefwaarin
de eenzijdige beeindiging werd gemeld, en
eiseres aangemaand heeft om haar activiteiten ter uitvoering van het contract van
onderconcessie te hervatten tot 30 juni
1995; uit die vaststellingen blijkt dat de
partijen, bij de eenzijdige opzegging van het
contract, de redelijke opzeggingstermijn na
afloop waarvan het contract zou eindigen, niet hebben vastgesteld, en dat eiseres (lees verweerster) pas 23 dagen na de
kennisgeving van haar wil om het contract te beeindigen eenzijdig de opzeggingstermijn na verloop waarvan zij haar
contractuele betrekkingen wilde beeindigen, heeft vastgesteld; het arrest, nu het
niettemin beslist dat verweerster rechtsgeldig het contract had beeindigd met een
opzeggingstermijn, die eenzijdig op 24
maanden was vastgesteld, de artikelen 2 en
6 van de wet van 27 juli 1961 schendt;
tweede onderdeel, de kennisgeving van de
wil om een voor onbepaalde tijd verleende
concessie van alleenverkoop eenzijdig te
beeindigen, zonder vaststelling van opzeggingstermijn, het contract terstond beeindigt en aan de zijde van degene aan wie de
beeindiging wordt opgelegd, het recht doet
ontstaan op beeindiging van het contract en
op een compensatoire vergoeding wegens
ontstentenis van opzeggingstermijn; dat de
weigering van eiseres om na de verbreking van het contract een redelijke opzeggingstermijn voor te stellen en een reeds
beeindigd contract opnieuw uit te voeren,
niet kan worden aangemerkt als een foutieve gedraging die strijdig is met het beginsel dat de overeenkomsten te goeder
trouw moeten worden uitgevoerd, en evenmin als een handeling die het contract verbreekt; het arrest, nu het met overneming
van de gronden van de eerste rechter beslist dat eiseres, die weigerde te onderhandelen over de duur van de opzeggingstermijn, "zich een verkeerde, speculatieve en
met de goede trouw strijdige houding heeft
aangemeten" en "geen aanspraak kan
maken op een vergoeding wegens
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niet-inachtneming van de opzeggingstermijn, die zij zelfheeft afgewezen", artikel
1134, derde lid, van het Burgerlijk Wethoek, alsook de artikelen 2 en 6 van de wet
van 27 juli 1961 schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Over de door verweerster aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid
volgens welke het onderdeel slechts gericht is tegen de eigen redenen van het
hof van beroep en niet tegen die van
de rechtbank van eerste aanleg, die
- door het hof van beroep zijn overgenomen en die, op zich alleen al, de beslissing verantwoorden :
Overwegende dat uit het middel niet
blijkt dat het slechts tegen de eigen
redenen van het arrest is aangevoerd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat artikel 2 van de
wet van 27 juli 1961 betreffende
eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies
van alleenverkoop luidt als volgt : "een
voor onbepaalde tijd verleende, aan
deze wet onderworpen verkoopconcessie, kan behalve bij grove tekortkoming van een van de partijen aan
haar verplichtingen, niet worden
beeindigd dan met een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die door partijen worden bepaald
bij de opzegging van het contract. Zijn
partijen het niet eens, dan doet de
rechter uitspraak naar billijkheid,
eventueel met inachtneming van de
gebruiken";
Overwegende dat volgens het doel
van die wet, zoals die tevens blijkt uit
de parlementaire voorbereiding, wanneer een van de partijen een voor onbepaalde tijd verleende concessie van
alleenverkoop beeindigt, de toekenning van een redelijke opzeggingstermijn de regel is, en dat slechts bij ontstentenis van een dergelijke opzeggingstermijn een vergoeding moet
worden toegekend voor het verlies van
de voordelen van de opzegging en die
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vergoeding berekend moet worden op
grond van die voordelen;
Overwegende dat wanneer de partij die eenzijdig de concessie wil beeindigen haar verbintenis om een redelijke opzeggingstermijn te geven niet
nakomt, de rechter die partij enkel
kan veroordelen tot de betaling van de
in het vorenaangehaalde artikel 2 bedoelde opzeggingsvergoeding;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster aan eiseres ter
kennis heeft gebracht dat zij het tussen hen bestaande en voor onbepaalde
tijd verleende onderconcessiecontract
van alleenverkoop beeindigde zonder
evenwel de opzeggingstermijn te vermelden die zij als redelijk aanzag;
Dat het hofvan beroep derhalve, nu
het weigert eiseres een compensatoire vergoeding wegens ontstentenis van opzeggingstermijn toe te kennen, de in het onderdeel aangegeven
wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van eiseres die ertoe strekt verweerster te doen veroordelen om haar
een compensatoire vergoeding wegens ontstentenis van opzeggingstermijn te betalen, verwerpt; 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.
24 april 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggeuer : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont.
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(R.S.Z. T. CENTRIMMO B.V.B.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.0090.F)

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM - BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN BESTAANSVEREISTEN- GEZAGSVERHOUDINGBEGRIP.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP
EN BESTAANSVEREISTEN BESTAANSVEREISTEN GEZAGSVERHOUDING 'IELEVERKOOP- TELEVERKOPER- TELEVERKOOPSTER

1o De gezagsverhouding, als kenmerk van

de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra iemand in feite gezag kan hebben over andermans handelingen (1). (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet.)
2° De rechter beslist wettig dat het bestaan
van een gezagsverhouding tussen een vennootschap en haar medecontractanten
niet bewezen is, wanneer hij erop wijst
dat die vennootschap verscheidene contracten van zelfstandig televerkoopster
heeft gesloten met een aantal mensen die
hun werk en hun diensturen naar eigen
goeddunken wilden regelen, dat er
agenda's worden bijgehouden waarin de
zelfstandige medewerksters, zelf en zoals zij het wensen, hun werktijden noteren, dat uit die agenda's blijkt dat de
televerkoopsters hun werk naar eigen inzicht regelen, dat de overeenkomsten tussen de vennootschap en haar televerkoopsters uitdrukkelijk iedere gezagsverhouding uitsluiten en preciseren dat de
televerkoopster haar activiteiten volstrekt zelfstandig uitoefent en dat haar
geen bevelen of richtlijnen worden gegeven, dat de televerkoopsters als zelfstandigen wilden worden beschouwd en dat
geenszins bewezen is dat die mensen misleid zijn omtrent de aard van hun werk
en hun arbeidsvoorwaarden. (Artt. 2 en
3 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(1) Cass., 9 jan. 1995, A.R. nr. S.94.0074.F
(A.C., 1995, nr. 15); 23 juni 1997, A.R. nr.
S.96.0140.F (ibid., 1997, nr. 295); raadpl. Cass.,
3 april1995, A.R. nr. S.94.0113.F (ibid., 1995, nr.
182).

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juli 1994 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel (2);
Over het middel : schending van de artikelen 2, 3, 17, r, 20, r, van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1, § 1, 3, 14, 15, 21, 22, 23 van de
wet van 27 juli (lees : 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 en
149 van de Grondwet,
doordat het arrest, met de hervorming
van de beslissing van de eerste rechter, eisers vordering tot betaling van de sociale
bijdragen op de prestaties van de televerkoopsters verwerpt op grond: "dat uit de
clausules van het contract van zelfstandig televerkoopster en uit de manier
waarop de contractuele verhoudingen in
feite verlopen zijn ... alsook uit het geheel van de neergelegde stukken blijkt ...
dat verweerster niet verplicht was de
televerkoopsters werk te verschaffen en dat
zij het aangeboden werk konden aanvaarden ofweigeren zodat in casu een verhouding van ondergeschiktheid niet bewezen
is; dat (eiser) trouwens zelftoegeeft dat 'die
mensen (de televerkoopsters) als zelfstandigen wilden worden beschouwd' en dat (eiser) geenszins bewijst dat die mensen misleid waren omtrent de aard van hun werk
en hun arbeidsvoorwaarden",
terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 20,
1°, en 17, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, enerzijds, de werkgever verplichten de werknemers te doen arbeiden "op de wijze, tijd
en plaats zoals is overeengekomen" en, anderzijds, de werknemer verplichten zijn
werk te verrichten "op tijd, plaats en wijze
zoals is overeengekomen"; die wetsbepalingen niet impliceren dat de werkgever
verplicht zou zijn om doorlopend en geregeld werk te bezorgen en dat de werknemer, die door een arbeidsovereenkomst met
(2) De voorziening werd ingediend op 3 juli
1997.
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hem verbonden is, aile werk dat hem door
zijn werkgever wordt aangeboden zou moeten aanvaarden; een arbeidsovereenkomst
hierdoor wordt gekenmerkt dat het werk
wordt verricht onder het gezag van de
werkgever (artikelen 2 en 3 van de wet van
3 juli 1978); het arrest derhalve, aangezien het zijn beslissing dat het bestaan van
een gezagsverhouding in casu niet bewezen is, grondt op de vaststelling dat verweerster niet verplicht was de televerkoopsters werk te verschaffen en dat zij het
aangeboden werk konden aanvaarden of
weigeren, zonder dat het overigens poogt
uit te maken of de werkelijk door de
televerkoopsters geleverde arbeid onder het
gezag van verweerster werd verricht, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van de in de aanhef van het
middel aangegeven wetsbepalingen, behalve artikel149 van de Grondwet, meer
bepaald van de artikelen 2, 3, 17, r, en 20,
r, van de wet van 3 juli 1978);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest weliswaar de in dat onderdeel bekritiseerde
vaststelling bevat;
Dat het arrest evenwel, zonder door
eiser te worden bekritiseerd, vermeldt
dat "(verweerster) verscheidene contracten van zelfstandig televerkoopster
heeft gesloten met een aantal mensen die hun werk en hun diensturen
naar eigen goeddunken wilden regelen", dat er agenda's werden bijgehouden waarin de zelfstandige medewerksters, zelf en zoals zij het wensten, hun
werktijden noteerden", dat "uit die
agenda's blijkt dat de televerkoopsters
hun werk naar eigen inzicht regelden", "dat de overeenkomsten tussen (verweerster) en haar televerkoopsters uitdrukkelijk iedere gezagsverhouding uitsluiten en
preciseren dat 'de televerkoopster haar
activiteiten volstrekt zelfstandig uitoefent' en 'dat haar geen bevelen of
richtlijnen worden gegeven"' dat eiser "zelf toegeeft dat 'die mensen (de
televerkoopsters) als zelfstandigen wilden worden beschouwd"' en dat hij
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"geenszins bewijst dat die mensen misleid waren omtrent de aard van hun
werk en hun arbeidsvoorwaarden ";
Dat het arbeidshof op grond van al
die gegevens wettig heeft kunnen beslissen dat het bestaan van een gezagsverhouding tussen verweerster en
haar medecontractanten niet bewezen was;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 april 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - VErslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De
Bruyn en Geinger.
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ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- ALLERLEI - GENEESKUNDIGE ZORGEN -BEGRIP.

De getroffene door een arbeidsongeval heeft
recht op de geneeskundige, heelkundige,
farmaceutische en verplegingszorgen die
ten gevolge van het ongeval nodig zijn,
dat betekent dat hij recht heeft op alle zorgen die hem zoveel mogelijk de lichamelijke conditie van v66r het ongeval teruggeven (1). (Art. 28 Arbeidsongevallenwet.)
(1) Raadpl. P. DENIS, Droit de la securite sociale, I, Brussel, 1993, p. 207, nr. 73.

1'~~:--~cc:-~~~~~~~:::

__

Nr. 214

r
[

HOF VAN CASSATIE

(A. G. 1824 N.V T. EL HAMYDY)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.97.0120.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1994 gewezen door het Arbeidshof te Brussel (2);
Over het eerste middel : scheniling van artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971,
doordat het arrest de oorspronkelijke vordering van verweerster, die ertoe strekte de
heelkundige ingreep van 23 april1987, met
inbegrip van de eraan verbonden kosten,
alsook de, volgens het arrest, door die ingreep veroorzaakte angst en depressie, als
een gevolg te doen erkennen van het op 8
oktober 1986 gebeurde arbeidsongeval, in
beginsel gegrond verklaart, op grand dat
"de litigieuze operatie is uitgevoerd in het
kader van de medische folluw-up door het
Disca-ziekenhuis waar (verweerster) verbleefvan 8 oktober 1986, dag van het ongeval, tot 16 oktober 1986, en vervolgens,
van 14 tot 28 januari 1987", dat "wegens de
mislukking van de behandeling en het
voortduren van de klachten, aan de getroffene van het arbeidsongeval een ingreep
werd voorgesteld door dokter Snoeck die ze
uitgevoerd heeft; dat uit die context blijkt
dat de litigieuze operatie aan de getroffene is voorgesteld als een ingreep die de
door haar opgelopen letsels kon verminderen, en derhalve geacht moet worden in
oorzakelijk verband te staan met dat ongeval, ook al is gebleken dat de heelkundige van het Disca-ziekenhuis de wenselijkheid en het nut van de door hem
uitgevoerde operatie verkeerd heeft ingeschat",
terwijl artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 luidens
hetwelk de getroffene recht heeft op de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische
en verplegingskosten, enkel doelt op de kosten die, zoals trouwens blijkt uit artikel 33
van genoemde wet betreffende de kosten
voor verplaatsing, door het ongeval zijn veroorzaakt; het arrest op de akte van hager
beroep en de regelmatig aan de appelrechters voorgelegde conclusie waarin eiseres betoogde dat het (beroepen) vonnis
heel terecht beslist heeft dat het verband
(2) De voorziening werd ingediend op 28 augustus 1997.
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tussen de heelkundige ingreep en het ongeval niet is aangetoond en waarin zij aldus het bestaan van een noodzakelijk oorzakelijk verband tussen het ongeval,
enerzijds, en de heelkundige ingreep, anderzijds, ontkent, weliswaar antwoordt dat
het bestaan van een dergelijk oorzakelijk
verband moet worden aangenomen, maar
het bestaan van dat verband niet grondt op
het feit dat de ingreep het noodzakelijke gevolg was van het ongeval, maar op het feit
dat zij, ten onrechte overigens, als zodanig is voorgesteld aan verweerster; het arrest aldus niet het objectieve bestaan van
een oorzakelijk verband tussen het ongeval en de heelkundige ingreep in aanmerking neemt, maar het feit dat vooreerst de
chirurg en vervolgens verweerster ten onrechte in de overtuiging verkeerden dat een
dergelijk verband bestond; het arrest bijgevolg het bestaan van het wettelijk vereiste oorzakelijk verband niet vaststelt en
derhalve artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 schendt :

Overwegende dat krachtens artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april1971 de getroffene recht
heeft op de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen die ingevolge het ongeval nodig zijn;
Overwegende dat het hier alle zorgen betreft waardoor de lichamelijke
conditie van de getroffene zoveel mogelijk opnieuw het peil van v66r het
ongeval benadert;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat de litigieuze ingreep is uitgevoerd in het kader van de medische follow-up door het Discaziekenhuis waar (verweerster) verbleef
van 8 oktober 1986 (dag van het ongeval) tot 16 oktober 1986 en, vervolgens, toen zij opnieuw acute lumbago
kreeg, van 14 tot 28 januari 1987; dat
de betrokkene, onder begeleiding van
het Disca-ziekenhuis, dat de evolutie
van de door het ongeval veroorzaakte
letsels opvolgde, een fysiotherapeutische behandeling heeft ondergaan die
niet de verhoopte resultaten heeft opgeleverd; dat wegens de mislukking
van de behandeling en het voortduren van de klachten, aan de getroffene van het arbeidsongeval die vijfjaren na een en zonder onderbreking
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wegens ongeschiktheid, als poetsvrouw, had gewerkt bij haar laatste
werkgever, een ingreep werd voorgesteld door dokter Snoeck die ze in het
Disca-ziekenhuis heeft uitgevoerd; dat
uit die context blijkt dat 4e litigieuze
operatie aan de getroffene is voorgesteld als een ingreep die de door haar
bij het ongeval opgelopen letsels kon
verminderen en, derhalve, geacht moet
worden in oorzakelijk verband te staan
met dat ongeval, ook al is gebleken dat
de heelkundige van het Discaziekenhuis de wenselijkheid en het nut
van de door hem uitgevoerde operatie verkeerd heeft ingeschat";
Overwegende dat het arbeidshof
door die vermeldingen het bestaan van
een oorzakelijk verband tussen het ongeval en de heelkundige ingreep heeft
vastgesteld en zijn beslissing naar
recht heeft verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 april 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ikrslaggeuer : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs.
Gerard en T'Kint.
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3e KAMER - 27 april 1998
1° WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDE TOELAATBARE WERKLOZE - LANGDURIGE
WERKLOOSHEID - TOEPASSINGSGEBIED.

1 o en 2° Het recht op werkloosheidsuitkering kan worden geschorst, indien de
werkloze de in artikel 80, r tot 3 °,
Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalde uoorwaarden vervult, en die schorsing is mogelijk voor iedere werkloze die werkloosheidsverzekering kan genieten omdat hij
de toelaatbaarheidsuoorwaarden vervult en die, derhalve, aanspraak kan maken op de uitkeringen, zelfs als hij ze niet
effectief kan ontvangen omdat hij niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.
[Artt. 27, 7o en 8°, en 80, 2° en 3°,
Werkloosheidsbesluit (1).]
(R.V.A. T. VERLAINE)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. S.97.0127.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 27, Ten 8°, 60, 61, § 1, 80, eerste
lid (inzonderheid 2° en 3°), 81, eerste en
zesde lid, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de artikelen 80, eerste lid,
en 81, als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juni 1992,
doordat de directeur van het werkloosheidsbureau op 25 augustus 1992 verweerster conform artikel 81 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
kennis gegeven heeft van de verwittiging
dat haar werkloosheidsduur het dubbele
zou overschrijden van de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur, en haar op
18 december 1992 kennis gegeven heeft van
zijn beslissing om haar recht op werkloosheidsuitkering te schorsen aangezien die
duur op dat ogenblik overschreden was; dat
het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, de beslissing van 18 december 1992 vernietigt op grand dat artikel 80
van het koninklijk besluit bepaalt dat de afdeling 8 "Langdurige werkloosheid", die de
artikelen 80 tot 88 bevat, van toepassing is
op de werkloze die de bij dat artikel 80 bepaalde voorwaarden vervult, inzonderheid de voorwaarde dat hij "aanspraak

2° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING - LANGDURIGE WERKLOOSHEID TOEPASSINGSGEBIED -TOELAATBARE WERKLOZE.

(1) Werkloosheidsbesluit 1991 na de wijziging ervan bij K.B. 22 juni 1992.
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(moet) kunnen maken" op een van de in artikel SO, eerste lid, 2°, vermelde uitkeringen; dat de bewoordingen van de artikelen SO en volgende uitdrukkelijk de
toepassing ervan beperken tot de werkloze; dat verweerster echter ten tijde van de
verzending van de verwittiging waarmee de
schorsingsprocedure wordt ingeleid al verscheidene maanden niet meer werkloos
was, aangezien zij sinds 11 december 1991
de uitkeringen genoot bedoeld in de wet
van 9 april (lees : augustus) 1963 tot instelling van een regeling voor de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, op grand
waarvan zij als arbeidsongeschikt was erkend in de zin van artikel 56 van die wet,
zodat zij voor de dag van de ontvangst van
de verwittiging geen uitkeringen kon verkrijgen of aanvragen; dat de eerste rechter dus conform de werkloosheidsreglementering handelde toen hij besliste
dat die verwittiging niet geldig was en de
beslissing tot schorsing vernietigde; dat verweerster dus wegens haar verminderd
verdienvermogen, op de dag van de verzending van de verwittiging, al verscheidene maanden, conform de artikelen 60 en
61 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, van het recht op werkloosheidsuitkeringen was uitgesloten; dat de
procedure die de directeur van het werkloosheidsbureau op 25 augustus 1992, in
het raam van de artikelen SO en volgende
had ingeleid met het oog op een eventuele
schorsing, door de eerste rechter moest worden vernietigd toen hij vaststelde dat verweerster, blijkens het verslag van de door
hem aangewezen deskundige, krachtens de
voornoemde artikelen 60 en 61 reeds v66r
het begin van de schorsingsprocedure geen
recht meer had op werkloosheidsuitkering,

terwijl de toekenningsvoorwaarden die zijn
welke hij moet vervullen om effectief uitkeringen te kunnen ontvangen; de artikelen 60 en 61 van het koninklijk besluit van
25 november 1991luidens welke de werknemer, om werkloosheidsuitkeringen te genieten, arbeidsgeschikt moet zijn in de zin
van de wetgeving op de verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering en dat de werknemer die een uitkering ontvangt ingevolge een Belgische ziekte- of invaliditeitsverzekering die uitkeringen niet kan
genieten, de voorwaarden voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen bepalen en geen toelaatbaarheidsvoorwaarde;
daarentegen het bepaalde in artikel SO, eerste lid, volgens hetwelk een van de door de
werkloze te vervullen voorwaarden is dat
hij "aanspraak (moet) kunnen maken" op
bepaalde werkloosheidsuitkeringen, een
toelaatbaarheidsvoorwaarde bevat, wat
wordt bevestigd door het bepaalde in dat
eerste lid, 3°; de in de artikelen 60 en 61,
§ 1, van het koninklijk besluit vermelde regels geen weerslag hebben op de toelaatbaarheid van de werkloze tot het recht op
uitkeringen, daar die toelaatbaarheid voor
hem blijft bestaan wegens zijn wachttijd en
dus wegens zijn beroepsverleden; het arrest bijgevolg, door te beslissen dat ingevolge het vorenaangehaalde artikel SO, eerste lid, 2°, de aan verweerster ter kennis
gebrachte verwittiging betreffende haar
werkloosheidsduur geen bestaansreden had
omdat zij op de dag van die verwittiging
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen ontving, alle in de aanhefvan het middel vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, inzonderheid artikel SO, eerste lid, 2° van dat koninklijk besluit, schendt;

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
SO, eerste lid, van het koninklijk besluit van
25 november 1991, afdeling S betreffende
de langdurige werkloosheid, die de artikelen SO tot SS bevat, van toepassing is op de
werkloze die op de dag van de ontvangst
van de verwittiging dat zijn werkloosheidsduur het wettelijk toegelaten maximum zal
bereiken, gelijktijdig de volgende voorwaarden vervult : 1 o de leeftijd van 50 jaar niet
bereikt hebben; 2° "aanspraak kunnen rnaken" op een van de in de tekst vermelde
uitkeringen; 3° "niet sinds ten minste zes
maanden tewerkgesteld zijn als voltijdse
werknemer ... "; uit het bepaalde in artikel 27, 7o en so, van het koninklijk besluit blijkt dat de werkloze de wachttijdvoorwaarden moet vervullen om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 80, eerste lid, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, afdeling 8 van hoofdstuk III
van titel II van dat besluit houdende
de artikelen 80 tot 88 die de schorsing regelen van het recht op werkloosheidsuitkeringen van de werklozen wier werkloosheid de door de
reglementering bepaalde duur overschrijdt, van toepassing is op de werkloze die op de dag van de ontvangst
van de aan de schorsing voorafgaande
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verwittiging, gelijktijdig de volgende
voorwaarden vervult : de leeftijd van
50 jaar niet bereikt hebben; aanspraak
kunnen maken op een van de in 2" van
die bepaling opgesomde uitkeringen;
niet sinds ten minste zes maanden
zonder onderbreking tewerkgesteld
zijn als voltijdse werknemer in de zin
van artikel 28, § 1 of§ 2, van genoemd
besluit;
Overwegende dat de schorsing van
het recht op werkldosheidsuitkeringen de werkloze op wie die schorsing
betrekking heeft het recht ontzegt om
die uitkeringen effectief te ontvangen;
Overwegende dat de schorsing kan
worden toegepast, indien de in het
vorenaangehaalde artikel 80, eerste
lid, bepaalde voorwaarden vervuld zijn
op elke werkloze, die werkloosheidsverzekering kan genieten omdat hij de
in artikel 27, T, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 omschreven toelaatbaarheidsvoorwaarden vervult en die, derhalve, aanspraak kan
maken op de uitkeringen, zelf als hij
ze niet effectief kan ontvangen omdat hij niet voldoet aan de in artikel
27, 8", van dat besluit omschreven
toekenningsvoorwaarden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de aan de schorsing voorafgaande verwittiging op 25 augustus
1992 aan verweerster ter kennis is gebracht ofschoon zij sinds 11 december 1991 arbeidsongeschikt was in de
zin van de wetgeving op de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering en
ingevolge die verzekering uitkeringen ontving, zodat zij de dag van de
ontvangst van de verwittiging geen
uitkering kon aanvragen of verkrijgen;
Overwegende dat de artikelen 60 en
61, § 1, van het koninklijk besluit van
25 november 1991, op grond waarvan de werknemer die arbeidsongeschikt is in de zin van de wetgeving op
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en die ingevolge die
verzekering uitkeringen ontvangt in de
regel geen werkloosheidsuitkering kan
genieten, de voorwaarden voor de toe-
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kenning van die uitkeringen bepalen
en geen toelaatbaarheidsvoorwaarden voor de werkloosheidsverzekering;
Dat het arrest, nu het zijn beslissing om de artikelen 80 tot 88 van het
koninklijk besluit van 25 november
1991 niet van toepassing te verklaren op verweerster grondt op de overweging dat zij op de dag van de ontvangst van de verwittiging geen
uitkering kon genieten omdat zij een
toekenningsvoorwaarde niet vervulde,
de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
27 april 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Geli}kluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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2e KAMER- 28 april 1998

1° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS
IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE- BETALING VAN EEN MEERWAARDE- PROCEDURE- MINISTERIELE INSTRUCTIES - WETTIGHEID.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALLERLEI- MINISTERIELE INSTRUCTIES - DRAAGWIJDTE.

3° STEDENBOUW -HERSTELVANPLAATS
IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE- BETALING VAN EEN MEERWAARDE- SCIDKKING MET DE OVERTREDER
- WETTIGHEID - GRENZEN.

F. -------
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1o en 2° De wettigheid van een door het be-

stuur toegepaste procedure - zoals de betaling van een meerwaarde inzake stedenbouw- hangt niet afvan "(ministeriele)
instructies" maar wel van de wettelijke
bepalingen die op de betreffende aangelegenheid toepassing vinden (1).
3°

Wat de strafbare bouwovertredingen betreft kan het bestuur slechts schikkingen met de overtreder treffen in de gevallen voorzien door de wet (2). (Art. 65, § 3,
al. 1, Stedenbouwwet.) (3)
(DEBO T. ROETS)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1030.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1996 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie, waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Overwegende dat het bestreden arrest slechts beslist op civielrechtelijk
gebied;
Over het derde middel :
Overwegende dat de strafvordering
tegen eiser werd ingesteld door de
klacht met burgerlijke-partijstelling
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van verweerder tegen eiser voor de onderzoeksrechter te Gent op 19 mei
1993;
Overwegende dat de wettigheid van
een door het bestuur toegepaste procedure niet afhangt van "(ministeriele) instructies" maar wel van de
wettelijke bepalingen die op de betreffende aangelegenheid toepassing vinden;
Dat het hofvan beroep, in strijd met
de door eiser bij het middel gevoegde
toelichting, niet oordeelt "op basis van
deze instructies", waarvan het trouwens geen gewag maakt;
Overwegende dat wat strafbare
bouwovertredingen betreft het bestuur slechts schikkingen met de overtreder kan treffen in de gevallen voorzien door artikel 65, § 3, al. 1,
Stedenbouwwet;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 april 1998 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Holsters, voorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
H. Lievens, Gent.

(1) Zie Cass., 19 feb. 1998, A.R. nr. F.95.0068.N
(supra, nr. 102).
(2) Zie Cass., 4 nov. 1997, A.R. nr. P.95.0850.N
(A. C., 1997, nr. 443).

Het middel voerde o.m. schending van de artikelen 65, § 1, c, en 67 Stedenbouwwet aan, doordat het bestreden arrest besliste dat de (in casu
getroffen) regeling door betaling van een meerwaarde Cingevolge bouwwerken waarvoor geen
vergunning kan worden verleend), zonder tussenkomst van de rechter, in strijd is met de wet.
Het arrest bevestigde o.m. het door de eerste
rechter bevolen herstel van de plaats in de vorige staat, op vordering van de burgerlijke partij, die strafvordering had ingesteld.
(3) Thans art. 68 van het decreet betreffende
de ruimtelijke ordening, gecoordineerd bij besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober
1996 (B.S., 15 maart 1997).
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1° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 62- PROCESVERBAAL MET BIJZONDERE BEWIJSWAARDE.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- BEWIJSWAARDE - OVERTREDING OP DE
VERKEERSWETTEN- PROCES-VERBAAL VAN
VASTSTELLING- BIJZONDERE BEWIJSWAARDE
- DRAAGWIJDTE -LATER VERSTREKTE GEGEVENS.

----l
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aanvoert, blijkbaar artikel149 van de
op 17 februari 1994 afgekondigde gecot:irdineerde Grondwet bedoelt;
Overwegende dat de bijzondere
4 ° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE- bewijswaarde die, zolang het tegendeel niet is bewezen, verbonden is aan
MENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ARTIKEL 16 -ARTIKEL 16.2het proces-verbaal dat naar aanleiINHALEN - EVENWIJDIGE FILES - BEOORDEding van een overtreding van de verLING.
keerswetgeving wordt opgesteld door
een daartoe bevoegde ambtenaar of be1o en 2° De bijzondere bewijswaarde die,
zolang het tegendeel niet is bewezen, ver- ambte van de overheid, slechts geldt
bonden is aan het proces-verbaal dat naar voor de vaststelling van de overtreaanleiding van een overtreding van de ding zelf, doch niet voor later ververkeerswetten werd opgesteld door een strekte aanvullende gegevens;
daartoe bevoegde ambtenaar of beambte
Dat het oordeel van de appelrechters
van de overheid, geldt slechts voor de
vaststelling van de overtreding zelf, doch "dat (eiser) het bewijs niet levert van
niet voor de later verstrekte gegevens (1). de onjuistheid van de gedane vaststellingen" stoelt op de vaststelling in het
(Art. 62 Wegverkeerswet.)
proces-verbaal van 23 juni 1995, naar
3° en 4° De rechter oordeelt op onaantast- luid waarvan "(eiser) zig-zag van de
bare wijze dat, wegens de verkeersdicht- linkse rijstrook tot uiterst rechts reed",
heid, het verkeer in meerdere files mocht
geschieden en dat er geen sprake is van welke vaststelling in het - ingevolge
het sneller rijden van de beklaagde in een schrijven van eiser opgestelde - narijstrook of file ten opzichte van voertui- volgende proces-verbaal van 5 juli
gen in een andere rijstrook of file, maar 1995, dat geen bijkomende bevindinwel van het inhalen door de beklaagde gen of gegevens van aanvullend onvan voertuigen die in dezelfde rijstrook of derzoek inhoudt, slechts wordt toegefile als hijzelfreden (2). (Artt. 9.5 en 16.2 licht;
Wegverkeersreglement.)
Dat de appelrechters door hun motivering de regels inzake bewijswaarde
(HEGEMANN)
van processen-verbaal niet miskennen;
ARREST
Overwegende dat de appelrechters
releveren dat de verbalisanten vast(A.R. nr. P.97.0036.N)
stelden "dat (eiser) op de E40 richHET HOF; - Gelet op het bestre- ting Brussel te Bertem andere voerden vonnis, op 5 december 1996 in ho- tuigen meerdere malen langs rechts
ger beroep gewezen door de Correc- heeft ingehaald ( ... ) en dat hij zigzag reed van de linkse rijstrook tot de
tionele Rechtbank te Leuven;
uiterst rechtse";
Gelet op de namens eiser neergeDat zij, met onaantastbare beoorlegde memorie, waarvan een door de
gri:ffier voor het Hof voor eensluidend deling van de feitelijke gegevens van
verklaarde kopie aan dit arrest is de zaak, oordelen, met uit de context
van hun motivering blijkende aangecht en ervan deel uitmaakt;
vaarding dat wegens de verkeersdichtOver de beide middelen :
heid het verkeer in meerdere files
Overwegende dat eiser, waar hij mocht geschieden, dat er hier geen
schending van artikel 97 Grondwet sprake is van het sneller rijden van eiser in een rijstrook of file ten opzichte
van voertuigen in een andere rijstrook
(1) Cass., 4jan. 1994, A.R. nr. 7262 (A. C., 1994,
of file, maar wel van het inhalen door
nr. 4).
eiser van voertuigen die in dezelfde
(2) Zie Cass., 17 feb. 1976 (A.C., 1976, 704).
rijstrook of file als hijzelf reden;
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN- ARTIKEL 9- ARTIKEL 9.2EVENWIJDIGE FILES - BEOORDELING.
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Dat zij door hun motivering eisers
verweer verwerpen, zodoende zijn conclusie beantwoorden, en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen 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, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 april 1998 - 2" kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Holsters, voorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
P. Gaudius, Gent.
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BLOEDPROEF -

:::::

VERPLICHTING- VOOR-

WAARDEN.

Het laten nemen van een bloedmonster kan
alleen worden opgelegd, als de ademtest een alcoholgehalte van ten minste
0,22 milligram aangeeft per liter uitgeademde alveolaire lucht en een ademanalyse niet kan worden uitgevoerd, of indien noch die ademanalyse noch de
ademtest uitgevoerd konden worden en de
betrokkene zich blijkbaar bevindt in een
toe stand van alcoholintoxicatie of van
dronkenschap (1). (Art. 63, § 1, Wegverkeerswet.)
(1) Vgl. Cass., 20 sept. 1998, A.R. nr. 2352
(A. C., 1988-89, nr. 36), dus v66r de wet van 18

juni 1990 tot wijziging van art. 63 Wegverkeerswet.

__ __:-_----'

__ -

,
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(LUCAS)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.97.1665.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 november 1997 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Aarlen;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering :
1. waarbij hij veroordeeld wordt wegens de hem sub A ten laste gelegde
alcoholintoxicatie :

Overwegende dat uit het onderling
verband tussen de artikelen 59 en 63,
§ 1, van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer, zoals zij zijn gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, behoudens het in artikel 63, § 2, bedoelde geval, volgt dat de officieren
van gerechtelijke politie die hulpofficier zijn van de procureur des Konings
en van de krijgsauditeur, het personeel van de rijkswacht alsook de ambtenaren en beambten van de
gemeentepolitie de vermoedelijke dader van een verkeersongeval of ieder
die het mede heeft kunnen veroorzaken, zelfs indien hij het slachtoffer ervan is, slechts kunnen verplichten een
bloedmonster te laten nemen door een
daartoe opgevorderde geneesheer, in
het geval de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 milligram
aangeeft per liter uitgeademde alveolaire lucht en een ademanalyse niet
kan worden uitgevoerd, of in het geval noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden en
betrokkene zich blijkbaar bevindt in
een toestand van alcoholintoxicatie of
van dronkenschap;
Overwegende dat het arrest, door de
vermelding "dat de vermoedelijke dader van een verkeersongeval verplicht
moet worden een bloedproef te laten
nemen, indien hij kennelijk tekens van
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alcoholintoxicatie vertoont, zelfs wanneer de ademtest niet wordt verricht",
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
2. waarbij hij veroordeeld wordt wegens de telastlegging B :
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, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser veroordeelt wegens de telastlegging A;
verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in twee derde
van de kosten van zijn voorziening en
laat de overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Neufchateau, zitting houdende in hoger beroep.
29 april 1998 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. M. Thiry, Aarlen.
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1o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- ONOVERKOMELIJKE DWALING- BEGRIP.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- RAADKAMER
- OMSCHRIJVING.

1o De overtuiging op grand van de advie-

zen van de bevoegde bestuurlijke overheid, overeenkomstig de strafwet gehandeld te hebben, kan door de rechter
aangemerkt worden als een onoverkome-
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lijke rechtsdwaling die een rechtvaardigingsgrond voor het misdrijfvormt (1).
(Art. 71 Sw.)

2° Bij de regeling van de rechtspleging is
het onderzoeksgerecht niet gebonden door
de omschrijving die het openbaar ministerie aan de feiten gegeven heeft; het onderzoek naar de inate waarin de zaak bij
het gerecht aanhangig is, is een beoordeling in feite (2). (Art. 128 Sv.)
(ALGEMENE PHARMACEUTISCHE BOND
T. DENIS E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0075.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1997 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Brussel;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing tot buitenvervolgingstelling en tot veroordeling in de kosten van de strafVordering:
1. In zoverre zij betrekking heeft op
de verweerster Clinic Service B.V.B.A. :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres, burgerlijke partij, haar voorziening heeft doen betekenen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. In zoverre zij betrekking heeft op
de verweerders Agnes Dereymaeker,
P~lippe, Fabienne en Jean-Pierre Denis:
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij, in het kader van de regeling
(1) Raadpl. Cass., 26 juni 1996, A.R. nr.
P.96.0633.F (A. C., 1996, nr. 260).
(2) Raadpl. Cass., 25 nov. 1974 (A. C., 1975,
355).
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van de rechtspleging, een buitenvervolgingstelling wordt uitgesproken, geen vonnis is in de zin van artikel149 van de Grondwet;
Dat het middel, in zoverre het de
schending van voornoemde bepaling
aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat
een dwaling omtrent het recht, wegens bepaalde omstandigheden, door
de strafrechter als onoverkomelijk kan
worden aangemerkt, wanneer uit die
omstandigheden kan worden afgeleid dat de verdachte gehandeld heeft
zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan; dat, weliswaar, de loutere vaststelling dat de
verdachte slecht is voorgelicht, zelfs
door een bevoegd persoon, op zich niet
voldoende is; dat evenwel de rechter,
op grond van de gegevens van de zaak,
oordeelt of de verdachte door dat advies in een toestand van onoverkomelijke dwaling verkeerde; dat het hier
een beoordeling in feite betreft, onder voorbehoud van de controle die het
Hof uitoefent op het begrip onoverkomelijke dwaling;
Overwegende dat het arrest de
rechtvaardigingsgrond aanneemt, op
grond dat de verweerders redelijkerwijs in de overtuiging konden verkeren dat zij overeenkomstig de strafwet handelden, overtuiging die
gegrond was op de hun door de bevoegde bestuurlijke overheid gegeven adviezen; dat, aldus, de appfdrechters geantwoord hebben op de
conclusie van eiseres, waarin zij aanvoerde dat de enige ministeriele vergunning waarop de verweerders zich
konden beroepen, reeds lang bestond;
dat zij op grond van die overwegingen wettig hebben kunnen beslissen
dat de verweerders in een toestand
van onoverkomelijke dwaling verkeerden; dat zij hun beslissing regelmatig met redenen omkleed en naar recht
verantwoord hebben;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
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Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van
artikel 149 van de Grondwet, faalt
naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat
het onderzoeksgerecht, bij de regeling van de rechtspleging, niet gebonden is door de omschrijving die het
openbaar ministerie aan de feiten
heeft gegeven; dat het onderzoek naar
de mate waarin de zaak bij het
onderzoeksgerecht aanhangig is, een
beoordeling in feite is;
Overwegende dat het arrest, op de
conclusie van eiseres, strekkende tot
verwijzing van de verweerders naar
het vonnisgerecht na wijziging van de
omschrijving van de telastlegging,
"oordeelt dat er geen grond bestaat om
de aan de verdachten Philippe Denis, Fabienne Denis, Agnes Dereymaecker en Jean-Pierre Denis ten laste gelegde feiten, inzonderheid wat de
tijdspanne betreft waarin de misdrijven zijn gepleegd, te wijzigen of aan te
pas sen";
Dat het middel, nu het kritiek oefent op die feitelijke beoordeling, in die
mate niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiseres
veroordeeld wordt tot schadeloosstelling van de verweerders :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten van haar voorziening.
29 april 1998 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
-Advocaat: mr. J.M. Picard, Brussel.
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3e KAMER - 4 mei 1998

1° GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- GEWONE KINDERBIJSLAG- RECHTHEBBENDERECRTGEVEND KIND - TOEKENNING- BEPERKING- OPVOEDING BUITEN RET RIJKPRINCIPE.

2° GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- GEWONE KINDERBIJSLAG- RECHTGEVEND KIND
- RECRTREBBENDE - TOEKENNING - BEPERKING- OPVOEDING BUITEN RET RIJKDRAAGWIJDTE.

1o De kinderbijslag is niet verschuldigd ten

behoeve van kinderen die buiten het Rijk
worden opgevoed. (Art. 52, eerste lid,
Kinderbijslagwet Werknemers.)
2° Is wettig het arrest dat na te hebben
vastgesteld dat rechtgevende kinderen in
het buitenland onderwijs volgen maar dat
niet blijkt dat de opvoedingsopdracht van
de in Belgie verblijvende ouders aldaar
door iemand anders is overgenomen, vervolgens oordeelt dat de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers niet gerechtigd was de gewone kinderbijslag te
ontzeggen aan de rechthebbenden voor
hun rechtgevende kinderen. (Art. 52, eerste lid, Kinderbijslagwet Werknemers.)
(RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS T. SWARTZ E.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.97.0100.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 51, § 2 en 52, inzonderheid het eerste lid van de bij Koninklijk besluit van 19 december 1939
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (zoals vervangen, respektievelijk ingevoegd bij wet
van 22 december 1989) en voor zoveel als
nodig van artikelen 40 en 56nonies van dezelfde samengeordende wetten betreffende
de kinderbijslag voor loonarbeiders (artikel 40 zoals vervangen bij wet van 22 december 1989, artikel 56nonies zoals ingevoegd bij koninklijk besluit nummer 534
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van 31 maart 1987 en nadien gewijzigd bij
wet van 22 december 1989),
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat Sheila Friedmann vanaf 1
september 1992 was ingeschreven aan een
onderwijsinstelling te Jeruzalem (Israel),
sedert die datum te Israel verbleef en tijdens de vakantieperioden terugkeerde naar
Belgie, en dat Jaakov Friedmann eveneens vanaf 1 september 1992 aan een onderwijsinstelling teN atanya (Israel) was ingeschreven en sedertdien in Israel verbleef,
maar tijdens de vakantieperioden regelmatig terugkeerde naar Antwerpen (arrest p. 5, punt 5.2), (deels) onder bevestiging van de beslissing van de arbeidsrechtbank, eiser veroordeelt tot betaling
aan mevrouw Regina Pomeranz van de verschuldigde kinderbijslag voor Jaakov Friedmann, verhoogd met verwijlsintresten
vanaf 12 mei 1993 op de op deze datum
vervallen en nog niet-uitgekeerde bedragen en vanaf de respectieve vervaldata op
de later vervallen en nog niet-uitgekeerde
bedragen, en wat de kinderbijslag voor
Sheila Resi Friedmann betreft, eveneens
oordeelt dat eiser de normale kinderbijslag niet mocht ontzeggen (doch de debatten heropent om partijen toe te laten te
concluderen over de mogelijke implicaties van het huwelijk van Sheila Resi Friedmann), op volgende gronden:
"Het is duidelijk dat het feit in het buitenland hoger onderwijs te volgen, in de zin
van (artikel 52 van de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders) niet gelijk te stellen is met
'in het buitenland opgevoed worden'. Zoniet zouden de hierboven aangehaalde bepalingen betreffende de toekenning van
kinderbijslag voor kinderen die hoger onderwijs in het buitenland volgen, wat uiteraard en normalerwijze min of meer
lange afwezigheden buiten het Rijk meebrengt, geen zin hebben.
Anderzijds is in de gecoiirdineerde wetten geen bepaling te vinden van hef begrip 'opgevoed worden'. Het is duidelijk dat
het hier in het kader van de wetgeving op
de kinderbijslag niet gaat om een pedagogisch begrip, maar wel om een begrip dat
juridisch dient ingevuld te worden.
Algemeen wordt aangenomen dat het begrip overeenkomt met de betekenis van de
onderhoudsplicht van artikel 203 van het
Burgerlijk Wetboek, nl. : het verschaffen
van 'levensonderhoud, opvoeding en een
passende opleiding'. In ruimere bewoordingen wordt eronder verstaan : (!") voeden, d.w.z. alles geven wat nodig is voor het
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materieel bestaan van het kind, (2') 'onderhouden', d.w.z. het verzekeren van kleding en woning, en (3') 'opvoeden', d.w.z. alles geven wat het kind op moreel en
intellectueel vlak nodig heeft rekening houdend met de mogelijkheden van de ouders.
Hieronder vallen ook het bekostigen en stimuleren van hogere studies, hobby's, reizen, enz. (Jaarverslag R.K.W. 1995, p. 105).
Ondertussen luidt de tekst van artikel
203, § 1 B.W. : 'De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor
de huisvesting, het levensonderhoud, het
toezicht, de opvoeding en de opleiding van
hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de
meerderjarigheid van het kind.' Uit niets
blijkt dat (verweerders) deze opvoedingsverplichting ten aanzien van hun kinderen Sheila en J aakov niet verder zouden
hebben uitgevoerd tijdens hun verblijfin Israel, waar zij een voortgezette hogere opleiding ontvingen. Uit niets blijkt anderzijds dat anderen in Israel deze
opvoedingsopdracht van de ouders zouden hebben overgenomen. Een instelling
voor hoger onderwijs wordt niet geacht de
opvoeding van de studenten, in de zin van
artikel203 B.W, van de ouders over de nemen. Bijgevolg was de beslissing van de
R.K.W., het recht op de normale kinderbijslag volgens artikel 52, § 3, aan de heer en
mevrouw Schwartz-Pomeranz te ontzeggen, niet in rechte verantwoord." (arrest pp.
8-9, punt 6.5.4.),

terwijl overeenkomstig artikel 51, § 2
van de bij Koninklijk besluit van 19
december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, onder meer rechthebbend zijn op
kinderbijslag, de personen vernoemd in artikel 56nonies van dezelfde wet, dit zijn de
volledige of gedeeltelijke al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen;
Dit recht op kinderbijslag, waarvan het
bedrag wordt bepaald bij artikel40, eventueel verhoogd met de bijslagen bedoeld in
artikel 42bis van dezelfde wet, overeenkomstig artikel 52, eerste lid van dezelfde
wet niet verschuldigd is ten behoeve van
kinderen die buiten het Rijk worden opgevoed;
Kinderen waarvan wordt vastgesteld dat
zij in het buitenland niet aileen onderwijs volgen, doch er tevens verblijven, en
die slechts tijdens de vakantieperiodes al
dan niet regelmatig naar Belgie terugkeren, niet kunnen geacht worden in Belgie
te worden opgevoed;
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De loutere omstandigheid in het buitenland onderwijs te volgen inderdaad niet volstaat om te kunnen stellen dat betrokkene buiten het Rijk wordt opgevoed;
Het arbeidshof te dezen evenwel vaststelde dat de betrokken kinderen niet aileen in het buitenland onderwijs volgden,
doch er ook verbleven en slechts (regelmatig) met de vakanties terugkeerden naar
Belgie;
De omstandigheid dat de ouders aan wie
de opvoedingsplicht toekomt, in Belgie verblijven, en dat in het buitenland geen persoon of instelling kan worden aangewezen die deze opvoedingsplicht zou hebben
overgenomen, niet met zich meebrengt dat
de betrokken kinderen derhalve moeten
worden opgevat als zijnde opgevoed in Belgie,
zodat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat eiser niet gerechtigd was de gewone kinderbijslag te ontzeggen aan verweerders voor de kinderen Sheila en
J aakov Friedmann (schending van alle in
de aanhef van het middel aangehaalde
wetsbepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel52, eerste lid, van de Kinderbijslagwet Werknemers van 19 november
1939, de kinderbijslag niet verschuldigd is ten behoeve van kinderen die
buiten het Rijk worden opgevoed;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de betrokken kinderen in het
buitenland onderwijs volgen maar dat
niet blijkt dat de opvoedingsopdracht
van de in Belgie verblijvende ouders
aldaar door iemand anders is overgenomen;
Dat het arrest op grond van die
vaststellingen wettig kon oordelen dat
eiser niet gerechtigd was de gewone
kinderbijslag te ontzeggen aan de verweerders voor de kinderen Sheila en
J aakov Friedmann;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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4 mei 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de
h. Farrier, afdelingsvaarzitter- Verslaggever : de h. Baes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.
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HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL -AKTE VAN
HOGER BEROEP - ANDERE WIJZE DAN BIJ
CONCLUSIE- VERMELDING- NIETIGHEIDGEDAAGDE IN HOGER BEROEP- WOONPLAATS
OF VERBLIJFPLAATS- GEWIJZIGDE WOONPLAATS - GEEN KENNISGEVING- GEVOLG.

Zo met uitzondering van het geval waarin
het hager beroep bij conclusie wordt ingesteld, de akte van hager beroep, op
straffe van nietigheid de naam, de uoornaam en de woonplaats of bij gebreke van
de woonplaats, de verblijfplaats van de
gedaagde in hager beroep moet vermelden, schrijft de wetgever niet voor dat de
nietigheid van de akte van hager beroep
slechts mag worden uitgesproken nadat
is vastgesteld dat de wederparij de eiser in hager beroep zijn adreswijziging
heeft medegedeeld. (Art. 1057, eerste lid,
3°, Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT- STAATSSECRETARIS VOOR
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. BRACKE)
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al. 1. 3" van het Gerechtelijk Wetboek op
straffe van nietigheid voargeschreven vermeldingen met name dejuiste woon- ofverblijfplaats van de gei:ntimeerde",
terwijl in het verzoekschrift van 12 aktaber 1994 tot het instellen van hager beroep tegen het vonnis van 27.09.1994 de
vermelde woonplaats van verweerder
(Dendermandsesteenweg 933 te Destelbergen) de waonplaats is die door verweerder apgegeven was in zijn inleidend verzoekschrift van 16 mei 1991 en in zijn
canclusies van 9 april 1992 en van 18 mei
1993 en in het vonnis vermeld was,
terwijl eiser er bijgevalg toe gerechtigd
was deze door verweerder opgegeven en in
het vonnis vermelde waanplaats te vermelden in het verzoekschrift tot hager beroep zadat het bestreden arrest de nietigheid niet mocht uitspreken van dat
verzoekschrift zonder vast te stellen dat
verweerder eiser van een verandering van
waonplaats in kennis gebracht had :

Overwegende dat, krachtens artikel 105 7, eerste lid, 3", van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering
van het geval waarin het hager beroep bij conclusie wordt ingesteld, de
akte van hager beroep, op straffe van
nietigheid, de naam, de voornaam en
de woonplaats of, bij gebreke van een
woonplaats, de verblijfplaats van de
gedaagde in hager beroep moet vermelden;
Overwegende dat die bepaling niet
voorschrijft dat de nietigheid van de
akte van hager beroep slechts mag
worden uitgesproken nadat is vastgesteld dat de wederpartij de eiser in hager beroep zijn adreswijziging heeft
meegedeeld;
Dat het middel faalt naar recht;

ARREST

(A.R. nr. S.97.0114.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het verzoekschrift van eiser tot hoger beroep nietig verklaart op de grond dat "de akte van
hoger beroep bevat niet de in artikel 1057

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 mei 1998 - 3 6 kamer - Voorzitter : de
h. Forrier, afdelingsvaarzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Tegenstrijdige
conclusie (1) van mevr. De Raeve, advacaatgi:meraal - Advocaat : mr. van Heeke.
(1) Het O.M. concludeerde tot de gegrondheid van het rniddel. Het steunde zich op het verslag Van Reepinghen (Pasin., Ets. Bruylant, 1978,
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WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEREGLEMENTSMENT VAN 01-12-1975 BEPALINGEN -ARTIKEL 25 -ARTlKEL 25.1, 3",
- DRAAGWIJDTE.

Het recht van de bestuurder van het voertuig, waarvan het inschrijvingsteken op
de inrij van een eigendom is aangebracht,
om v66r die inrij te parkeren verleent hem
niet het recht voor onbeperkte duur voor
deze inrij te parkeren, wat ook andere verkeersregels mogen bepalen. (Art. 25.1, 3°,
Wegverkeersreglement.)
(DEBONNE)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0259.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 januari 1996 in hoger beroep door de Correctionele
Rechtbank te Brugge gewezen;
Over het middel :
schending van artikel 2 van het Strafwetboek, van het algemeen rechtsbeginsel
"nulla poena sine lege" (vertaling: "geen
straf zonder wet") en tevens schending van
artikel25.1.3 van het Koninklijk Besluit
van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het aangevochten vonnis uitdrukkelijk stelt: "artikel 27.1.1 stelt dat
elke bestuurder die op een werkdag een
auto parkeert in een zone met beperkte
parkeertijd, de parkeerschijf op de binnenp. 250) waaruit blijkt dat het Gerechtelijk Wethoek in aanmerking neemt dat het hoger beroep weliswaar een nieuw geding inleidt, maar
dat dit geding zal plaatsvinden tussen pleiters die
reeds partij waren in de zaak, zodat hun identiteit en woonplaats bekend zijn en zij kunnen rekenen op de voortzetting van hun proces ingevolge het instellen van een rechtsmiddel. Het
O.M. oordeelde dat uit hetgeen voorafgaat, kan
worden afgeleid dat het hoger beroep de voortzetting is van het geding in eerste aanleg, zodat de woonplaats deze is zoals ze blijkt uit de
gedingstukken, zolang de gedaagde in hoger beroep de tegenpartij niet op de hoogte stelt van de
wijziging van zijn woonplaats (A. FETIWEIS, Manuel de procedure civile, 1985, nr. 221).
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kant van de voorruit dient aan te brengen. Deze wettelijke bepaling laat weinig
ruimte voor interpretatie nu zij gewag
maakt van elke bestuurder. (Eiseres) heeft
het derhalve verkeerd voor wanneer zij de
mening is toegedaan dat v66r de eigen opof inrit het gebruik van de parkeerschijf in
een blauwe zone niet zou verplicht zijn";
terwijl (eiseres) haar wagen parkeerde
v66r de garage van haar eigendom, alwaar
het inschrijvingsteken op de garage is aangebracht; dat artikel 25.1.3 van de wegcode uitdrukkelijk stelt dat het verboden is
een voertuig te parkeren v66r de inrij van
eigendommen behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op de
inrij is aangebracht; dat artikel27.1.1, al.
1 van de wegcode, handelende over de
plaatsen waar het parkeren toegelaten is,
doch waarvan de duurtijd van het parkeren wordt gelimiteerd, hier geen toepassing kan vinden gezien het parkeren v66r
de inrij van eigendommen in principe verboden is; dat de uitzondering voorzien in artikel25.1.3 van de wegcode hier wel degelijk toepassing vindt en (eiseres) derhalve
wettelijk gerechtigd was haar voertuig te
parkeren voor haar eigen garagepoort; dat
de uitzondering voorzien in artikel 25.1.3
van de wegcode dan ook primeert hoven de
bepaling van artikel 27 .1.1, al. 1 van de
wegcode;
zodat de Rechtbank dan ook door (eiseres) te veroordelen op grond van artikel
27.1.1, al. 1 en 27.2 van de wegcode noodzakelijkerwijze het artikel 25.1.3 van de
wegcode heeft geschonden :

Overwegende dat artikel 29 Wegverkeerswet op het tijdstip van de misdrijven eiseres ten laste gelegd en nu,
met straf dreigt tegen overtredingen
van de reglementen uitgevaardigd op
grand van de vermelde wet;
Dat het middel in zoverre het scherrding aanvoert van artikel 2 StrafWetboek of miskenning van het legaliteitsbeginsel, faalt naar recht;
Overwegende dat artikel 25 Wegverkeersreglement gevallen van parkeerverbod bepaalt; dat inzonderheid
artikel 25.3° verbiedt voertuigen te
parkeren voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan
het inschrijvingsteken leesbaar op die
inrij is aangebracht;
Dat artikel 25.3° de bestuurder van
het voertuig waarvan het inschrij-
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vingsteken op de inrij van een eigendom is aangebracht evenwel niet het
recht verleent voor onbeperkte duur
voor deze inrij te parkeren, wat ook
andere verkeersregels mogen bepalen;

2o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAF-

Overwegende dat artikel 27 Wegverkeersreglement de beperkte
parkeertijd bepaalt; dat inzonderheid artikel27.1 het parkeren regelt in
een zone met beperkte parkeertijd, dit
is de zogenaamde blauwe zone;

3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET-

Overwegende dat artikel 25 Wegverkeersreglement, inzonderheid artikel 25.3", en artikel 27 Wegverkeersreglement, inzonderheid artikel27.1,
elkaar niet uitsluiten of primeren,
maar tezamen toepasselijk zijn, wat de
appelrechters te dezen naar recht oordelen;

1°, 2° en 3° De omstandigheid dat een
proces-verbaal opgesteld door overheidsagenten die door de Koning
worden ingesteld om toezicht te houden
op de naleving van de verkeerswet en
haar uitvoeringsbesluiten, ingevolge de
laattijdige toezending van een afschrift
ervan aan de overtreder, slechts
bewijswaarde als inlichting heeft, belet de
rechter ten grande niet met onaantastbare appreciatie van de bewijswaarde
van de hem regelmatig overgelegde
feitelijke gegevens waarover de beklaagde
tegenspraak heeft kunnen voeren,
waaronder de vaststellingen van de
verbalisant, te releveren dat de aan de beklaagde ten laste gelegde verkeersovertreding werd vastgesteld met een toestel
Multanova type 5F en te oordelen dat uit
de vaststellingen door de verbalisant en
zijn verklaringen ter terechtzitting
omtrent de controle en werking van het
gebruikte multanovatoestel moet besloten worden dat de door het gebruikte
meettoestel gedane vaststellingen betrouwbaar zijn en het bewijs van de aan de beklaagde ten laste gelegde verkeersovertreding opleveren. (Art. 62 Wegver-

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 eiseres in de kosten.
5 mei 1998 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de
h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Advocaat: mr. P. Brandel, Brugge.

ZAKEN- PROCESSEN-VERBAAL INZAKE WEGVERKEER- AFSCHRIFT- LAATTIJDIGE TOEZENDING AAN DE OVERTREDER - BEWIJSWAARDE VAN DE VASTSTELLINGEN.

WETSBEPALINGEN ARTIKEL 62 PROCESSEN-VERBAAL -AFSCHRIFT- LAATTIJDIGE TOEZENDING AAN DE OVERTREDERBEWIJSWAARDE- BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER

keerswet.)
(POLLET)
ARREST

(A.R. nr. P.97.0618.N)

Nr. 223
2e KAMER- 5 mei 1998

1o BEWIJS -

STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN
- BEWIJSWAARDE- PROCESSEN-VERBAAL INZAKE WEGVERKEER- AFSCHRIFT- LAATTIJDIGE TOEZENDING AAN DE OVERTREDERDRAAGWIJDTE.

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 28 maart 1997 in hoger beroep op verzet gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;
Gelet op de namens eiseres neergelegde memorie, waarvan een door de

Nr. 224
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griffier voor het Hof voor eensluidend
Dat het middel niet kan worden
verklaarde kopie aan dit arrest is ge- aangenomen;
hecht en ervan deel uitmaakt;
En overwegende dat de substanOver het middel :
tii:ile of op stra:ffe van nietigheid voorOverwegende dat eiseres in appel- geschreven rechtsvormen in acht zijn
conclusie "niet de vaststelling met een genomen en de beslissing overeenkomwettelijk multa-nova apparaat op zich stig de wet is gewezen;
in vraag (stelt), doch enkel het bewijs (eist) van het feit dat de gehanOm die redenen, verwerpt de voorteerde technische apparatuur de juiste
vaststellingen kon doen" en "ofhet ap- ziening; veroordeelt eiseres in de kosparaat in casu wel correct gefunctio- ten.
neerd heeft";
5 mei 1998 - 2° kamer - Voorzitter en
Overwegende dat de appelrechters,
verslaggeuer : de h. Holsters, voorzittermet onaantastbare appreciatie van de Gelijkluidende
conclusie van de h. Goebewijswaarde van de hen regelmatig minne, advocaat-generaalAdvocaat : mr.
overgelegde feitelijke gegevens waar- I. Van Mellaert, Antwerpen.
over eiseres tegenspraak heeft kunnen voeren, waaronder de vaststellingen van de verbalisant die door de
laattijdige toezending van een afschrift
van het proces-verbaal van vaststelling slechts bewijswaarde als inlichting hebben, releveren dat de aan ei- Nr. 224
seres ten laste gelegde verkeersovertreding werd vastgesteld met een
2° KAMER - 6 mei 1998
"multanova type 5F", die op een statief geplaatst was op de middenberm 1° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
E.17, en dat uit de vaststellingen door
15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG- STRAFZAKEN- GEDEKTE NIETIGHEID- VOORWAARde verbalisant en zijn verklaringen ter
DEN.
terechtzitting van 25 oktober 1996 van
de politierechtbank te Oudenaardein het proces-verbaal waarvan de in 2° HOGER BEROEP STRAFZAKEN
het middel weergegeven door eiseres
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- KRIJGSaan de verbalisant gestelde vragen en
RAAD - VRIJSPRAAK- MILITAIR GERECHTSde door deze hierop gegeven antwoorHOF- VEROORDELING- EENSTEMMIGHEID.
den geen steun vinden - omtrent de
controle en werking van het gebruikte
multanovatoestel moet besloten wor- 3° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE
den dat de door het gebruikte meetVRAAG- CASSATIEMIDDEL - DISCRIMINATIE- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING.
toestel gedane vaststellingen betrouwbaar zijn en het bewijs van de aan
eiseres ten laste gelegde verkeersover- 4o PREJUDICIEEL GESCHIL- CASSATIEtreding opleveren;
MIDDEL- DISCRIMINATIE -ARBITRAGEHOF.
Dat zij aldus vaststellen dat het
door eiseres gevraagde bewijs gele- 5° MISDRIJF- GEPLEEGD IN HET BUITENverd is en dat desbetre:ffend geen bijLAND - DOUANE - MILITAIR - BEVOEGDkomend onderzoek nodig of nuttig is;
HEID.
Dat de appelrechters door hun motivering het recht van verdediging van 6° BEVOEGDHEID EN AANLEG eiseres niet miskennen en de beslisSTRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- MISDRIJF GEsing regelmatig met redenen omklePLEEGD IN HET BUITENLAND- DOUANE- MIden en naar recht verantwoorden;
LITAIR
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Nr. 224
(LECLERCQ)

7° DOUANE EN ACCIJNZEN -

MISDRIJF
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND- MILITAIRBEVOEGDHEID.

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0094.F)
1o De nietigheid ten gevolge van het feit dat

de verdachte de taal van de rechtspleging voor de krijgsraad niet heeft kunnen kiezen, wordt gedekt door een niet
voorbereidend vonnis op tegenspraak, dat
door dat rechtscollege wordt gewezen zonder dat de nietigheid opgeworpen is (1).
(Art. 40, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken.)
2° Het Militair Gerechtshof dat een vrij-

sprekend vonnis wijzigt, hoeft niet vast te
stellen dat het met eenparige stemmen
uitspraak doet (2). (Art. 21lbis Sv.; art.
58, tweede lid, Ger.W.; art. 8, eerste lid,
Besluitwet 14 sept. 1918.)
3° en 4 o Wanneer er in een cassatiemiddel

aangevoerd wordt dat personen die aan
sommige bepalingen van het Mil.Sv. onderworpen zijn, gediscrimineerd worden ten opzichte van personen die op
grand van het Sv. voor de gewone rechtscolleges vervolgd worden, moet het Hof
van Cassatie dienaangaande een prejudiciele vraag stellen aan het Arbitragehof (3). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
5°, 6° en 7o De militaire rechtscolleges zijn
bevoegd, ingeval een militair of een persoon die deel uitmaakt van een gedeelte
van het Zeger dat zich op het grondgebied van een vreemde Staat bevindt, de
wetgeving van die Staat heeft overtreden, inz. wanneer deze betrekking heeft op
de douane of de import- of exportreglementering (4). (Art. 10bis V.T.Sv.; art.
57bis Mil.Sw.; art. 19, tweede lid, Mil.Sv.)
(1) Cass., 1 feb. 1994, A.R. nr. P.93.0027.N
(A.C., 1994, nr. 58).

(2) Cass., 18 april1984,A.R. nr. 3544 (A.C.,
1983-84, nr. 488).
(3) Zie Cass., 16 dec. 1997, A.R. nr. P.97.0510.N
(A.C., 1997, nr. 559).

(4) G. W AILLIEZ, ''Regles et principes de base relatifs a I'application extra-territoriale du droit penal aux militaires belges et aux civils ala suite
des troupes, Rev. dr. pen., 1994, p. 480.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1997 gewezen door het Militair Gerechtshof;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de veroordelende beslissing op
de strafvordering :

Over het eerste middel in zijn geheel:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat er in de zaak geen enkel
voorbereidend onderzoek tegen eiser is
ingesteld, dat laatstgenoemde rechtstreeks is gedagvaard voor de krijgsraad en dat hij gekozen heeft om er
zich in het Frans uit te drukken;
Overwegende dat het niet terzake
dienend is om, voor het Hof, na te
gaan of eiser al dan niet is verzocht
om de voor de krijgsraad te gebruiken taal te kiezen; dat luidens artikel 40, tweede lid, van de wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, elk niet zuiver voorbereidend vonnis dat op tegenspraak
werd gewezen, de nietigheid dekt van
de akten van rechtspleging die het
vonnis zijn voorafgegaan; dat het vonnis van de krijgsraad, waartegen hager beroep is ingesteld voor het Militair Gerechtshof, op tegenspraak is
gewezen, geen voorbereidend vonnis is
en zelf niet is aangetast door enige nietigheid ten gevolge van de schending
van voornoemde wet; dat de nietigheid van die akten, in de veronderstelling dat zij inderdaad door nietigheid aangetast zijn, niet voor de eerste
rechter is aangevoerd en, bijgevolg, gedekt is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
(. .. )

Over het vijfde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
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Overwegende dat artikel211bis van
het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd bij artikel 149 van de
wijzigingsbepalingen van artikel 3 van
de wet van 10 oktober 1967 houdendehet Gerechtelijk Wetboek, niet van
toepassing is op het Militair Gerechtshof;

____ f
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Overwegende dat er grond bestaat
om, overeenkomstig artikel 26, § 1,
van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof, aan dat hof
de eerste in het dictum geformuleerde
prejudiciele vraag te stellen;
Over het zesde middel :

Wat het eerste en het tweede onOverwegende dat de militaire rechtderdeel
samen betreft :
banken, krachtens artikel 58, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, onOverwegende dat artikel 10bis van
derworpen blijven aan bijzondere wet- de wet van 17 april 1878 houdende de
ten; dat de gewone regels van de straf- voorafgaande titel van het Wetboek
rechtspleging alleen van toepassing van Strafvordering bepaalt dat ieder
zijn op de militaire rechtscolleges, aan de militaire wetten onderworwanneer de wetten betreffende de pen persoon die enig misdrijf op het
rechtspleging voor voomoemde rechts- grondgebied van een vreemde Staat
colleges die rechtspleging noch uit- pleegt, in Belgie vervolgd kan wordrukkelijk noch impliciet regelen; dat den en dat hetzelfde geldt voor degede beslissingen van het Militair Ge- nen die in welke hoedanigheid ook verrechtshof luidens artikel 8 van de bonden zijn aan een onderdeel van het
besluitwet van 14 september 1918, leger dat zich op buitenlands grondeerste lid, bij meerderheid van stem- gebied bevindt, ofvoor degenen die gemen genomen worden; dat voornoemd machtigd zijn om een troepenkorps dat
artikel 8 niet is opgeheven; dat het Hof van dit leger deel uitmaakt, te volbovendien niet bevoegd is om die wets- gen;
krachtige norm aan de Grondwet te
Overwegende dat luidens artikel19,
toetsen;
tweede lid, van het Wetboek van MiDat het onderdeel faalt naar recht; litaire Strafvordering, wanneer, buiWat het tweede onderdeel betreft: ten de tijd van oorlog, een legerfractie
zich in een buitenlands gebied beOverwegende dat het Militair Ge- vindt, de personen die, in welke hoerechtshof eiser inzonderheid veroor- danigheid ook, eraan verbonden zijn
deeld heeft we gens de telastleggin- en zij die machtiging bekwamen om
gen I.A.1 tot I.A.121, I.A.123 en II, een troepenkorps te volgen dat er deel
waarvan hij door de eerste rechter vrij- van uitmaakt, geoordeeld worden door
gesproken was;
de militaire rechtscolleges voor al de
door hen in het buitenlands gebied geOverwegende dat eiser aanvoert dat, pleegde misdrijven;
indien artikel 21lbis van het Wethoek van Strafvordering niet van toeOverwegende dat het arrest eiser, in
passing is op de rechtspleging voor het zijn opeenvolgende hoedanigheden van
Militair Gerechtshof, hij gediscrimi- officier en van persoon verbonden aan
neerd is ten opzichte van personen die een legerfractie die zich in een buivervolgd worden voor de gewone straf- tenlands gebied bevindt, veroordeelt
gerechten, nu niet blijkt dat voor- wegens in de Belgische wet omschrenoemd militair rechtscollege met een- ven misdrijven, namelijk overtredinparige stemmen van zijn leden gen van artikel 57bis van het Miliuitspraak heeft gedaan toen het de tair Strafwetboek, alsook van de
vrijspraak van voornoemde telastleg- artikelen 66, 193, 196 en 214 van het
gingen gewijzigd heeft; dat hij ver- Strafwetboek, welke misdrijven hij te
zoekt om daaromtrent een prejudi- Keulen, in de Duitse Bondsrepubliek,
ciele vraag aan het Arbitragehof te gepleegd heeft, met dien verstande dat
de overtredingen van artikel57bis van
stellen;
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het Militair Strafwetboek, te dezen, bestaan in de overtreding van de wetgeving van die Staat inzake douane of
inzake import- of exportregeling, inzonderheid § 370 van de Abgabenordnung van 16 maart 1976;
Overwegende dat het Militair Gerechtshof, enerzijds, door te beslissen dat eiser onderworpen was aan de
"wet van het vaderland" en dat er niet
hoefde te worden nagegaan of de feiten tweemaal moesten worden vervolgd, met name volgens het Belgisch
recht en volgens het Duits recht, artikel 10bis van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering
niet geschonden heeft;
Overwegende dat het Militair Gerechtshof, anderzijds, door te beslissen "dat het (. .. ) onjuist is te stellen
dat de woorden 'al de ... misdrijven' in
artikel19, tweede lid, van het Wethoek van Militaire Strafvordering aldus moeten worden uitgelegd dat ze
aileen slaan op de overtredingen van
de militaire strafwetten", en door "te
dezen" niet te verwijzen naar artikel
21 van dat wetboek, evenmin die twee
wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat beide onderdelen falen naar
recht;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat, gelet op de discriminatie die eiser in dit middel afleidt uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de
tweede, in het dictum geformuleerde
prejudiciele vraag moet worden gesteld aan het Arbitragehof, overeenkomstig artikel 26, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, houdt de uitspraak
aan totdat het Arbitragehof bij wege
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van prejudiciele beslissing uitspraak
zal hebben gedaan over de volgende
vragen: 1. "Schendt artikel 8, eerste
lid, van de besluitwet van 14 september 1918 de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in zoverre het bepaalt dat
de beslissingen van het Militair Gerechtshof 'bij meerderheid van stemmen genomen worden', zonder te vereisen dat zij met eenparige stemmen
van zijn leden genomen worden, ingeval zij een vrijspraak wijzigen of de
door de krijgsraad opgelegde straffen verzwaren, terwijl artikel 211bis
van het Wetboek van Strafvordering,
dat toepasselijk is op gewone gerechten in hoger beroep, bepaalt dat, ingeval er een vrijsprekend vonnis is, het
gerecht in hoger beroep geen veroordeling kan uitspreken dan met eenparige stemmen van zijn leden, en dat
dezelfde eenstemmigheid voor het gerecht in hoger beroep vereist is om de
door de eerste rechter uitgesproken
straffen te kunnen verzwaren?"
2. "Schenden de artikelen lObis van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering en 19, tweede lid,
van het Wetboek van Militaire Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in zoverre zij respectievelijk bepalen dat de personen die, in
welke hoedanigheid ook, aan een
legerfractie in het buitenland verbonden zijn, of zij die de machtiging bekwamen een troepenkorps te volgen
dat er deel van uitmaakt, en die enig
misdrijf plegen op het grondgebied van
een vreemde Staat, in Belgie vervolgd
kunnen worden en dat wanneer, buiten de tijd van oorlog, een legerfractie
zich in een buitenlands gebied bevindt, zij geoordeeld worden door de
militaire rechtscolleges voor al de door
hen in het buitenlands gebied gepleegde misdrijven, terwijl de personen die niet onder die wetsbepalingen vallen, niet onderworpen zijn aan
die uitgebreide bevoegdheid van de militaire gerechten?"; houdt de kosten
aan.
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6 mei 1998 - 2" kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat : mr. P. Vande Casteele, Brussel.

Over het ambtshalve aangevoerde
middel: schending van artikel 322 van
het Strafwetboek :

Nr. 225

Overwegende dat de voor dat misdrijf vereiste bestanddelen zijn : het
bestaan van een georganiseerde groep
personen die het oogmerk heeft om op
personen of op eigendommen aanslagen te plegen die misdaden of wanbedrijven zijn, en de vaste wil om van die
georganiseerde groep deel uit te rnaken;

2"

KAMER-

6 mei 1998

VERENIGING VAN BOOSDOENERS BESTANDDELEN.

De bestanddelen van de vereniging van
boosdoeners zijn het bestaan van een georganiseerde groep personen met als doel
op personen of eigendommen aanslagen
te plegen die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, alsook de bewuste wil om
van die georganiseerde groep lid te zijn,
zelfs zonder dat enig ander misdrijf wordt
gepleegd (1). (Art. 322 Sw.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. WALRAET)
ARREST

(vertaling)

Overwegende dat verweerster vervolgd wordt wegens het feit dat zij deel
heeft uitgemaakt van een vereniging
die is opgericht om door het plegen
van misdrijven een aanslag te plegen op personen of op eigendommen;

Dat het hof van beroep op grand van
de enkele omstandigheid dat de telastlegging van heling niet bewezen is
ten laste van verweerster, "alle andere overwegingen buiten beschouwing gelaten", verweerster niet wettig heeft kunnen vrijspreken van het
haar ten laste gelegde feit dat zij deel
heeft uitgemaakt van een vereniging
van boosdoeners;
Dat het middel gegrond is;

(A.R. nr. P.98.0117.F)

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
door eiser aangevoerde middel, dat
niet kan leiden tot ruimere cassatie of
tot cassatie zonder verwijzing, vernieI. In zoverre de voorziening gericht tigt het bestreden arrest, in zoverre
het Josepha Walraet vrijspreekt van
is tegen de telastlegging B 1 :
de telastlegging C; verwerpt de voorOverwegende dat de substantiele of ziening voor het overige; beveelt dat
op straffe van nietigheid voorgeschre- van dit arrest melding zal worden geven rechtsvormen in acht zijn gena- maakt op de kant van het gedeeltemen en de beslissing overeenkom- lijk vernietigde arrest; veroordeelt verstig de wet is gewezen;
weerster in de helft van de kosten en
II. In zoverre de voorziening ge- laat de overige helft ten laste van de
richt is tegen de beslissing op de straf- Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
vordering betreffende de telastleg- naar het Hof van Beroep te Bergen.
ging C:

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1997 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

(1) Cass., 30 jan. 1991, A.R. nr. 8777 (AC.,
1990-91, nr. 287).

6 mei 1998 - 2" kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Piret, advocaat-generaal.
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KAMER -

6 mei 1998

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- VERONDERSTELLINGEN- ONTVANKELIJKHEID.

Het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde
verdenking, dat niet gegrond is op bewijskrachtige en precieze feiten, maar op roekeloze veronderstellingen betreffende de
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechtbank, die worden vermoed, is kennelijk niet ontvankelijk en
wordt onmiddellijk verworpen door het
Hof van Cassatie (1). (Art. 545 Sv.)
(ULLENS DE SCHOOTEN T. LANDSBOND DER
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.98.0585.F)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, dat op 28 april 1998 op de griffie van het Hof ontvangen is en gesteld is als volgt :
"Dat hij, uit hoofde van verschillende misdrijven van gemeen recht en
fiscaal recht, die hem ten laste zijn gelegd in de 'Biorim'-zaak (parketnotitienummer 78.66 105545-89), gedagvaard
is om voor de 49ste correctionele kamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel te verschijnen;
Dat hij voor zijn verdediging verschillende getuigen heeft doen dagvaarden, onder wie mevrouw B ... ,
thans rechter in de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, maar in
1989 substituut-procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel, die het door de procureur des Konings ingestelde opsporingsonderzoek heeft geleid tussen 27
juni 1989 en 10 november 1989, da(1) Cass., 6 jan. 1998, A.R. nr. 97.1199.N en
P.97.1524.N (supra, nr. 5).
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tum waarop dit dossier in onderzoek
werd gesteld;
Dat verzoeker, naast andere middelen, de regelmatigheid van de vervolgingen betwist, meer bepaald omdat zij gegrond zijn op de onregelmatige overhandiging van een stuk,
'Biorimverslag' genaamd - waarvan
hij overigens de regelmatigheid betwist -, aan de politiediensten;
Dat hij de substituut die het opsporingsonderzoek geleid heeft, als getuige wenste te ondervragen, onder
meer over de opdrachten die zij uitgevoerd of doen uitvoeren heeft of die
zij verzuimd he eft uit te voeren of te
doen uitvoeren, met de bedoeling duidelijkheid te verkrijgen over de feiten rond het begin van het opsporingsonderzoek in die zaak, daar hierover in
het dossier allesbehalve klaarheid bestaat;
Dat de getuige door verzoeker is gedagvaard voor de terechtzitting van 3
april1998, maar dat het openbaar ministerie reeds v66r haar verschijning
op die terechtzitting bezwaar had aangetekend tegen het getuigenis van mevrouw B ... ; dat die bezwaren volgens
de verdediging van verzoeker niet gegrond waren en dat hierover voor de
rechtbank gepleit werd;
Dat de voorzitter van de 49ste kamer, bij de opening van de terechtzitting van 3 april 1998, vermeld heeft
dat hij nog diezelfde ochtend, samen
met de getuige, door de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg was
ontvangen;
Dat hij de inhoud van dat gesprek
niet heeft bekendgemaakt, behalve dat
de voorzitter van de rechtbank in elk
geval heeft geoordeeld dat het getuigenis van mevrouw B. .. de terechtzitting, die zij trouwens diezelfde ochtend had, niet mocht verstoren;
Dat blijkens het zittingsblad dat, onclanks het aandringen van verzoekers raadsman, hem op 14 april1998
niet ter hand kon worden gesteld, de
getuige bij haar ondervraging het volgende verklaard heeft :

1.::::
L_
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'Ik was substituut-procureur des Konings bij de financiele afdeling van het
parket te Brussel van september 1988
tot oktober 1989;
In die hoedanigheid heb ik het Biorimdossier behandeld;
Ik preciseer dat ik het Biorimdossier vermoedelijk behandeld heb, maar
ik herinner het mij niet meer;
Ik herinner mij niet een opsporingsonderzoek te hebben ingesteld of enige
opdracht daartoe te hebben gegeven of
enige beslissing te hebben genomen;
Gewettigde verdenking
Overwegende dat hieruit blijkt dat
de voorzitter van de 49ste kamer, die
verzoeker moest berechten, een niettegensprekelijk onderhoud, d.w.z. een
onderhoud buiten de aanwezigheid
van de verzoeker of van diens raadsman, heeft gehad met een getuige, die
thans rechter in de rechtbank van eerste aanleg is, en in aanwezigheid van
de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg;
Overwegende dat verzoeker de inhoud van dat onderhoud niet kent, dat
noch hij noch zijn raadsman erop werden uitgenodigd, maar dat het vaststaat, zoals de voorzitter van de 49ste
kamer op de terechtzitting verklaard
heeft, dat het betrekking had op verzoekers zaak en inzonderheid op het
getuigenis van mevrouw B ... , die opgeroepen was als getuige;
Overwegende dat mevrouw B ... , tot
verzoekers grate verbazing, verklaard
heeft dat zij 'het Biorimdossier vermoedelijk behandeld heeft, maar zich
daarvan niets meer herinnert';
Overwegende dat de verbazing die
een dergelijke verklaring kan wekken in een zo belangrijke zaak, die de
voorpagina van de dagbladen gehaald
heeft, nog versterkt werd door de omstandigheid dat de onderzoekers over
wie zij als substituut-procureur des
Konings de leiding had, zich in hun getuigenis zeer goed - sommigen onder hen zelfs in detail- feiten konden herinneren die zich hebben
voorgedaan tussen 27 juni 1989 en 10

493

november 1989, periode tijdens welke
de getuige het opsporingsonderzoek
heeft geleid;
Overwegende dat het niet-tegensprekelijk onderhoud dat de voorzitter van de 49ste kamer van de correctionele rechtbank met de getuige, rechter in diezelfde rechtbank, heeft gehad
in aanwezigheid van de voorzitter van
de rechtbank, wanneer het in verband
wordt gebracht met de bezwaren van
het openbaar ministerie tegen de verschijning van de getuige, tegen de verrassende verklaring van de getuige dat
zij zich niets meer herinnerde, zelfs
niet dat zij het onderzoek in die zaak
gedurende 5 maanden had geleid, en
met de getuigenissen van de onderzoekers, die onder de leiding van de
getuige hadden gewerkt en zich van
hun kant de gebeurtenissen, die zich
hebben voorgedaan in de periode tijdens welke de getuige het opsporingsonderzoek heeft geleid, wel goed herinnerden, verzoeker - voor wie het
getuigenis van mevrouw B ... wel eens
van doorslaggevend belang kon zijn en iedere derde kan doen vrezen dat in
de rechtbank van eerste aanleg de wil
hestand om de onthulling van de waarheid tegen te gaan, in voorkomend geval, door te overleggen met of zelfs
door druk uit te oefenen op een getuige, die lid was van de rechtbank;
Overwegende dat het niet terzake
doet dat het bekritiseerde onderhoud
in feite een dergelijk doel of een dergelijk gevolg heeft gehad; dat het feit
dat een objectieve handeling van de
rechtbank bij een beklaagde of bij gelijk welke derde een dergelijke vrees
kan wettigen, voldoende is opdat de
rechtbank in haar geheel niet meer de
waarborgen inzake onpartijdigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid biedt
die de rechtzoekenden met recht van
een rechtbank kunnen verwachten;
Overwegende dat de omstandigheid dat het litigieuze onderhoud
plaatsgevonden heeft in aanwezigheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die aldus het
initiatief van de voorzitter van de
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49ste kamer in zekere zin goedgekeurd
heeft, wegens het gezag dat de voorzitter van de rechtbank uitoefent over
alle rechters van die rechtbank, kan
doen vrezen ofwel dat geen enkele
rechter bij de rechtbank zich zal kunnen onttrekken aan de hierarchische
druk, waarvan verzoeker terecht kan
vrezen dat hij te dezen is uitgeoefend
op de getuige, die tevens rechter in dezelfde rechtbank is, ofwel dat de getuige zelf zijn verklaringen niet in
volle onafhankelijkheid heeft kunnen afieggen, zolang zij moest getuigen voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel, waartoe zij behoort
en waarvan de voorzitter reeds tussengekomen was met betrekking tot haar
getuigenis;
Brussel, 28 april 1998.
(o) Thomas Delahaye"
Overwegende dat een verzoek tot
verwijzing van een rechtbank naar een
andere op grond van gewettigde verdenking slechts ontvankelijk is op
voorwaarde dat het gegrond is op
bewij&rachtige en precieze feiten en
niet op roekeloze veronderstellingen
betreffende de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de rechtbank in
haar geheel, op grond dat de voorzitter van voornoemde rechtbank met
twee van zijn magistraten, van wie
een als getuige was opgeroepen, een
onderhoud heeft gehad waarvan de inhoud niet nader bekend is;
Overwegende dat de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechters worden vermoed;
Overwegende dat het verzoek, nu
het gegrond is op veronderstellingen
die, daarenboven, niet redelijkerwijs
kunnen worden afgeleid uit het aangevoerde feit, kennelijk niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof in een
dergelijk geval, luidens artikel 545 van
het Wetboek van Strafvordering, onmiddellijk uitspraak doet na inzage
van het verzoekschrift en van de bewijsstukken, zo die er zijn; dater bijgevolg geen grond bestaat om het gevraagde uitstel te verlenen;
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Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt eiser in de kosten.
6 mei 1998 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Delahaye.
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1° OVEREENKOMST -

UITLEGGINGDRAAGWIJDTE- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - BURGERLIJKE ZAKEN- OVEREENKOMST- UITLEGGING- DRAAGWIJDTE- GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN.

3° OVEREENKOMST- UITLEGGINGLETTERLIJKE BEWOORDINGEN- GEVOLGGEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE
PARTIJEN.

4° OVEREENKOMST- UITLEGGINGLETTERLIJKE BEWOORDINGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN
- GEVOLG- VERBINDENDE KRACHT.

5° OVEREENKOMST -

VERBINDENDE
KRACHT CNIET-UITVOERING)- UITLEGGING
DOOR DE RECHTER- LETTERLIJKE BEWOORDINGEN- GEVOLG.

6° OVEREENKOMST- UITLEGGING- BEWIJSKRACHT- MISKENNING- VERBAND.

7° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT - BEGRIP UITLEGGING.

1o en 2° De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de draagwijdte van een
overeenkomst onder verwijzing naar de
gemeenschappelijke bedoeling van de partijen. (Art. 1156 B.W.)
3° Uit de omstandigheid dat de rechter de
overeenkomst uitlegt op grand van de letterlijke bewoordingen ervan volgt niet dat
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hi} de gemeenschappelijke bedoeling van
de partijen niet heeft nagegaan (1). (Artt.
1134 en 1156 B.W.)

4° en 5o Door de ouereenkomst uit te leggen op grand van de letterlijke bewoordingen ervan, uit welke omstandigheid
niet volgt dat hi} de gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen niet heeft nagegaan, miskent de rechter dus haar verbindende kracht niet. (Artt. 1134 en 1156
B.W.)
6° en 7° De uitlegging van een overeenkomst die in strijd geacht wordt met de
door de eiser voorgestelde uitlegging
maakt geen miskenning van de bewijskracht van die akte uit (2). (Artt. 1156,
1319, 1320 en 1322 B.W.)
(V .. T. ELVIA VERZEKERINGEN N.V)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0325.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134, 1146
t/m 1151, 1156 t/m 1164, inzonderheid 1156,
1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt van 12 april1988 in die mate wijzigt dat het de vordering van eiser tegen
verweerster ongegrond verklaart en deze
beslissing o.m. laat steunen op de overwegingen zoals in het eerste middel opgenomen,
terwijl, eerste onderdeel, de rechter overeenkomstig artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek gehouden is in de overeenkomsten na te gaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de
contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de
woorden te houden; de feitenrechter al(1) Zie Cass., 7 jan. 1998, A.R. nr. C.97.0215.F,
supra, nr. 9.
(2) Zie Cass., 12 dec. 1994, A.R. nr. S.94.0067.F
(A.C., 1994, nr. 550).
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dus niet op grond alleen van de tekst van
de overeenkomst de draagwijdte van de
overeenkomst mag vaststellen zonder te
hebben nagegaan of deze draagwijdte overeenstemt met de bedoeling en de wil van
partijen bij het afsluiten van de overeenkomst; slechts hetgeen werkelijk door partijen is gewild en overeengekomen de partijen krachtens artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek bindt;
het bestreden arrest om de draagwijdte
van de verzekeringspolis van 20 april 1977
te bepalen en meer bepaald om uit te rnaken ofhet litigieuze schadegeval door de polis was gedekt, naar de tekst van de polis
grijpt en op grond alleen van de tekst van
het eerste binnenblad van de polis, van artikel 1 van de algemene voorwaarden en
van artikel 17, a van de fakultatieve bijzondere voorwaarden de draagwijdte van de
verzekeringsovereenkomst vaststelt en besluit dat het schadegeval niet onder de verzekerde risico's valt;
uit de overwegingen van het bestreden
arrest geenszins blijkt dat het hof van beroep de gemeenschappelijke bedoeling van
partijen bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst heeft onderzocht of minstens heeft nagegaan of de bewoordingen
van de polis met die bedoeling overeenstemden; integendeel uit het bestreden arrest blijkt dat het hof enkel een tekstuele
analyse van de polis, en meer bepaald van
het eerste binnenblad, van artikel 1 van de
algemene voorwaarden en van artikel 17,
a van de fakultatieve bijzondere voorwaarden heeft gedaan en alleen op grond daarvan de draagwijdte van de polis heeft vastgesteld, en meer bepaald heeft geoordeeld
dat het schadegeval tengevolge van een
contractuele tekortkoming van eiser in de
uitoefening van zijn beroep als plastisch
chirurg niet door de polis was gedekt,

zodat het bestreden arrest, door aldus te
oordelen de interpretatieregels neergelegd in de artikelen 1156 t/m 1164, meer in
het bijzonder de regel van artikel 1156 van
het Burgerlijk Wetboek, miskent en derhalve schending inhoudt van die artikelen 1156 tim 1164, inzonderheid 1156, van
het Burgerlijk Wetboek; het bestreden arrest bij gebrek aan vaststelling van de gemeenschappelijke bedoeling van partijen de
polis ook niet slechts in de door het hofvan
beroep gegeven interpretatie ervan als bindend tussen partijen kon beschouwen, zodat het arrest tegelijk schending inhoudt
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek;
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terwijl, tweede onderdeel, het bestreden arrest op grond van de samenlezing
van de bijzondere voorwaarden van de polis (eerste binnenblad), van artikel1 van de
algemene voorwaarden en van artikel17,
a van de fakultatieve bijzondere voorwaarden- die het arrest citeert- (arrest p. 5,
1. 4 t/m 1.1.) oordeelt dat het kwestieuze
schadegeval tengevolge van een volgens het
arrest louter contractuele tekortkoming van
eiser t.a.v. zijn patiente niet door de polis
wordt gedekt; uit de volgende overwegingen van het arrest waarin wordt gewezen op de contractuele aard van de tekortkoming van eiser en op de contractuele
band tussen eiser en zijn patiente (arrest
p. 6, 1. 1 t/m 3), blijkt dat het hofvan beroep van oordeel was dat het schadegeval
niet onder de door de polis gedekte risico's
viel omdat het geen aansprakelijkheidsgeval gesteund op de artikelen 1382 e.v.
Burgerlijk Wetboek betrof en omdat het
slachtoffer van het schadegeval als patiente van eiser niet als "derde" in de zin
van de polis kon worden beschouwd;
uit de samenlezing van de bijzondere
voorwaarden (eerste binnenblad), van artikel 1 van de algemene voorwaarden en
van 17, a van de fakultatieve bijzondere
voorwaarden van de polis van 20 april 1977
- zoals door het arrest geciteerd - geenszins blijkt dat de door de polis gedekte
risico's niet de schadegevallen tengevolge
van een contractuele fout van de verzekerde in de uitoefening van zijn beroep omvatten; integendeel, uit de uitdrukkelijke
verwijzing in de bijzondere voorwaarden
van de polis (eerste binnenblad) naar de
hoedanigheid van de verzekerde van "geneesheer met plastische en esthetische chirurgie zonder helpers noch assistenten" en
uit artikel 17, a van de fakultatieve bijzondere voorwaarden waarin wordt bepaald dat "ook de beroepsaansprakelijkheid
van de verzekeringsnemer voor lichamelijke en stoffelijke ongevallen aan derden
veroorzaakt in de uitoefening van zijn beroep hetzij door onvoorzichtigheid, vergetelheid of vergissing van zijnentwege" blijkt
dat de schadegevallen t.a.v. patienten in de
uitoefening van het beroep van de dokterverzekerde voorgevallen, door de polis worden gedekt, ongeacht of de aansprakelijkheid van de verzekerde een quasi-delictuele,
dan wel contractuele grondslag heeft;
het immers tot de essentie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering behoort de schade ontstaan door de in de uitoefening van het beroep begane fouten te
verzekeren, ongeacht de aard van de aansprakelijkheid van de verzekerde;
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het litigieuze schadegeval waarvan was
vastgesteld en niet was betwist dat het een
aansprakelijkheidsgeval van eiser betrof in
de uitoefening van zijn beroep als plastisch chirurg bijgevolg noodzakelijkerwijze onder de dekking van de polis valt, nu
artikel17, a van de fakultatieve bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk voorziet dat
de polis ook de "beroepsaansprakelijkheid"
van eiser waarborgt;
het feit dat de bijzondere voorwaarden
(eerste binnenblad) van de polis ook uitdrukkelijk de hoedanigheid van de verzekerde van "geneesheer met plastische en
esthetische chirurgie (... )" onderstreept, de
dekking van de beroepsaansprakelijkheid,
ongeacht de aard van de aansprakelijkheid, waaronder het kwestieuze schadegeval, bevestigt;
het feit dat deze bijzondere voorwaarden naar artikel 1 van de algemene voorwaarden verwijzen en dat artikel 1 slechts
spreekt van burgerlijke aansprakelijkheid van de artikelen 1382 tot 1386 Burgerlijk Wetboek en 19 van de samengeordende wetten betreffende de herstelling
van arbeidsongevallen (... ), geenszins kan
doen besluiten dat de polis, waarvan het arrest uitdrukkelijk vaststelt dat artikel 17,
a van de fakultatieve bijzondere voorwaarden er deel van uitmaakt, niet het kwestieuze schadegeval behorende tot de
beroepsaansprakelijkheid van eiser, dekt;
het gebruik van het bijwoord "ook" in artikel 17, a van die fakultatieve bijzondere
voorwaarden trouwens wijst op het feit dat
bijkomend aan de burgerlijke aansprakelijkheid zoals reeds omschreven in de algemene voorwaarden ook de aansprakelijkheid wegens beroepsfouten, ongeacht de
aard van die aansprakelijkheid, onder de
verzekering viel;
evenmin op grond van het begrip "derde"
waarnaar zowel in de bijzondere voorwaarden (eerste binnenblad), in artikel1 van de
algemene voorwaarden als in artikel 17, a
van de fakultatieve bijzondere voorwaarden van de polis wordt verwezen, kan worden besloten dat het kwestieuze schadegeval niet onder de dekking valt; de
juridische gebondenheid van het slachtofferpatiente met haar behandelende geneesheer, in tegenstelling tot wat het bestreden arrest stelt, geenszins haar hoedanigheid van "derde" in de zin van de polis
ontneemt; het begrip "derde" of"derde personen" in de zin van de polis elke t.a.v. de
contractpartijen bij de verzekeringsovereenkomst vreemde persoon omvat behalve deze personen die specifiek door de
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polis, meer bepaald door artikel1 van dealgemene verzekeringsvoorwaarden, als
"derde personen" worden uitgesloten; de patiiinte in huidige zaak niet tot die door de
polis uitgesloten personen behoort;
het bestreden arrest aldus, door te oordelen dat de polis geen dekking voorziet
voor schadegevallen tengevolge van contractuele fouten van eiser begaan in de uitoefening van zijn beroep als plastisch chirurg, het begrip "beroepsaansprakelijkheid"
van de polis miskent, een met de bewoordingen van de polis, en meer bepaald van
artikel 17, a van de fakultatieve bijzondere voorwaarden als expliciet dekking voor
beroepsaansprakelijkheid voorziet, onverenigbare interpretatie geeft en aan de polis, inzonderheid aan voormeld artikel17,
a een voorwaarde toevoegt die het niet bevat; het bestreden arrest tevens, door te
oordelen dat het slachtoffer van het schadegeval door haar juridische (contractuele)
band met eiser niet als "derde" in de zin
van de polis, en meer bepaald van artikel
1 van de algemene voorwaarden ervan, kan
worden beschouwd, het begrip "derde" van
de polis miskent en dat begrip interpreteert op een wijze die met de bewoordingen van de polis, inzonderheid van artikel 1 van de algemene voorwaarden ervan,
niet strookt,
zodat het bestreden arrest, door te oordelen zoals voormeld, de bewijskracht van
de polis van 20 april 1977, en in het bijzonder van artikel 1 van de algemene voorwaarden en van artikel17, a van de fakultatieve bijzondere voorwaarden miskent
en derhalve de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
het bestreden arrest tegelijk, door op grond
van voormelde onwettige interpretatie van
de polis, het kwestieuze schadegeval uit te
sluiten van de door de polis verzekerde
risico's, weigert de bindende kracht aan die
polis van 20 april1977 te verlenen die deze
tussen partijen heeft en derhalve artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
het bestreden arrest ook de artikelen 1146
t/m 1151 en 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt door onder het begrip "beroepsaansprakelijkheid" van de polis enkel de quasi-delictuele aansprakelijkheid te verstaan :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter op onaantastbare wijze de draagwijdte van
een overeenkomst beoordeelt onder
verwij zing naar de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen;
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Overwegende dat uit de omstandigheid dat de appelrechters de overeenkomst uitleggen op grond van de letterlijke bewoordingen ervan, niet volgt
dat zij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen niet hebben nagegaan; dat zij zodoende evenmin artikell134 van het Burgerlijk Wetboek
schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel het
arrest niet verwijt te beweren dat de
polis iets inhoudt dat zij niet inhoudt,
of dat die akte iets niet inhoudt dat er
wel in voorkomt; dat het onderdeel het
arrest enkel verwijt van de polis een
interpretatie te geven die het in strijd
acht met de door eiser voorgestelde interpretatie; dat zulks geen miskenning van de bewijskracht van akten
uitmaakt;
Overwegende dat voor het overige
de aangevoerde grieven uit de tevergeefs aangevoerde miskenning van de
bewijskracht van de polis zijn afgeleid;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 mei 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : mevr. Bourgeois - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (3) van de h.
Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaat :
mr. De Gryse.
(3) Het O.M. oordeelde dat enkel het eerste onderdeel van het tweede middel gegrond was, wat
vernietiging impliceerde, wegens de schending
van artikel1156 B.W. aileen, omdat niet bleek dat
de appelrechters de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, waarover eiser uitvoerig had
geconcludeerd, werkelijk hadden nagegaan.
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Nr. 228
1e

KAMER-

7 mei 1998

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V
DE GOEDEREN- UITKERING NA ECHTSCHEIDING- INDEXERING- NIET GEVORDERD VERPLICHTING VAN DE RECHTER- INHOUDBESCHIKKINGSBEGINSEL.

2° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE

ZAKEN -ALGEMEEN- BESCHIKKINGSBEGINSEL
- illTKERING NA ECHTSCHEIDING- INDEXERING- NIET GEVORDERD - VERPLICHTING
VAN DE RECHTER- INHOUD.

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- BESCIDKKINGSBEGINSEL- UITKERING NA
ECHTSCHEIDING- INDEXERING- NIET GEVORDERD- VERPLICHTING VAN DE RECHTER
-INHOUD.

1 o, 2° en 3° De verplichting van de rechter, die een uitkering na echtscheiding toekent, vast te stellen dat deze uitkering van
rechtswege aangepast wordt aan de
schommelingen van het indexcijfer van de
consumptieprijzen, houdt in dat, als de eisende partij die aanpassing niet uitdrukkelijk vraagt, de rechter die de indexering toekent, hierdoor het beschikkingsbeginsel (1) niet miskent. (Artt. 301, § 2,
eerste lid, B.W. en 1138, 2°, Ger.W.)
(P... T.B ... )
ARREST

(A.R. nr. C.96.0149.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op het arrest van het Hof van
16 oktober 1992;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van art. 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het
algemeen beschikkingsbeginsel van partijen,
(1) Zie Cass., 26 mei 1971 (AC., 1971, 958).
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doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke bevestiging eiser veroordeelt om aan
verweerder een uitkering na echtscheiding te betalen van 18.200 fr. per maand in
1985, 20.200 fr. per maand in 1986, 17.000
fr. per maand in 1987, 3.500 fr. per maand
in 1988, 18.500 fr. per maand in 1989,
12.290 fr. per maand in 1990, 13.695 fr. per
maand in 1991 en 16.000 fr. per maand
vanaf januari 1992, alle bedragen gei:ndexeerd en aanpasbaar aan de index overeenkomstig art. 301 B.W. metals basisindexcijfers dat van augustus 1984 op
grond "dat (verweersters) uitkering dient
bepaald te worden als hierna omschreven, wat haar samen met haar eigen inkomsten in staat moet kunnen stellen in
haar bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven : -in 1985 op 18.200 fr. per maandin 1986 op 20.000 fr. per maand - in 1987
op 17.000 fr. per maand- in 1988 op 3.500
fr. per maand- in 1989 op 18.500 fr. per
maand - in 1990 op 12.290 fr. per maand
-in 1991 op 13.695 fr. per maand- vanaf
1992 op 16.000 fr. per maand alle bedragen gei:ndexeerd en aanpasbaar aan de index overeenkomstig art. 301 B.W. metals
basisindex dat van augustus 1984",
terwijl verweerster in haar appelconclusie
van 18 februari 1994 een onderhoudsgeld
vorderde lastens eiser van 23.004 fr. per
maand in 1985, van 26.295 fr. per maand
in 1986, van 26.215 fr. per maand in 1987,
van 19.620 fr. per maand in 1988, van
41.362 fr. per maand in 1989, van 33.258 fr.
per maand in 1990, van 21.824 fr. per
maand in 1991 zonder dat er indexatie van
die bedragen gevorderd werd; dat eiseres
vanaf 1992 een onderhoudsgeld vorderde
van 20.000 fr. per maand gei:ndexeerd; dat
verweerster derhalve enkel de indexatie
vorderde van het onderhoudsgeld voor de
periode vanaf 1992; dat het bestreden arrest, door aile bedragen die met ingang van
1985 werden toegekend, te indexeren met
als basisindexcijfer dat van augustus 1984,
meer toegekend heeft dan er gevraagd was
(schending van art. 1138, 2° Ger.W.); dat het
bestreden arrest daardoor tevens het algemeen beschikkingsbeginsel van partijen miskend heeft (miskenning van het
beschikkingsbeginsel),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepaling geschonden heeft
en het aangewezen algemeen rechtsbeginsel miskend heeft :

Overwegende dat, krachtens artikel 301, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de rechtbank die de
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uitkering toekent, vaststelt dat deze
van rechtswege aangepast wordt aan
de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen;
Dat die verplichting die aan de rechter wordt opgelegd, inhoudt dat, als de
eisende partij niet uitdrukkelijk vraagt
dat de uitkering van rechtswege wordt
aangepast aan de schommelingen van
het indexcijfer van de consumptieprijzen, de rechter die de indexering
toekent, hierdoor het beschikkingsbeginsel niet miskent;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat verweerster de indexering
van de uitkering uitdrukkelijk vroeg
vanaf 1992, en voor de periode die
daaraan voorafging, niet uitdrukkelijk enige indexering vroeg;
Overwegende dat het arrest beslist
dat, overeenkomstig artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek, alle bedragen aan de index zijn aan te passen;
dat het arrest zodoende noch artikel
1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek schendt noch het beschikkingsbeginsel miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 mei 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houtekier.
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1e KAMER - 8 mei 1998
1o FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK-
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KOORD - GEVOLGEN CPERSONEN, GOEDEHANDELINGEN
HEN, VERBINTENISSEN) GEDAAN ZONDER BEDROG - CURATOR TEGENSTELBAAR KARAKTER - VEREISTEN.

2o FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEARBITRAGEHEN, VERBINTENISSEN) OVEREENKOMST - CURATOR - TEGENSTELBAAR KARAKTER - VEREISTEN.

3° ARBITRAGE

FAILLISSEMENT
ARBITRAGEOVEREENKOMST- CURATORTEGENSTELBAAR KARAKTER- VEREISTEN.

1 o De handelingen die zonder bedrog zijn

gedaan v66r het vonnis van faillietverklaring zijn tegenstelbaar aan de curator tenzij zij krachtens de artt. 445 en 446
W.Kh. nietig ofvernietigd zijn (1). (Artt.
445 en 446 W.Kh.)
2° en 3° Wanneer het geschil niet behoort tot

het soort geschillen die worden bedoeld in
art. 574, 2°, Ger. W. en buiten de gevallen bepaald in de artt. 445 en 446 W.Kh.,
is de arbitrageovereenkomst die door de
gefailleerde v66r het faillissement is gesloten, aan de curator tegenstelbaar wanneer de bewoordingen van de overeenkomst en de arbitragereglementen
waarnaar ze verwijst, voldoende gedetailleerd en volledig zijn om de curator in
staat te stellen de arbitrage op gang te
brengen, inzonderheid met betrekking tot
het voorwerp van het geschil en de benoeming van de arbiters (2). (Artt. 445 en
446 W.Kh.; art. 574, 2°, Ger.W.)
(1) J. VANRYN en J. IIEENEN, Principes de droit
commercial, d. rv; 1ste uitg. Brussel, 1965, p. 237,
nr. 2677.
(2) De vraag die in het cassatieberoep aan het
Hof wordt gesteld, is of de v66r het faillissement gesloten arbitrageovereenkomst tegenstelbaar is aan de curator, buiten de toepassing
van de artt. 445 en 446 Faillissementswet en 574,
2°, Ger.W. In beginsel zijn de handelingen van de
schuldenaar die zonder bedrog zijn gedaan v66r
de onttrekking, tegenstelbaar aan de boedel, in
zoverre zij aan de schuldeisers zelf tegenstelbaar
waren op de dag van het vonnis van faillietverklaring (zie noot 1 supra). De gefailleerde zelf zou
vanzelfsprekend geen scheidsrechterlijk beding
kunnen uitvoeren over het vermogen dat hem is
onttrokken (CLOQUET, A., Novelles, Droit commercial, d. IV, 2de uitg., 1975, p. 378, nr. 1315).
Wat echter voor de curator? Het onderscheid dat
in de rechtsleer en rechtspraak van v66r de wet
van 4 juli 1972 wordt gemaakt naargelang het
gaat om een scheidsrechterlijk beding dan wel om
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(FAILLISSEMENT SOCIETE GENERALE
D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION N.V.
T. AL BADRAMMACHE CONTRACTING LTD.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0400.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1995 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
een arbitragecontract is thans niet meer aan de
orde, aangezien die wet beide begrippen door het
enige begrip arbitrageovereenkomst heeft vervangen.
Vermeldenswaard is dat FREDERICQ, L., (Traite
de dmit commercial belge, d. Vli, Gent, 1949, p.
363, nr. 217) reeds van oordeel was dat "indien in
een geschil dat v66r het faillissement is ontstaan reeds arbiters waren benoemd, de hangende procedure door de curator diende te worden voortgezet". Zie, blijkbaar in dezelfde zin :
BERNARD, A., L'arbitrage volontaire en droit prive,
Brussel-Parijs, 1937, p. 142, nr. 235, in fine, en
DE WILDE, L., "Overzicht van rechtspraak (19651968) : Faillissement en gerechtelijk akkoord",
T.P.R., 1969, p. 456, nr. 43, met vermelding Gent,
29 juni 1965, R. W, 1965-66, 953, en het advies
van adv.-gen. Versee.
Wat betreft de rechtsleer na de nieuwe wet is
VAN HOU'ITE, M., van oordeel dat "de curator een
arbitrageovereenkomst moet eerbiedigen die in
tempore non suspecto is gesloten, mits de rechtercommissaris
daarmee akkoord gaat"
("L'arbitrage : son tenitoire et ses frontieres", Rev.
D1: Intern. D1: Camp., 1976, p. 148, nr. 9; "Arbitrage, R. W, 1976-77, p. 2119, nr. 8). STORME, M.,
en DEMEULENAERE, B., zijn eveneens van oordeel dat in het algemeen de arbitrageovereenkomsten die v66r het faillissement zijn gesloten, aan de boedel tegenstelbaar zijn
(International Commercial Arbitration in Belgium, Deventer-Boston, 1989, p. 39, nr. 87). Aangezien "de wet thans geen onderscheid meer
maakt tussen arbitragecontract en scheidsrechterlijk beding lijkt het logisch te beslissen dat elke
arbitrageovereenkomst tegenstelbaar is aan de
curator, die ze evenwel niet op gang kan brengen in de gevallen bedoeld in art. 574, 2°, Ger.W.
(LINSMEAU, J., V "Arbitrage volontaire en droit
prive belge", R.P.D.B., compl. VII, 1990, nr. 53;
THIELMAN, V., "Arbitrage en faillissement", R.W,
1990-91, p. 878, nr. 23).
Andere auteurs namen een restrictiever standpunt in, hoewel ook zij vasthielden aan het beginsel van het tegenstelbaar karakter. Aldus is
FETTWEIS, A., van mening dat de curator een arbitrage mag voortzetten die v66r het vonnis van
faillietverklaring is ingezet (Manuel de procedure civile, Luik, 1987, p. 670, nr. 1083). DERMINE, L., en HoRSMANS, G. ("La nouvelle loi sur
!'arbitrage", Rev. Arbitrage, 1973, p. 221, nr. 18)
zijn van oordeel dat hij "een arbitrageprocedure
mag voortzetten die door de gefailleerde v66r het
0
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Over het middel : schending van de artikelen 1676, 1677, 1683, 1684, 1685 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1989 van het
Burgerlijk Wetboek, 444 en 492 van hoek
III van het Wetboek van Koophandel,
doordat het arrest zegt dat de eerste
rechter niet bevoegd was ingevolge de
arbitrageovereenkomst die tussen de nv.
S.G.A.D. de toekomstige gefailleerde en verweerster was gesloten, op grond dat "( ... ) in

vonnis van faillietverklaring is aangevat". Maar
wat dient te worden verstaan onder "inzetten" of
"aanvatten"? COPPENS, P., preciseert dat de
arbitrageprocedure aan de curator tegenstelbaar
is op voorwaarde dat het voorwerp ervan en de
identiteit van de arbiters daarin v66r de onttrekking wordt verduidelijkt (R.C.J.B., 1974, p.
409,nr. 39). Die auteur had reeds hetzelfde standpunt ingenomen onder vigeur van de oude wettelijke bepalingen inzake arbitrage (R. C.J.B.,
1969, p. 376, nr. 9), want men ziet niet in hoe de
curator een scheidsrechterlijk be ding in gang kan
zetten dat v66r het faillissement geldig is ondertekend "wanneer het niet volledig is en een nieuw
akkoord of een beroep op het gerecht onderstelt voor de benoeming van de arbiters en voor
de beschrijving van het ontstane geschil". DERMINE, L., is ook van mening dat de vroegere rechtspraak gehandhaafd moet blijven: "daaruit volgt
dat de arbitrageovereenkomst alleen aan de curator kan worden tegengeworpen als de arbitrage v66r het faillissement is aangevat"
(L'arbitrage commercial en Belgique, Brussel,
1975, p. 19, nr. 36). In dezelfde zin, zie ook
BOEHLE, A., "Arbitrage: een analyse van de wet",
T.P.R., 1973, p. 17, nr. 26; BOEHLE, A., DELBROUCK,
I., en VAN HoECKE, M., Arbitrage, Gent, 1973, en
oak FREDERICQ, L., Handboek van Belgisch Handelsrecht, d. IV, Brussel, 1981, p. 228, nr. 2292.
HUYs, M., en KEUTGEN, G. (L'arbitrage belge en
droit belge international, Brussel, 1981, 56, nr. 47)
zijn eveneens van oordeel dat "het blijkbaar buiten kijf staat dat de curator een arbitragebeding
moet eerbiedigen wanneer het in gang is gezet
v66r het faillissement, wat bijvoorbeeld het geval is als de arbiters reeds zijn benoemd" en dat
"dezelfde redering kan worden gehouden wanneer de door de gefailleerde v66r het faillissement gesloten arbitrageovereenkomst voldoende
volledig is, zodat de curator geen ambtsverrichting moet vervullen, inzonderheid indien in de overeenkomst het voorwerp van het geschil en de naam van de arbiters worden vermeld
of althans indien zij aangeeft op welke wijze de
benoeming van de arbiters kan geschieden". Die
auteurs verwijzen naar twee beslissingen van
bodemgerechten van v66r de wet van 4 juli 1972 :
Brussel, 25 jan. 1966, Pas., 1967, II, 33, en kooph.
Brussel, 22 dec. 1964, B.R.H., 1969, p. 436. Zie
ook hun kroniek over de rechtspraak inzake arbitrage (1950 tot 1975), J.T., 1976, p. 55, nr. 14.
Die mening wordt gedeeld door MATRAY, 1., "Le
droit belge de !'arbitrage", L'arbitrage- Trauaux offerts au professeur Albert Fettweis, Brussel, 1998, p. 233-235, nr. 192. De arbitrage-

...
---~~'-1
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de wettelijke bepalingen inzake arbitrage
geen onderscheid wordt gemaakt tussen
een compromis en een arbitragebeding (. ..),
zodat moet worden beslist dat elke
arbitrageovereenkomst tegenstelbaar is aan
de curator die ze evenwel niet zal kunnen uitvoeren in de gevallen bepaald in artikel 574, 2", van het Gerechtelijk Wethoek (. .. ); dat bijgevolg moet worden
vastgesteld of het aan het (van beroep)
voorgelegde geschil behoort tot het soort geschillen die rechtstreeks ontstaan uit het
faillissement, het akkoord en de opschorting van betaling en waarvan de gegevens
voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van faillissement, het akkoord en de opschorting van
betaling beheerst; dat het aan het hof (van
beroep) voorgelegde geschil niet behoort tot
het soort geschillen die worden bedoeld in
artikel574, 2", van het Gerechtelijk Wethoek, zodat het arbitragebeding tegenstelbaar is aan de curatele van het faillissement van de (n.v. S.G.A.D.) (. .. ),die op 31
januari 1985 failliet is verklaard; dat de
vordering van de, thans failliete, (nv.
S.G.A.D.) tegen (verweerster) immers ertoe strekt het saldo van de prijs van een onderneming te doen betalen; dat haar vordering voor het overige ertoe strekt de
gerechtelijke beslissing bindend voor en
tegenstelbaar a an de N ationale Delcrederedienst te doen verklaren" en op grond dat
"(. .. ) het voorwerp van de geschillen die door
de arbitrage moeten worden beslecht in het
arbitragebeding volledig is bepaald; dat het
immers dienaangaande bepaalt dat het
gaat om 'meningsverschillen ofbetwistingen, van welke aard ook, die tussen partijen over dit contract kunnen rijzen'; dat
het beding overigens genoegzaam de wijze
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aangeeft waarop de benoeming van een of
meer arbiters kan worden uitgelokt, aangezien het dienaangaande naar het reglement van bemiddeling en arbitrage van de
Frans-Arabische kamer van koophandel te
Parijs verwijst; dat krachtens dat reglement arbiters kunnen worden aangesteld
ook als de partijen het niet eens zijn; dat de
arbiters immers zullen worden aangesteld
zelfs wanneer een partij een volkomen stilzwijgen bewaart; dat dat specifieke reglement van de Frans-Arabische kamer van
koophandel vervangen is door een nieuw
reglement dat op 1 juni 1982 te Parijs is
aangenomen en dat geldt voor een aantal
West-Europese kamers van koophandel, inclusief de Frans-Arabische kamer van koophandel; dat dit reglement 'Reglement tot
bemiddeling, arbitrage en deskundigenonderzoek van de Euro-Arabische kamers van
koophandel' op 1 juni 1982 te Parijs is aangenomen en op 10 januari 1983 in werking is getreden; dat zowel het reglement
van de Frans-Arabische kamer van koophandel als het reglement tot bemiddeling,
arbitrage en deskundigenonderzoek van de
Euro-Arabische kamers van koophandel
voldoende gedetailleerd en volledig zijn om
de (nv. S.G.A.D.) in staat te stellen de in de
overeenkomst tussen de partijen bepaalde
arbitrage op gang te brengen; dat het van
wezenlijk belang is vast te stellen dat de
eventuele inertie van een partij de
arbitrageprocedure niet kan blokkeren; dat
immers, als de partijen het niet eens raken over de keuze van het reglement, het
reglement van de Frans-Arabische kamer van koophandel (uitgave 1979) wordt
toegepast, aangezien in het reglement van
de Euro-Arabische kamers van koophandel van 1 juni 1982 wordt bepaald dat in
geval een arbitragebeding werd onderteovereenkomst die gesloten is voor het kend v66r de inwerkingtreding van dit refaillissement is dus tegenstelbaar aan de curaglement (10 januari 1983), het reglement
tor voor zover hij dienaangaande geen initiatief van de Frans-Arabische kamer van koopmoet nemen, bijvoorbeeld om een overeenkomst
handel (uitg. 1979) van toepassing zal zijn
aan te vullen waarin noch het voorwerp van het
(bij ontstentenis van een akkoord tussen de
geschil, noch de wijze van benoeming van de arbiters zou zijn bepaald, of om de procedure zelf partijen); dat erop dient te worden geweop gang te brengen of de regels voor haar verzen dat de arbitrage hoe dan ook voor de
loop vast te leggen. (LINSMEAU, J., en VAN GEL- Frans-Arabische kamer van koophandel zal
DER, J., "La nouvelle loi sur I' arbitrage volontaire,
J.T., 1973, p. 208. CLOQUET, A., Novelles, Droit gebeuren die niet is verdwenen maar aicommercial, d. rv; Les concordats et la faillite, 2de leen met andere Euro-Arabische kamers,
uitg. Brussel, 1975, p. 612 en 613, nr. 2185). In heeft meegewerkt aan het opstellen en het
onderhavig geval diende de curator geen dergeaannemen van het reglement van 1 juni
lijke initiatieven meer te nemen omdat naar een
1982; dat de mogelijke inertie van een parspecifiek arbitragereglement werd verwezen. Zie
tij overigens uiteindelijk de benoeming van
KEUTGEN, G., "Les reglements d'arbitrage",
de arbiters niet blokkeert omdat alle moL'arbitrage - Trauaux offertes au professeur A.
Fettweis, p. 52-53, nrs. 41-42.
J.S.
gelijke gevallen van onthouding van een
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van de partijen in de twee voornoemde
reglementen zijn voorzien; (. .. ) dat de
eventuele onenigheid tussen de partijen
over de op het bodemgeschil toepasselijke wet evenmin een beletsel vormt voor
het verloop van de arbitrage nu artikel
16.5.g van het reglement van de FransArabische kamer, dat in het reglement
van de Euro-Arabische kamers is overgenomen, in hoofdzaak bepaalt dat de
arbiters aan de hand van de stukken een
document opstellen waarin zij de omvang
van hun opdracht omschrijven en inzonderheid (. .. ) de regels vastleggen
krachtens welke de op het bodemgeschil toepasselijke wet zal worden bepaald
als de partijen daarover nog geen overeenkomst hebben gesloten of als zij aan de
arbiters niet de bevoegdheid hebben
verleend om als goede mannen naar
billijkheid te oordelen; dat eveneens wordt
gepreciseerd dat de weigering van een
partij om mede te werken aan het opstellen van het stuk waarin de opdracht van
de arbiter(s) of om dat de stuk te ondertekenen de verdere loop van de arbitrageprocedure niet belemmert evenmin als
het opstellen van de arbitrale beslissing;
dat tot besluit geen enkel gegeven de vrees
kan voeden dat de arbitrage niet werkelijk op gang kan worden gebracht en
besloten of dat de belangen van de failliete boedel in het gedrang komen" en dat
derhalve "de eerste rechter die kennis
neemt van een geschil dat het voorwerp uitmaakt van een arbitrageovereenkomst, op
verzoek van (verweerster) had moeten beslissen dat hij niet bevoegd was nu voormelde overeenkomst geldig was en de exceptie van onbevoegdheid v66r alle andere
excepties en verweermiddelen was voorgedragen",

terwijl de v66r het faillissement geldig gesloten arbitrageovereenkomst aileen aan de
curator tegenstelbaar is als twee voorwaarden zijn vervuld, de eerste, dat het geschil niet behoort tot het soort geschillen
die, ingevolge artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoren, dat wil zeggen tot het soort
geschillen die rechtstreeks ontstaan uit het
faillissement, het akkoord en de opschorting van betaling en waarvan de gegevens
voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement, het akkoord en de opschorting
van betaling beheerst, en de tweede dat het
op gang brengen van het arbitragebeding
de curator niet tot stellen van nieuwe
ambtsverrichtingen noopt; als een nieuwe
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ambtsverplichting onder meer moet worden beschouwd het op gang brengen van de
arbitrageprocedure; te dezen, hoewel het arrest vaststelt dat het geschil niet behoort
tot het soort geschillen als bedoeld in artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, en verder dat in het arbitragebeding,
dat v66r het faillissement was overeengekomen, het voorwerp wordt omschreven
van de geschillen die door arbitrage moeten worden beslecht, dat dat beding het bepalen van het toepasselijke arbitragereglement genoegzaam mogelijk maakt
evenals de wijze waarop een ofmeer arbiters kunnen worden benoemd, uit geen enkele vaststelling van het arrest volgt dat de
arbitrageprocedure in gang was gezet v66r
het vonnis van faillietverklaring noch dat
de curator dienaangaande geen nieuwe
ambtsverrichting diende te vervullen; uit de
vaststelling dat geen enkel gegeven "de
vrees kan voeden dat de arbitrage niet werkelijk op gang kan worden gebracht en besloten", integendeel volgt dat de curator ten
deze nieuwe ambtsverrichtingen zou dienen te stellen om de arbitrage op gang te
brengen; daaruit volgt dat het arrest zijn
beslissing dat het arbitragebeding aan eiser qq. tegenstelbaar is niet naar recht verantwoordt en dus evenmin zijn beslissing
dat de eerste rechter niet bevoegd is om
kennis te nemen van de rechtsvordering
van eiser qq. tegen verweerster :

Overwegende dat het aan het hof
van beroep stond om uitspraak te doen
over het tegenstelbaar karakter van de
v66r het faillissement gesloten
arbitrageovereenkomst aan de curator;
Overwegende dat, enerzijds, de handelingen die zonder bedrog zijn gedaan v66r het vonnis van faillietverklaring tegenstelbaar zijn aan de
curator tenzij zij krachtens de artikelen 445 en 446 van het Wetboek van
Koophandel nietig of vernietigd zijn;
Dat niet wordt betoogd dat die wetsbepalingen te dezen moeten worden
toegepast;
Overwegende anderzijds dat artikel574, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek bepaalt dat de rechtbank van
koophandel kennisneemt van de vorderingen en geschillen rechtstreeks
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ontstaan uit het faillissement, overeenkomstig de voorschriften van
het Wetboek van Koophandel, en
waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder
recht dat het stelsel van faillissement
beheerst;
Dat het arrest zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, vaststelt dat ''het aan het hof (van beroep)
voorgelegde geschil niet behoort tot
het soort geschillen die worden bedoeld" in die wetsbepaling;
Overwegende dat het arrest tenslotte zegt dat de bewoordingen van
de overeenkomst en van de reglementen waarnaar ze verwijst "voldoende
gedetailleerd en volledig zijn om (eiser) in staat te stellen de in de overeenkomst tussen de partijen bepaalde
arbitrage op gang te brengen", inzonderheid met betrekking tot het voorwerp van het geschil en de benoeming
van de arbiters;
Overwegende dat uit het voorgaande
volgt dat het arrest, door te beslissen dat de rechtbank van eerste aanleg ingevolge de arbitrageovereenkomst niet bevoegd was om over het
geschil uitspraak te doen, geen van de
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de vordering tot
bindendverklaring van het arrest wegens de verwerping van het cassatieberoep doelloos is geworden;

Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt
eiser in de kosten.
8 mei 1998 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mrs.
Gerard.
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8 mei 1998

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGGEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- VERGOEDINGSVERPLICHTING- MATERIELE SCHADE- TOEVALLIG FEIT- VOORWAARDEN.

De verplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds om materiele
schade te vergoeden, vereist, in de hypothese van een toevallig feit, dat precies
"om reden" van dat toevallig feit geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is; zulks is niet het geval wanneer geen verzekeringsonderneming tot vergoeding is gehouden
omdat de identiteit van de ueroorzaker
van het ongeval niet is vastgesteld (1).
(Art. 80, § 1, 2°, W:A.M.-wet; art. 19 K.B.
16 dec. 1981.)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
T. VANOLST, ARGENTAASSURANTIE N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.97.0318.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 november 1996 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers;
Over het middel : schending van de artikelen 80, § 1, eerste lid, 1° en 2°, en laatste lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondememingen, gewijzigd bij het koninklijk
(1) Cass., 25 juni 1992, A.R. nr. 9370 (A. C.,
1992, nr. 566), en 23 juni 1993, J.L.M.B., 1993,
blz. 1410, opm. J.F. JEUNEHOMME, zie Cass., 5 nov.
1997, A.R. nr. P.97.1014.F, en 13 nov. 1997, A.R.
nr. C.94.0397.N (A. C., 1997, nrs. 451 en 473); contra VAN TRAPPEN, S., Le Fonds commun de garantie automobile, Brussel, 1994, blz. 143.
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besluit van 12 augustus 1994, en 19 van
het koninklijk besluit van 16 december
1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1995,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt om de materiele schade van de verweerders te vergoeden, op grond "(. .. ) dat er,
wat de materiele schade betreft, een onderscheid moet worden gemaakt tussen het
primaire slachtoffer van het ongeval, d.w.z.
mevrouw Nix, en het secundaire slachtoffer van dat ongeval, d.w.z. (verweerder); (. .. )
dat die bestuurder, volgens de bovenvermelde terminologie, het secundaire
slachtoffer van het ongeval is, daar de
schade van voornoemde bestuurder is veroorzaakt door mevrouw Nix, die vrijuit
gaat, aangezien het ongeval te wijten is aan
de fout van een bestuurder wiens identiteit niet is vastgesteld; dat de verzekeringsmaatschappij van mevrouw Nix, precies om reden van het toevallig feit
waarvan laatstgenoemde het slachtoffer is
geworden, niet gehouden is tot vergoeding van (verweerder); dat de omstandigheid dat het toevallig feit oorspronkelijk te
wijten was aan een voertuig waarvan de
identiteit niet is vastgesteld, niet terzake
dienend is(. .. ); dat (eiser) bijgevolg gehouden is tot vergoeding van de schade van
(verweerder) en (verweerster), die krachtens artikel 80, § 1, 2°, van de wet van 9
juli 1975, in diens rechten getreden is",
terwijl krachtens artikel 80, § 1, eerste
lid, 2°, en laatste lid, van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen en krachtens artikel19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 79 en 80 van voomoemde wet, eiser alleen gehouden is tot vergoeding van
de materiele schade, wanneer geen enkele verzekeringsondememing tot die vergoeding verplicht is hetzij om reden van een
toevallig feit waardoor de bestuurder van
het voertuig dat het ongeval veroorzaakte,
vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd; dat het bestreden vonnis, te dezen, beslist dat "uit [de
verklaringen van (verweerder) en de heer
Vanderpypen] dus duidelijk blijkt dat mevrouw Nix plots zag hoe de vrachtwagen,
die zij aan het inhalen was, van rijstrook
veranderde, dat hij haar de pas afsneed en
dat ze een aanrijding met de vrachtwagen alleen kon vermijden door even bruusk
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naar de derde rijstrook uit te wijken, waar
ze door (verweerders) voertuig werd aangereden; dat haar dus geen enkele schuld
treft, aangezien ze verplicht was te reageren op een noodtoestand die was ontstaan
door het foute rijgedrag van de bestuurder van de vrachtwagen; (. .. ) dat, om de terzake dienende redenen van de eerste rechter waarnaar de rechtbank verwijst,
evenmin enige fout bewezen is aan de zijde
van (verweerder); (. .. ) dat het ongeval bijgevolg uitsluitend te wijten is aan de fout
van de bestuurder van de vrachtwagen,
wiens identiteit onbekend is gebleven"; uit
die overwegingen volgt dat, ook alleverde
het rijgedrag van de onbekende bestuurder voor mevrouw Nix een toevallig feit op,
dat toevallig feit evenwel niet de reden is
waarom geen enkele erkende verzekeringsonderneming tot vergoeding van de aan
verweerder toegebrachte materiele schade
verplicht was, maar wel het feit dat de
identiteit van de veroorzaker van het ongeval niet is vastgesteld; het bestreden vonnis bijgevolg zijn beslissing om eiser te veroordelen tot vergoeding van de door
verweerder geleden materiele schade, die
gedeeltelijk is vergoed door verweerster, die
in verweerders rechten gesubrogeerd is tot
beloop van de door haar betaalde bedragen, niet naar recht verantwoordt :

Overwegende dat, krachtens artikel80, § 1, eerste lid, 2", en laatste lid,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen en krachtens artikel
19, § 1, van het koninklijk besluit van
16 december 1981 houdende de inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van voornoemde wet,
eiser aileen gehouden is tot vergoeding van de materiele schade, wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding
verplicht is hetzij om reden van een
toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval
veroorzaakte, vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd;
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat mevrouw Nix "plots zag
hoe de vrachtwagen, die zij aan het inhalen was, van rijstrook veranderde,
dat hij haar de pas afsneed en dat ze
een aanrijding met de vrachtwagen aileen kon vermijden door even bruusk
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naar de derde rijstrook uit te wijken,
waar ze door (verweerders) voertuig
werd aangereden; dat haar dus geen
enkele schuld treft, aangezien ze verplicht waste reageren op een noodtoestand die was ontstaan door het
foute rijgedrag van de bestuurder van
de vrachtwagen; dat evenmin enige
fout bewezen is aan de zijde van (verweerder); (. .. ) dat het ongeval uitsluitend te wijten is aan de fout van de bestuurder van de vrachtwagen, wiens
identiteit onbekend is gebleven";
Overwegende dat uit die overwegingen blijkt dat, ook alleverde het rijgedrag van de onbekende bestuurder voor mevrouw Nix een toevallig
feit op, dat toevallig feit evenwel niet
de reden is waarom geen enkele erkende verzekeringsonderneming tot
vergoeding van de aan verweerder toegebrachte materiele schade verplicht
was, maar wel het feit dat de identiteit van de veroorzaker van het ongeval niet is vastgesteld;
Dat het bestreden vonnis, nu het eiser veroordeelt tot vergoeding van de
materiele schade die verweerder en de
in diens rechten gesubrogeerde verweerster geleden hebben, de in het
middel aangegeven artikelen 80 van
de wet van 9 juli 1975 en 19 van het
koninklijk besluit van 16 december
1981 schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser jegens de..verweerders veroordeelt en
over de kosten uitspraak doet; 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 Luik,
zitting houdende in hoger beroep.
8 mei 1998 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Gerard.

Nr. 231
1e KAMER - 11 mei 1998

KORT GEDING- SPOEDEISEND

GEVAL-

BEOORDELING DOOR DE RECHTER

De rechter die in kart geding uitspraak doet,
beoordeelt het spoedeisend karakter van
de zaak op het ogenblik van zijn uitspraak (1). (Art. 584, al. 1, Ger.W.)
(CLARCK EQUIPMENT N.V
T. FAILLISSEMENT VIMMO B.VB.A., VIMO N.V
ARREST

(A.R. nr. C.95.0068.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 17, 18, 584 en
voor zoveel als nodig 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest oordeelt dat
een deskundige niet kan worden aangesteld op grand van de overwegingen dat
"(verweersters) bij impliciet maar zeker incidenteel beroep vorderen :
1/ voor recht te zeggen dat het verslag
dat door de heer Missoul werd neergelegd, nietig is;
2/ voor recht te zeggen dat er geen deskundige meer kan worden aangesteld met
(1) Zie Cass., 4 nov. 1976 (AC., 1977, 262);
KRINGS, E., "Het kort geding naar Belgisch recht",
T.P.R., 1991, 1068, nr. 22; LAENENS, J., "Overzicht van rechtspraak, de bevoegdheid" (19791992), T.P.R., 1993, (1479), 1526, nr. 70; MARCHAL, P, "Les refen3s", in Repertoire notarial, t. XV,
livre XXIV, nr. 20, p. 51.
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de opdracht nadat (verweersters) hun hoeken voor hem zouden hebben opengelegd,
een verslag te maken met betrekking tot de
vraag of de 21 afleveringsrapporten die
door de BVBA Vimo op 6 maart 1992 aan
(eiseres) werden medegedeeld beantwoorden aan werkelijk gebeurde fysische en
boekhoudkundige transacties op 27 december 1991 tussen de vennootschappen BVBA
Vimo, NV Vimo en NV Vimo Brabant wegens gebrek aan hoogdringendheid en belang.
(. .. ) dat (eiseres) met betrekking tot punt
1 ten onrechte stelt dat dergelijke maatregel in hoger beroep niet kan worden gevorderd nu de rechter in kort geding bij het
verzet slechts gevat was aangaande de
vraag over deal dan niet wettige aanstelling van een sekwester;
(. .. ) dat deze vordering als een uitbreiding van eis dient aangezien te worden berustend op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd;
(. .. ) dat, nu de aanstelling van een sekwester terecht door de eerste rechter nietig werd verklaard, daaruit voortvloeit dat
de door deze sekwester uitgevoerde verrichtingen in het kader van zijn aanstelling eveneens nietig zijn;
(. .. ) dat wat punt 2 betreft terzake door
de eerste rechter een heropening der debatten bevolen werd;
Dat krachtens de devolutieve kracht van
het hoger beroep het hof van beroep terzake uitspraak dient te doen;
(. .. ) dat (verweersters) met betrekking tot
de vraag of er alsnog een deskundige kan
worden aangesteld, vraag die door de eerste rechter ambtshalve werd gesteld, terecht doen gelden dat de hoogdringendheidsvereiste terzake hie et nunc
niet meer aanwezig is;
Dat dit des te meer het geval is nu in de
bodemprocedure (eiseres) zelf geen aanstelling van een deskundige gevorderd heeft
en bovendien thans gei:ntimeerden in staat
van faillissement zijn",
terwijl, eerste onderdeel, de hoogdringendheid in het kader van een kort geding procedure niet wordt beoordeeld op het
ogenblik van de uitspraak, doch wel op het
ogenblik dat de vordering wordt ingesteld,
en het aangevochten arrest oordeelt dat
(verweersters) terecht doen gelden dat de
hoogdringendheidsvereiste hie et nunc niet
meer aanwezig is, zodat het arrest een verkeerde toepassing maakt van de regels in
zake kort geding (schending van alle in het
middel ingeroepen bepalingen);

Nr. 231

tweede onderdeel, een vordering in kort
geding niet afhankelijk kan gemaakt worden van het feit of eenzelfde vordering ten
gronde werd ingeleid, zodat het arrest door
de aanstelling van een deskundige eveneens te weigeren op grond van de overweging dat eiseres in de bodemprocedure geen
aanstelling van een deskundige gevorderd heeft, zijn beslissing niet in rechte verantwciordt (schending van alle in het middel ingeroepen bepalingen) :

Wat het eerste anderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel584 van het Gerechtelijk Wetbaek,
de rechter in kart geding uitspraak
daet bij vaarraad in alle zaken die hij
spaedeisend acht;
Dat de rechter het spaedeisende karakter ap het agenblik van zijn uitspraak beaardeelt;
Dat het anderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede anderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, anders dan het anderdeel aanvaert, de
vardering in kart geding niet afhankelijk stelt van het vereiste dat eenzelfde vardering ten grande werd ingeleid, maar het feit dat eiseres geen
vardering ten grande heeft ingeleid,
beaardeelt als een element van het
spaedeisende karakter van de vardering;
Dat het anderdeel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de vaarziening; veraardeelt eiseres in de kasten.
11 mei 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Gerard en
Butzler.
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KAMER -

11 mei 1998

1 o BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN- ALLERLEI- PACHT- GEBOUW
OPGERICHT DOOR DE PACHTER- TOESTEMMING VAN DE VERPACHTER

2o HUUR VAN GOEDEREN- PACHT

EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 'IERUGKEER
ENZ.)- PACHTER- RECHT OP VERGOEDINGGEBOUW OPGERICHT DOOR DE PACHTERTOESTEMMING VAN DE VERPACHTER- BEWIJS.

1o en 2° Opdat de pachter bij het beiiindigen van de pacht recht zou hebben op vergoeding voor de gebouwen die hij heeft opgericht en voor de werken die hij heeft
uitgevoerd, is het voorleggen van een
schriftelijke toestemming van de verpachter een essentiele vereiste. (Art. 26, lid 1,
Pachtwet.)
(DE KETELARE, DEVOLDER
T. VANDEWIELE, DE KEYSER)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0096.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 oktober 1994 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 26.1, tweede
lid, van de Pachtwet (Boek III, titel VIII,
hoofdstuk II, afdeling III van het Burgerlijk Wetboek) en 1348, inzonderheid tweede
lid, 4°, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg beslist dat op 8 augustus 1969 een
schriftelijke toestemming door de verpachters werd gegeven in de zin van artikel26.1
van de pachtwet en het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek dienovereenkomstig aanpaste, meer bepaald op
volgende gronden :
"De beide getuigen konden met kennis
van zaken zekerheid geven over het opstellen van de inhoud en de ondertekening.
Vooreerst Cera-aangestelde Huybrecht
Andre die het voorgedrukt document op
zich herkende als een "typische verkla-
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ring" dienstig voor de kredietaanvragen, en
hij herinnert zich anderzijds met dergelijke document bij Vandenbruane Michel
aan huis te zijn geweest om de goedkeuring tot bouwen daarop te verkrijgen".
Daarnaast is er de andere Ceraaangestelde Dekeyzer Walter die zelfs weet
te bevestigen dat deze toelating tot de toekenning van de kredietaanvraag heeft geleid.
Wanneer (eisers) in hun conclusie na getuigenverhoor stellen dat in het tussenvonnis nog niet is gesteld dat het schriftelijk bewijs van de toestemming mag
worden vervangen door getuigen, vermoedens of de eed, is dit correct maar met de
informatie bekomen uit het bevolen en gehouden getuigenverhoor is duidelijk geworden dat er een schriftelijke toestemming heeft bestaan en de inhoud daarvan
kan nog steeds op de fotokopie worden nagezien.
Het blijkt inderdaad dat het origineel
werd verwerkt voor de reden waarom het
in feite was opgemaakt, namelijk als noodzakelijk te voegen bij de kredietaanvraag.
Het was een in te vullen formulier dat werd
opgesteld door de Cera-diensten, door aangestelden van de Cera ingevuld met de
schrijfmachine van het lokale Cera kantoor werd voorgelegd aan Vandenbruane
Michel ter ondertekening.
Vermits het betreffende origineel voor een
derde, Cera, was bestemd, kan aan ge"intimeerden niet ten kwade worden geduid
dat hij dit orgineel in de gegeven omstandigheden niet meer als dusdanig voorlegt.
Er heeft onbetwist een schriftelijke toestemming bestaan en dit volstaat.
Derhalve dient de "grote varkensstal" als
geldig toegelaten op 8 augustus 1969, dit in
de zin van artikel 26 P.W., te worden beschouwd.
( ... )

Derhalve blijft de opmerking van de
"grote varkensstal" met schriftelijke toelating van 8 augustus 1969 door Vandenbruane Michel, te vergoeden en daartoe is
het zeker noodzakelijk om het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek doorgang te doen vinden met de opdracht zoals in het beschikkend gedeelte
aangepast",
terwijl de door artikel26.1, tweede lid,
van de pachtwet voorgeschreven 'schriftelijke' toestemming van de verpachter inhoudt dater zonder geschrift geen geldige toestemming voorhanden kan zijn en
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dat het bestaan van deze schriftelijke toestemming niet door vermoedens en evenmin door middel van een getuigenverhoor
kan worden aangetoond; een 'fotokopie' van
het origineel document als zodanig geen
wettelijke bewijswaarde heeft en het derhalve zonder belang is dat de inhoud van
de schriftelijke toestemming op deze fotokopie kan worden nagezien; van deze regel weliswaar kan worden afgeweken,
krachtens artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, o.m. wanneer de titel die tot
schriftelijk bewijs diende, verloren is gegaan buiten de wil van de schuldeiser om
- zoals eveneens wordt bevestigd door de
machtiging tot bewijs vervat in het tussenvonnis dd. 26 juni 1992 - doch dit verlies geenszins kan worden afgeleid uit de
loutere omstandigheid dat 'het origineel
werd verwerkt (. .. ) als noodzakelijk te voegen bij de kredietaanvraag (. .. )(en) voor een
derde, Cera, was bestemd ... ',
zodat de rechtbank van eerste aanleg
haar beslissing op deze gronden niet naar
recht verantwoordt (schending van de in
het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Overwegende dat krachtens het te
dezen toepasselijke artikel 26, lid 1,
van de Pachtwet, de pachter die, met
de schriftelijke toestemming van de
verpachter, gebouwen heeft opgericht
en werken heeft uitgevoerd, bij het
beeindigen van de pacht recht heeft op
een vergoeding in de maat die de
Pachtwet bepaalt;
Dat het voorliggen van die schriftelijke toestemming een essentiele vereiste is voor de toepassing van voormeld artikel;
Overwegende dat die regel, krachtens artikel 1348, tweede lid, 4 °, van
het Burgerlijk Wetboek, uitzondering lijdt ingeval de pachter de titel die
hem tot schriftelijk bewijs diende, verloren heeft ten gevolge van een onvoorzien en door overmacht veroorzaakt toeval;
Overwegende dat het bestreden vonnis niet vaststelt, alhoewel dit betwist werd, dat de schriftelijke toestemming waarvan het vaststelt dat
die heeft bestaan, is verloren gegaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis dat oordeelt dat de verweerders
aan de in artikel 26, lid 1, tweede lid,
bepaalde vereiste van schriftelijke toe-
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stemming voor het verkrijgen van de
in dit lid bepaalde vergoeding voor gebouwen en werken hebben voldaan, op
de enkele grand dat uit de gegevens
van het getuigenverhoor duidelijk is
geworden dat er een schriftelijke toestemming heeft bestaan, die de verweerders niet overleggen omdat zij
werd gevoegd bij de kredietaanvraag
bij Cera, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit beslist
dat de eisers de in artikel 26, lid 1,
tweede lid, van de Pachtwet vereiste
schriftelijke toestemming hebben verleend voor de oprichting van de grate
varkensstal en dienovereenkomstig
deskundigenonderzoek beveelt en in
zoverre dit uitspraak doet over de kosten; 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 Kortrijk, zitting houdende in hager beroep.
11 mei 1998 - 1e kamer- Voorzitter : de
h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.
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nen uitspreken na een zorgvuldig
onderzoek van alle elementen van de
zaak ...
Hieruit volgt dat voorlopig mag aangenomen worden dat (eiser) niet handelt wegens vaststaande en zekere zaken, zoals
vereist door artikel1494 Ger.W., daar, indien de onderhavige invordering door de
bodemrechter als een daad van onbehoorlijk bestaan (sic) (schending van het
(R.S.Z.
gelijkheidsbeginsel ex artikel 6 GrandT. KONINKIJKE RACING CLUB HARELBEKE S.V.)
wet) wordt aangemerkt, de gevorderde bedragen in die mate onverschuldigd zullen
zijn (bestreden arrest, blz. 4-5),
ARREST
terwijl, (. .. ) de beslagrechter krachtens de
(A.R. nr. C.95.0106.N)
artikelen 1395 en 1396 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd is om uitspraak te
over de geschillen betreffende het beRET HOF; - Gelet op het bestre- doen
slag en de middelen van tenuitvoerlegden arrest, op 7 september 1993 ge- ging, d.w.z. over de rechtmatigheid van het
wezen door het Hof van Beroep te beslag en over de regelmatigheid van de
Gent;
beslagrechtspleging en de maatregelen van
tenuitvoerlegging;
Over het eerste onderdeel van het midHij niet bevoegd is om uitspraak te doen
del, gesteld als volgt :
over een geschil nopens de rechten van de
schending van de artikelen 602, 616, partijen dat wel verband houdt met de ten1395 en 1396, 1399, 1402, 1489, 1494 en uitvoerlegging van een titel, maar niet slaat
op de rechtmatigheid daarvan of op de re1498 van het Gerechtelijk Wetboek,
gelmatigheid van de op grond daarvan gedoordat het bestreden arrest, bij hervor- nomen uitvoeringsmaatregelen; de beslagming van het vonnis a quo, de schorsing be- rechter, m.a.w., slechts bevoegd is nate
veelt van de tenuitvoerlegging van o.m. het gaan of de tenuitvoergelegde titel de door
arrest van het arbeidshof van Gent, afde- de wet vereiste kwaliteit heeft en of de wetling Brugge, van 3 juni 1982 en van ver- telijke voorschriften inzake tenuitvoerlegschillende in kracht van gewijsde gegane ging zijn nageleefd (artikel 1489 van het
vonnissen van de arbeidsrechtbank van Gerechtelijk Wetboek);
Kortrijk, waarbij verweerster definitiefverterwijl de vraag of een partij misbruik
oordeeld is geworden om aan eiser achter- maakt van een haar bij rechterlijke beslisstallige bijdragen aan de sociale zeker- sing toegekend recht door dat recht daadheid te betalen uit hoofde van tewerkstel- werkelijk op te vorderen, verband houdt
ling van niet-amateurs voetbalspelers, om met de rechten ten grande van de partijen
reden dat:
en vreemd is aan de rechtmatigheid of de
regelmatigheid van de aldus genomen
"(Verweerster) werpt terecht op dat het uitvoeringsmaatregelen en de beslagrechter
bestaan van een uitvoerbare titel, zelfs een niet bevoegd is over zulke vraag een uitin kracht van gewijsde getreden gerechte- spraak te doen;
lijke beslissing, niemand verplicht de uitterwijl de beslagrechter in casu de revoering daarvan te vervolgen, zodat het niet
uitgesloten is dat (eiser) rechtsmisbruik gelmatigheid en het uitvoerbaar karakpleegt door ongelijke behandeling van (ver- ter van de door eiser ten uitvoer gelegde
weerster). Ret staat echter niet aan de rechterlijke beslissingen uitdrukkelijk erbeslagrechter te oordelen of (eiser) het kent; de regelmatigheid van de door eiser
gelijkheidsbeginsel als overheidsinstelling uitgelokte maatregelen van tenuitvoerlegheeft geschonden door onderhavige uitvoe- ging als dusdanig niet betwist is geworring. Aileen de bodemrechter is hiertoe be- den;
voegd en zal zich overigens slechts kunDe appelrechter zich dermate van zijn
onbevoegdheid om uitspraak te doen over
de door verweerster aangevoerde elementen tegen de door eiser nagestreefde ten(1) Cass., 28 sept. 1990, A.R. nr. 6925 (AC.,
1990-91, nr. 46); 3 juni 1994, A.R. nr. C.93.0016.N uitvoerlegging bewust is geweest, dat hij de
zaak heeft verwezen naar de rechter ten
(ibid., 1994, nr. 286).

De beslagrechter, geadieerd om kennis te nemen van de middelen tot tenuitvoerlegging op de goederen van de schuldenaar,
mag geen uitspraak doen over de reckten van de partijen waarover reeds is beslist in de titel op grand waarvan het betwist uitvoerend beslag is gelegd (1). (Artt.
1395 en 1498 Ger.W.)
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grande om aldaar te laten uitmaken of eiser ja dan nee van zijn recht tot tenuitvoerlegging misbruik heeft gemaakt en aldus "een daad van onbehoorlijk bestuur"
heeft gesteld of zich discriminerend heeft
gedragen door de tenuitvoerlegging van de
bekomen titels te benaarstigen,
zodat, door de schorsing van de tenuitvoerlegging van het arrest van het arbeidshof en de vonnissen van de arbeidsrechtbank tach te bevel en om reden "dat
voorlopig mag aangenomen worden dat (eiser), niet handelt wegens vaststaande en
zekere zaken, zoals vereist door artikel
1494 Ger.W.", het hofvan beroep, uitspraak
doende als beslagrechter overeenkomstig de
artikelen 602 en 616 van het Gerechtelijk Wetboek, buiten de perken van de aan
de beslagrechter toegekende bevoegdheid is
getreden (schending van de artikelen 602,
616, 1395, 1396 en 1489, 1494 en 1498 van
het Gerechtelijk Wetboek):

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid :
het onderdeel is onnauwkeurig :
Overwegende dat het onderdeel aangeeft hoe en waardoor het arrest de artikelen 602, 616, 1395, 1396, 1489,
1494 en 1498 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid feitelijke grondslag mist en
moet worden verworpen;
~
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat de beslagrechter,
krachtens artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek, kennisneemt van
de vorderingen betreffende de bewarende beslagen en de middelen tot tenuitvoerlegging; dat die middelen die
zijn welke de schuldenaar tot betaling dwingen langs de uitwinning van
zijn goederen;
Dat de beslagrechter oordeelt ofhet
beslag rechtmatig en regelmatig is; dat
hij geen kennis mag nemen van geschillen die wel verband houden met
de tenuitvoerlegging, maar niet de
rechtmatigheid of de regelmatigheid
ervan betreffen; dat hij aldus geen uitspraak mag doen over de zaak zelf, behalve in de uitzonderingen die de wet
uitdrukkelijk bepaalt;
Dat de beslagrechter die geadieerd
is om kennis te nemen van middelen
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tot tenuitvoerlegging op de goederen
van de schuldenaar, geen uitspraak
mag doen over de rechten van de partijen waarover reeds is beslist in de titel op grond waarvan het betwist uitvoerend beslag is gelegd;
Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat eiser niet tegenspreekt dat
de regeling van de bijdrageplicht van
de clubs voor de door hen tewerkgestelde niet-amateurs-voetballers is tot
stand gekomen na onderhandelingen van eiser en de minister van Sociale Zaken enerzijds en de KBVB anderzijds; 2. dat eiser stelt dat
verweerster echter niet in aanmerking komt voor transactie of dading,
omdat tegen haar definitieve vonnissen en/of arresten bestaan, die in uitvoering moeten worden gesteld;
Dat het arrest oordeelt : 1. dat verweerster terecht opwerpt dat het bestaan van een uitvoerbare titel, niemand verplicht de uitvoering ervan te
vervolgen, zodat het niet uitgesloten is
dat eiser rechtsmisbruik pleegt door
ongelijke behandeling tussen verweerster en andere clubs die in dezelfde periode aan hetzelfde sociaal
zekerheidsstatuut waren onderworpen; 2. dat het niet aan de beslagrechter staat te oordelen of eiser als
overheidsinstelling het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden door de aangevochten uitvoering en dat enkel de
bodemrechter daartoe bevoegd is;
Dat het op grond van die vaststellingen en redenen de tenuitvoerlegging schorst van een aantal vonnissen van de Arbeidsrechtbank te
Kortrijk en van een arrest van het
Arbeidshof te Gent op grond waarvan eiser uitvoerend roerend beslag
heeft gelegd bij akte van gerechtsdeurwaarder van 3 juli 1986;
Overwegende dat het hof van be
roep aldus de rechten opnieuw in
vraag stelt waarover de vonnissen en
het arrest op grond waarvan eiser beslag heeft gelegd, reeds hebben beslist en uitspraak hebben gedaan over
de zaak zelf, ook al schorst het de tenuitvoerlegging tot aan de uitspraak
daarover van de daartoe bevoegde
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rechter in zoverre verweerster het geschil zal hebben ingeleid binnen de
drie maanden van de uitspraak van
het bestreden vonnis;
Dat het onderdeel gegrond is,
Overwegende dat het tweede onderdee! niet tot ruimere cassatie kan leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwij st de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
11 mei 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Bruyn en
Geinger.
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ERFENISSEN -KLEINE NALATENSCHAP OVERLIJDEN VAN DE ERFLATER- OVERNEMING VAN LANDBOUWUITBATING- VOORWAARDE.

Artikel4 Wet Kleine Nalatenschappen laat
de in voormelde wetsbepaling bepaalde
personen niet toe de woning met de granden, die een landbouwuitbating vormen,
over te nemen in het geval dat de erflater, op het ogenblik van zijn overlijden, de
woning bewoonde terwijl de gronden in
uitbating waren bij een van de in voormeld artikel 4 tot overname gerechtigde
personen, die op het ogenblik van het

overlijden de gronden reeds in gebruik
had (1). (Art. 4 Wet Kleine Nalatenschappen.)
(HOFMANS C. E.A. T. HOFMANS L.)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0116.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 8 december 1994 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 4, inzonderheid
eerste lid, van de wet van 16 mei 1900 tot
erfregeling van de kleine nalatenschappen, vervangen bij artikel 2 van de wet van
20 december 1961, en gewijzigd bij artikel 34, 3 van de wet van 14 mei 1981,
doordat de appelrechters in het bestreden vonnis beslissen dat verweerder het
recht tot overname heeft van de landbouwgronden met toepassing van artikel 4 van
de wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van
de kleine nalatenschappen om reden dat
"artikel4 tot doel heeft de verdeling en versnippering tegen te werken van de landbouwuitbatingen en het familiegoed te behouden; (... ) dat men zich niet kan
verzetten tegen de overname, gevorderd
door een kind-erfgenaam, die de bedoelde
landerijen uitbaat, daar de vader- oud geworden - in de onmogelijkheid verkeert de
hoeve nog zelf uit te baten, zelfs indien het
kind-overnemer de hoeve niet bewoont, zoniet kunnen omzeggens geen landerijen
meer worden overgenomen en mist de wet
haar gewenst doel; (... ) dat vaststaat dat
(verweerder) sinds 1972 het bedrijfvan de
decujus (overleden op 92-jarige leeftijd in
1992) als enige heeft staande gehouden, wonend naast het hoevegebouw, dat de decujus nog 20 jaar heeft blijven bewonen; dat
(verweerder) dan ook bij voorrang recht tot
overname heeft overeenkomstig artikel4 lid
(1) Zie: Cass., 8 rnaart 1928 (Bull. en Pas.,
1928, I, 105); 14 feb. 1946 (A. C., 1946, 66); 22
sept. 1967 (ibid., 1968, 107); 4 april1979 (ibid.,
1978-79, 918); 7 rnei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 507);
10 feb. 1984, A.R. nr. 4015 (ibid., 1983-84, nr.
318); DE ZEGHER, "Kleine nalatenschappen", in
A.P.R., 1955, nr. 164 e.v.; FRANKEN, F., "Erfregeling
van de kleine nalatenschappen", in Tijdsch. Not.,
1995, p. 241 e.v.
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3 Wet der erfregeling van de kleine nalatenschappen dd. 16 mei 1990",
terwijl met toepassing van artikel 4 van
de wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van
de kleine nalatenschapp<'ll ieder van de erfgenamen in de rechte lijn het recht heeft
tot overneming, naar schatting, van het
huis, de meubelen, alsmede van de granden die de bewoner van het huis persoonlijk en voor eigen rekening in gebruik had;
er aldus slechts een ovemamerecht van het
huis en de gronden bestaat indien de bewoner van het huis deze gronden persoonlijk en voor eigen rekening in gebruik had;
deze bepaling dan ook geen toepassing kan
vinden ingeval het huis door de decujus
werd bewoond en de gronden uitgebaat
werden door een kind-erfgenaam,
de appE!lrechters derhalve niet zonder
schending van de in het middel genoemde
wetsbepaling konden beslissen dat verweerder het recht had tot ovemame van de
landerijen, hoewel deze landerijen niet door
de bewoner van het huis persoonlijk en voor
eigen rekening werden uitgebaat (scherrding van artikel 4, inzonderheid eerste lid
van de wet van 16 mei 1900 tot erfregeling
van de kleine nalatenschappen) :

Over de door verweerder tegen het
middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : de eisers hebben
geen belang :
Overwegende dat de door het bestreden vonnis overgenomen motieven van het beroepen vonnis dezelfde
inhoud hebben als de aangevochten redenen van het bestreden vonnis;
Dat de eisers dan ook belang hebben;
Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden verworpen;
Overwegende dat artikel 4 van de
Wet Kleine Nalatenschappen bepaalt
dat, onverminderd de rechten die artikel 1446 van het Burgerlijk Wethoek toekent aan de langstlevende
echtgenoot, ieder van de erfgenamen
in rechte lijn en, in voorkomend geval, de noch uit de echt noch van tafel en bed gescheiden echtgenote, het
recht hebben tot overneming, naar
schatting, hetzij van de woning bij het
overlijden door de erflater, zijn echtgenoot of een van zijn afstammelingen betrokken, benevens de stoffering, hetzij van het huis, de meubelen,
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alsmede van de gronden die de bewoner van het huis persoonlijk en voor
eigen rekening in gebruik had, het
landbouwmaterieel en de dieren tot de
bebouwing dienende of de goederen, de
grondstoffen, de beroepsvoorwerpen en
andere hulpmiddelen die aan het
handels-, ambachts- of nijverheidsbedrijf zijn verbonden;
Dat die wetsbepaling vereist dat
wanneer het over te nemen goed een
landbouwuitbating is, de bewoner van
het huis de daarbij horende gronden
persoonlijk en voor eigen rekening in
gebruik had op het ogenblik van het
overlijden van de erflater;
Dat die wetsbepaling de in het voormelde artikel 4 bepaalde personen niet
toelaat de woning met de gronden over
te nemen in het geval dat de erflater, op het ogenblik van zijn overlijden, wel de woning bewoonde maar de
gronden in uitbating waren bij een
derde, ook al is die derde een van de
in artikel 4 tot overname gerechtigde
personen die op het ogenblik van het
overlijden de gronden reeds in gebruik
had;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de erflater, op het
ogenblik van zijn overlijden in 1992, de
woning bewoonde maar dat de bijhorende gronden toen reeds 20 jaar
uitgebaat werden door verweerder;
Dat het bestreden vonnis door verweerder toe te laten overeenkomstig
artikel4 van de Wet Kleine Nalatenschappen het hoevegebouw en gronden naar schatting over te nemen, die
wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.
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11 mei 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Verbist en
Geinger.
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AUTEURSRECHT- MUZIEKWERK- OPENBARE UITVOERING- VOORWAARDE.

Het enkele feit dat de maker van een
muziekwerk toelating verleent tot het reproduceren van zijn werk op een drager
met het oog op het commercialiseren ervan, houdt niet in dat de auteur aan de
verkoper van de muziekdrager het recht
verleent om in de ruimte die is bestemd
voor de verkoop, zijn werk openbaar uit
te voeren, ook al geschiedt die uitvoering met het doel de verkoop van de
muziekdrager te bevorderen (1). (Auteurswet 22 maart 1886, artt. 1 en 16.)
(SABAM T. CAMPUS B.VB.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0142.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 februari 1994 in
laatste aanleg gewezen door de Vrederechter van het tweede kanton Leuven;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1 en 16 van
de Auteurswet van 22 maart 1886, waarvan de Nederlandse tekst is vastgesteld bij
de wet van 26 juni 1981, 2.1 en 4, en 11.1
van het Verdrag van Bem voor de bescherming van werken van letterkunde en
kunst, ondertekend te Bern op 9 septem(1) Zie Cass., 23 dec. 1937 (Bull. en Pas., 1937,
I, 394); 25 mei 1972 (A.C., 1972, 899).
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ber 1886, zoals herzien te Brussel op 26
juni 1948 en goedgekeurd bij de wet van 26
juni 1951,

doordat de vrederechter eiseres' vordering ontvankelijk doch ongegrond verklaart,
o.m. op grond :
"( ... ) dat de reproductie de vastlegging is
van het werk in een materiele vorm, ongeacht de gebruikte techniek (CD ofplaat);
dat inherent aan het reproductierecht het
bestemmingsrecht van de auteur vervat zit,
het recht van de auteur om, wanneer hij de
reproductie van zijn werk toegestaan heeft,
aan het gebruik van de reproductie bepaalde voorwaarden te verbinden;
(... ) dat het de rechtbank behoort te apprecieren of een uitvoering onder de toepassing valt van het auteursrecht (art. 15
en 16 Auteurswet).
(... ) dat de uitvoering in concreto niet onder de toepassing valt van de auteurswet
omdat de auteur impliciet aan het verleende reproductierecht en toestemming tot
commercialisatie, het uitvoeringsrecht heeft
verleend in een ruimte, exclusief bestemd
voor verkoop van CD's en platen aan de
consument.
(... ) dat in concreto vaststaat dat het werk
werd uitgevoerd in een ruimte exclusiefbestemd voor verkoop van CD's en platen aan
de consument zodat de auteur geen rechten meer kan vorderen, uitgeput door het
verleende reproductierecht en het
bestemmingsrecht, de commercialisatie",

terwijl krachtens de artikelen 1 en 16
van de Auteurswet van 22 maart 1886, de
gehele of gedeeltelijke openbare uitvoering of opvoering van een muzikaal kunstwerk verboden is zonder toestemming van
de auteur en deze, krachtens de artikelen 2. 1 en 4, en 11.1 van voormeld Verdrag van Bem, uitsluitend het recht heeft
om toestemming te geven tot elke openbare mededeling van zijn werk; het auteursrecht beschermd is zodra de uitvoering of mededeling daadwerkelijk openbaar
en hoorbaar is en hieraan, noch krachtens voormelde wets- of verdragsbepalingen, noch krachtens enige andere wets bepaling, afbreuk wordt gedaan door het
enkele feit dat het werk wordt uitgevoerd
'in een ruimte exclusiefbestemd voor de
verkoop van CD's en platen aan de consument' (schending van voormelde wets- en
verdragsbepalingen); de genoemde bepalingen geen vermoeden instellen dat de auteur die toestemming heeft gegeven tot het
reproduceren en het commercialiseren van
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zijn werk door middel van CD's en platen, daardoor ook toestemming heeft gegeven voor elke openbare uitvoering of mededeling in elke ruimte die exclusief
bestemd is voor de verkoop van deze CD's
en platen aan de consument,
zodat de vrederechter, door het tegendeel te beslissen, in deze wets- en verdragsbepalingen een vermoeden leest dat zij niet
bevatten, minstens een uitzondering op het
toestemmingsvereiste vanwege de auteur
aanvaardt die daarin geen steun vindt en
derhalve deze bepalingen schendt :

Overwegende dat het vonnis vaststelt, zonder desaangaande te worden bekritiseerd, dat verweerster niet
de openbaarheid van de bedoelde uitvoeringen van muziekwerken heeft betwist en niet heeft voorgehouden dat
het demonstraties betrof;
Overwegende dat het enkele feit dat
de maker van een muziekwerk toelating verleent tot het reproduceren van
zijn werk op een drager met het oog op
het commercialiseren ervan, niet inhoudt dat de auteur aan de verkoper
van de muziekdrager het recht verleent om in de ruimte die is bestemd
voor de verkoop, zijn werk openbaar
uit te voeren, ook al geschiedt die uitvoering met het doel de verkoop van
de muziekdrager te bevorderen;
Overwegende dat het vonnis de vordering van eiseres afwijst op grond dat
de uitvoering van een muziekwerk in
concreto niet onder de toepassing van
de auteurswet valt "omdat de auteur
impliciet aan het verleende
reproductierecht en toestemming tot
commercialisatie, het uitvoeringsrecht heeft verleend in een ruimte, exclusiefbestemd voor verkoop van CD's
en platen aan de consument";
Dat het vonnis aldus de in het middel aangehaalde wets- en verdragsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslis-
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sing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Vredegerecht van het eerste kanton Brussel.
11 mei 1998 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jadin, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.
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KAMER-

11 mei 1998

CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR
MEMORIES EN STUKKEN- TER GRIFFIE VAN
HET HOF NEERGELEGDE STUKKEN- KOPIEEN
- OVEREENSTEMMING MET DE ORIGINELENVOORWAARDE.

Op de ter griffie van het Hof neergelegde
stukken, die geen originelen zijn, dient
vermeld door de advocaten die voor de
feitenrechter de partijen hebben vertegenwoordigd dat deze kopieen overeenstemmen met de stukken overgelegd aan
de feitenrechter.
(VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ T. RITS)
ARREST

(A.R. nr. C.97.0103.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel :
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de ter gri:ffie van
het Hof door eiseres neergelegde stukken niet alle originelen zijn; dat, in zoverre ze kopieen zijn, daarop niet is
vermeld door de advocaten die voor de

Nr. 236

HOF VAN CASSATIE

feitenrechter de partijen hebben vertegenwoordigd, dat deze kopieen overeenstemmen met de stukken, overgelegd aan de feitenrechter;
Dat het onderdeel dat schending van
de bewijskracht van deze stukken in
hun geheel aanvoert, niet ontvankelijk is;

Om die reden~
ziening; veroord~ ~
ten.
~~

llmei1998-1~

~~

h. Forri~r, afdelin~ -=-.___
~
Gelijkluidende con_~~~~
din, eerste advoc~ ~~ ~
~
ten : mrs. Houteki~ -.::::: ~ ~ ~

~

~~-~

~~~~

~
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ARRESTEN VAN RET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 3 van JAARGANG 1998

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Algemeen - Vordering tot
herstel van schade - Rechtmatig belang 407
Begrip.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bijzondere aansprakelijkheid- Burenhinder
- Abnormale hinder - Verplichting om de
hinder te vergoeden- Voorwaarde.
417

Arbeidsongeval
Vergoeding - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid- Hulp van derden- Algemeen begrip.
435

Arbeidsongeval
Vergoeding - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid - Hulp van derden - Geneeskundige
verzorging - Prothese - Orthopedisch toestel - Noodzaak - Beoordeling - Gevolg.
435

Arbeidsongeval
Vergoeding - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid - Hulp van derden - Geneeskundige
verzorging - Onderscheiden vergoedingen.
435

Arbeidsongeval
Vergoeding -Allerlei - Geneeskundige zorgen- Begrip.
472

Arbeidsovereenkomst
Begrip. Bestaansreden. Vorm - Begrip en
bestaansvereisten - Bestaan - A:fWezigheid
wettelijk vermoeden - Gezagsverhouding Niet-uitsluitende en uitsluitende elementen
- Beoordeling rechter - Criteria.
325

Arbeidsovereenkomst
Begrip. Bestaansvereisten. Vorm- Begrip en
bestaansvereisten - Bestaansvereisten Gezagsverhouding- Begrip.
471

Arbeidsovereenkomst
Begrip. Bestaansvereisten. Vorm- Begrip en
bestaansvereisten - Bestaansvereisten Gezagsverhouding - televerkoop - Televerkoper- Televerkoopster.
471

Arbeidsovereenkomst
Einde - Andere wijzen van beeindiging Werknemer- Onmiddellijke ontslagneming
- Werkgever - Ontslag - Bedreiging Dringende reden - Rechtbanken - Beoordeling - Geen dringende reden - Gevolg Toestemming- Gebrek- Geweld- Morele
dwang- Gebrekkige wil- VoorwaardeOnrechtmatige morele dwang - Begrip Wettigheid.
359

Arbeidsovereenkomst
Einde - Andere wijzen van beeindiging Overmacht - Blijvende arbeidsongeschiktheid.
361

Arbeidsovereenkomst
Einde - Andere wijzen van beeindiging Overmacht - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Bewijs - Bewijsvoering - Tijdstip.
361

Arbeidsovereenkomst
Einde -Andere wijzen van beeindigingOvereenkomst - Onbepaalde tijd - Termijn
- Vaste termijn behoudens voorafgaande
beeindiging- Wettigheid.
420

Arbitrage
Faillissement - Arbitrageovereenkomst Curator- Tegenstelbaar karakter- Vereisten.
499

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Cassatiemiddel - Discrimina tie - Hof van Cassatie - Verplichting.
487

Auteursrecht
Wet 30 juni 1994 - Auteur - Werk van
letterkunde of kunst - Reproductierecht Strekking.
345

Auteursrecht
Daad van namaking - Wet 14 juli 1991 Met de eerlijke handelspraktijken strijdige
daad - Bevoegdheid van de stakingsrechter.
345

Auteursrecht
Muziekwerk- Openbare uitvoering- Voorwaarde.
513

2 Bewijs

B
Belasting over de toegevoegde waarde
Bewijs - Bewijsmiddelen - Overtreding Ambtenaren van het Ministerie van Financien -Processen-verbaal- Wettelijke bewijswaarde - Grenzen.
427

Bewijs
Be!astingzaken - Vermoedens - Feitelijke
vermoedens- Toetsing van het Hof.
431

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtsp!eging - Voorzitter van de
commissie- Voorlopige beslissing- Cassatieberoep- Ontvankelijkheid.
394

Beslag
Algemeen- Beslagrechter- Bevoegdheid.
508

Bevoegdheid en aanleg
Burger!ijke zaken- Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Mindervalidenwet - Integratietegemoetkoming - Ministeriele beslissing- Beroep- Arbeidsrechtbank- Bevoegdheid - Beperking.
438

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken- Bevoegdheid- Misdrijf gepleegd
in het buitenland - Douane - Militair. 487

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften kracht - Begrip - Uitlegging.

Be!astingzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Grenzen - Processen-verbaal Ambtenaren van het Ministerie van Financien - Belasting over de toegevoegde waarde
- Overtreding.
427

Bewijs494

Bloedproef
Tweede analyse- Laattijdigheid- Ontoereikende benaarstiging - Recht van verdediging.
442

Bloedproef
Verplichting- Voorwaarden.

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd
wordt - Keuz~ van woonplaats.
395

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij - Keuze van woonplaats Onderzoek - Beschikking tot onttrekking
- Ander gerechtelijk arrondissement Gevolg.
395

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissementwaar hetonderzoekgevoerd
wordt- Geen keuze van woonplaats- Gevolgen.
395

Bewijs

c

Burgerl~jke

zaken - Geschriften - Allerlei
- Pacht- Gebouw opgericht door de pachter
- Toestemming van de verpachter.
507

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Tijdstip - B!ijvende arbeidsongeschiktheid Arbeidsovereenkomst- Einde- Overmacht.
361

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Bewijslast-Vermoeden van onschuld
- Rechtvaardigingsgrond.
440

Bewijs
Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde
- Overtreding op de verkeerswetten- Procesverbaal van vaststelling- Bijzondere bewijswaarde - Draagwijdte - Later verstrekte
gegevens.
4 77

Bewijs
Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde
- Processen-verbaal inzake wegverkeer Afschrift - Laattijdige toezending aan de
overtreder - Draagwijdte.
486

Bewijs
Strafzaken - Allerlei - Consulaire archieven - Onschendbaarheid
Overtuigingsstukken.
371

479

Cassatie
Algemeen. Opdracht en bestaansreden van
het Hof.Aard van het cassatiegeding- Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie Onafhankelijkheid - Hof van Cassatie Injuncties - Bevoegdheid van het Hof. 400

Cassatie
Algemeen. Opdracht en bestaansreden van
het Hof. Aard van het Cassatiegeding- Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie Conclusies - Begrip.
400

Cassatie
Algemeen. Opdracht en bestaansreden van
het Hof. Aard van het cassatiegeding- Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie Opdracht- Mondelinge conclusies - Eerbiediging van het recht van verdediging- Voorwaarde.
400

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Allerlei - Verwijzing van een rechtbank naar een andereStrafzaken- Gewettigde verdenking- Feitenrechter - Uitstel van de uitspraak.
400

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Ambtshalve vernietiging- Uitbreiding- Burgerlijke
rechtsvordering - Cassatieberoep niet ontvankelijk- Voorwaarde.
398
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Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerrechtelijk aansprakelijke - Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging Cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij
Onregelmatigheid Gevolg.
398

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken- Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Bijzondere motiveringsplicht - Verval van het
recht tot sturen - Afdoende motivering Examens - Ontoereikende motivering Gevolg.
442

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen
- Geschonden wettelijke bepaling - Nietvermelding- Ontvankelijkheid van het middel.
343

Cassatiemiddelen
Belastingzaken- Feitelijke grondslag- Bestreden beslissing - Onjuiste uitlegging.
427

Consumentenkrediet
Kredietovereenkomst - Niet-uitvoering Overeengekomen straffen of schadevergoedingen - Strafbeding - Overdreven of onver348
antwoord strafbeding - Beoordeling.

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke
- Minderjarige - Voorlopige maatregel Arrest van de jeugdkamer van het hof van
beroep- Voorziening van de mindeJ.jarigeVeroordeling in de kosten.
327

D
Douane en accijnzen
Misdrijf gepleegd in het buitenland- Militair - Bevoegdheid.
487

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening- Algemeen- Cassatieberoep ingesteld door meerdere partijen Onsplitsbaar geschil - Door een partij regelmatig ingesteld cassatieberoep - Ontvankelijkheid van de andere cassatieberoepen. 338

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en
termijn voor memories en stukken - Ter
griffie van het Hof neergelegde stukken Kopieen - Overeenstemming met de originelen- Voorwaarde.
514

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Stedenbouw- Straf- Veroordeling- Herstel van
de plaats in de vorige staat - Verdaging van
de zaak naar een latere datum.
397

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Gevolgen t.a.v. de goederen - Uitkering na
echtscheiding - Indexering - Niet gevorderd - Verplichting van de rechter - Inhoud
- Beschikkingsbeginsel.
498

Erfenissen
Kleine nalatenschap - Overlijden van de
erflater - Overneming van landbouwuitbating- Voorwaarde.
511

Europese Unie
Verdragsbepalingen - Beleid - Mededinging - Ondernemingen - Motorvoertuigen
- Verordening 123/85- Artikel4, eerste lid
- Aard en gevolg.
334

F

Cassatieberoep
Strafzaken- Beslissingen vatbaarvoor cassatieberoep- Strafvordering- Gemis aan belang
of bestaansreden - Belang- Jeugdkamer
van het hofvan beroep- Voorlopige maatregelen ten aanzien van een mindeJ.jarige MeerdeJ.jarigheid- Geen uitwerking- Voorziening - Ontvankelijkheid.
327

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Allerlei Bescherming van de maatschappij - Voorzitter van de commissie- Voorlopige beslissing
- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 394

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Handelingen gedaan zonder bedrog Curator- Tegenstelbaar karakter- Vereisten.
499

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Arbitrageovereenkomst - Curator Tegenstelbaar karakter- Vereisten.
499

G

Cassatieberoep
Belastingzaken - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard
niet vatbaar voor cassatieberoep - Gemeentebelastingen - Beslissing van de bestendige
deputatie - Ontvankelijkheid.
373

Gemeente
Burgemeester - Bevoegdheid - Politiemaatregel - Verdovende middelen - Sluiting van drankgelegenheid.
405

- 4Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belastingen
Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Beslissing van de bestendige deputatie- Cassatieberoep- Ontvankelijkheid.
373

Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belastingen
Gemeentebelastingen
bestendige deputatie
Ontvankelijkheid.

Beslissing van de
Cassatieberoep 373

Geneeskunde
Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Sluiting van drankgelegenheid Rechterlijke bevoegdheid- Bevoegdheid van
de burgemeester - Politiemaatregel.
405

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
Termijn. Onsplitsbaar geschil - Akte van
hager beroep- Andere wijze dan bij conclusie
- Vermelding- Nietigheid- Gedaagde in
hager beroep - Woonplaats of verblijtplaats
- Gewijzigde woonplaats - Geen kennisgeving - Gevolg.
484

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Principaal Beroep. Vorm. Termijn- Vorm
- Hoger beroep van het openbaar ministerie
- Kennisgeving van het hager beroep Voorwaarde.
329

Hoger beroep

Gerechtskosten
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter
- Jeugdrechtbank- Voorlopige maatregelen ten aanzien van een minderjarige- Voorbereidende rechtspleging- Hoger beroep van
de minderjarige - Gevolgen.
327

Gezinsbijslag
Werknemers- Gewone kinderbijslag- Rechthebbende- Rechtgevend kind - Toekenning
- Beperking - Opvoeding buiten het Rijk Principe.
482

Gezinsbijslag
Werknemers- Gewone kinderbijslag- Rechtgevend kind- Rechthebbende - Toekenning
- Beperking- Opvoeding buiten het RijkDraagwijdte.
482

Grondwet
Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)- Artikel15Waning- Begrip.
446

Grondwet
Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)- Artikel15Waning - Onschendbaarheid - Militair Kazerne - Slaapkamer - Toepassingsgebied.
446

H
Handelspraktijken
Wet 14 juli 1991- Vordering tot stakingGrondslag van de vordering - Auteursrecht
- Daad van namaking- Bevoegdheid van de
stakingsrechter.
345

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury - Ondervraging van
een getuige na de pleidooien- WettigheidVoorwaarden.
450

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)- Beslissingen en partijen
- Beslissing - Verzuim om uitspraak te
doen over een punt van de vordering- Gevolg.
418

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter Jeugdrechtbank - Voorlopige maatregelen
ten aanzien van een minderjarige- Voorbereidende rechtspleging - Hoger beroep van
de minderjarige - Gevolgen - Gerechtskosten.
327

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hager beroep - Krijgsraad - Vrijspraak- Militair gerechtshofVeroordeling- Eenstemmigheid.
487

Huur van goederen
Algemeen- Verhuring door de vruchtgebruiker- Verhuring voor ]anger dan negen jaar
- Einde van het vruchtgebruik - Rechtstoestand van de valle eigenaar- Verkorten van
de huur.
403

Huur van goederen
Huishuur- Algemeen- Scbriftelijke huurovereenkomst- Onbepaalde duur- Latere registratie- Aanvangsdatum- Artikel16 van de
wet van 20 feb. 1991 - Draagwijdte.
389

Huur van goederen
Pacht- Einde (Opzegging. Verlenging. Terugkeer. Enz.) - Ontbinding door de verpachter
- Voorwaarden.
384

Huur van goederen
Pacht- Einde (Opzegging. Verlenging. Terugkeer. Enz.)- Pacht toegestaan door de vruchtgebruiker - Pachttijd ]anger dan negen jaar
- Einde van het vruchtgebruik - Rechtstoestand van de valle eigenaar- Verkorten van
de pacht- Voorwaarden van opzegging door
403
de verpachter - Toepasselijkheid.

Huur van goederen
Pacht- Einde (tzegging. Verlenging. Terugkeer. Enz.) - Pa ter- Recht op vergoeding
- Gebouw opge cht door de pachter - Toestemming van de verpachter - Bewijs. 507

5 Huur van giH·deren

Interesten

HandelshuLtr - Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.)- Handelshuurhernieuwing
- Weigering- Reden- Persoonlijk en werkelijk in gebruik nemen - Vereiste vermeldingen- Vermelding "werkelijk".
387

Huwelijk
Wederzijdse rechten en verplichtingen van
echtgenoten - Persoonlijke zekerheid door
een der echtgenoten gesteld - In gevaar
brengen van de belangen van het gezin Gevaar - Begrip.
464

Moratoire interesten - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure
Belastingverhoging - Terugbetaling.
376

Interesten
Allerlei - Interesten van geleende sommen
- Al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij
kortere termijnen - Gemengde vordering Vijfjarige verjaring - Doel - Toepassingsgebied.
455

J
I
Inkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen- Moratoire interesten.
374

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege
en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Willekeurige vestiging - Vemietiging- Vereiste.
460

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege
en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege- Overbelasting ingevolge dubbele belasting-Vernietigingvan de aanslag- Wettigheid.
432

J eugdbescherming
Jeugdkamer van het hofvan beroep- Voorlopige maatregelen ten aanzien van een minderjarige- Meerderjarigheid- Geen uitwerking- Cassatieberoep- Belang- Ontvankelijkheid.
327

J eugdbescherming
Jeugdrechtbank - Voorlopige maatregelen
ten aanzien van een minderjarige- Voorbereidende rechtspleging - Hoger beroep van
de minderjarige - Gevolgen - Gerechtskos~~
327

J eugdbescherming
Jeugdgerecht- Als misdrijf omschreven feiten- N aar recht met redenen omklede beslissing - Voorwaarden.
398

K

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens- Feitelijke vermoedens- Toetsing
van het Hof.
431

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Allerlei- Belastingambtenaren- Dossier van de
rechtspleging- Verzoek tot inzage- Verlof
van de procureur-generaal of van de auditeurgeneraal- Voorwerp.
457

Koop
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd- Eenzijdige beeindiging- Verplichting
om een redelijke opzeggingstermijn te geven
- Niet-nakoming - Tussenkomst van de
rechter - Grenzen.
466

Kort geding
Spoedeisend geval rechter.

Beoordeling door de
505

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Allerlei - Belastingambtenaren - Dossier van de
rechtspleging- Verzoek tot inzage- Verlof
van de procureur-generaal of van de auditeurgeneraal - Draagwijdte.
457

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen.
Administratieve boeten. Straffen - Sancties
- Belastingverhoging
Terugbetaling 376
Moratoire interesten.

Interesten
Moratoire interesten - Personenbelasting lngekohierde belasting- Verrekende bedrijfsvoorheffing - Teruggave - Moratoire interesten.
374

M
Militair
Woning - Onschendbaarheid - Kazerne Slaapkamer - Toepasselijkheid.
446

Militair
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8.2
- Eerbiediging van het prive-leven- Beperking - Kazerne - Slaapkamer - Zoeking Dienstreglement - Geldigheid.
446

Mindervaliden
Tegemoetkomingen - Aanvraag - Nieuwe
aanvraag- Toekenning- Verhoging- Minister - Bevoegdheid - Draagwijdte.
438
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Mindervaliden
Integratietegemoetkoming - Ministeriele
beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank 438
Bevoegdheid - Beperking.

Misdrijf
Gepleegd in het buitenland - Hoofdfeit in
Belgie- Deelneming in buitenland- Belgische
stra:!Wet - Toepassingsgebied.
364

Misdrijf
Gepleegd in het buitenland - Deelneming Mededaders van vreemde nationaliteit- Bevoegdheid van de Belgische strafgerechten 390
Voorwaarden.

Misdrijf
Gepleegd in het buitenland- Dader en slachtoffer van Belgische nationaliteit - Dader
gevonden in Belgie- Geen conclusie- Vermelding.
390

Misdrijf
Gepleegd in het buitenland
Militair - Bevoegdheid.

Douane 487

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Algemeen
- Goede trouw - Draagwijdte.
364

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging - Bewijslast.
440

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken - Processen-verbaal inzake wegverkeer- Afschrift- Laattijdige toezending
aan de overtreder - Bewijswaarde van de
vaststellingen.
486

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Burgerlijke zaken- Overeenkomst- Uitlegging - Draagwijdte - Gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen.
494

Onderzoek in strafzaken
Burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd
wordt - Keuze van woonplaats.
395

Onderzoek in strafzaken
Burgerlijke partij 1- Keuze van woonplaatsBeschikking tot op.ttrekking- Ander gerechtelijk arrondissement - Gevolg.
395

Onderzoek in strafzaken
Burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd
wordt- Geen keuze van woonplaats- Gevolgen.
395

Onderzoek in strafzaken
Handelingen van de onderzoeksrechter buiten het arrondissement - Zander ambtelijke
opdracht- Wettigheid- Voorwaarden. 450

Onderzoeksgerechten
Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging - Feitelijke beoordeling - Feitelijke
gegevens.
440

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging- Onoverkomelijke dwaling- Begrip.
480

Misdrijf
Deelneming Draagwijdte.

Strafbaarheid -

Kennis 364

Misdrijf
Deelneming- Hoofdfeit in Belgie - Deelneming in buitenland - Belgische stra:!Wet 364
Toepassingsgebied.

Misdrijf
Deelneming- Voorwaarden- Wetsbepalingen- Vermelding.
390

Misdrijf
Deelneming- Misdrijf gepleegd in het buitenland- Mededaders van vreemde nationaliteit- Bevoegdheid van de Belgische strafgerechten- Voorwaarden.
486

Burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd
wordt- Geen keuze van woonplaats- Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger
beroep van de burgerlijke partij - Termijn.
395

Onderzoeksgerechten
Voorlopige hechtenis - Handhaving- Kamer
van inbeschuldigingstelling- Andere omschrijving van de in het aanhoudingsbevel bedoelde
feiten - Draagwijdte.
454

Onderzoeksgerechten
Voorlopige hechtenis - Handhaving- Bevestiging - Kamer van inbeschuldigingstelling
-Andere omschrijving van de in het aanhoudingsbevel bedoelde feiten - Eenparigheid
van stemmen.
454

Onderzoeksgerechten
Regeling van de rechtspleging- Raadkamer
- Omschrijving.
480

Onderzoeksrechter
Vervanging- Voorwaarden.

450

Onderzoeksrechter
Handelingen buiten het arrondissement Zander ambtelijke opdracht- WettigheidVoorwaarden.
450

-----,

7 Openbaar ministerie

Overeenkomst

Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie
- Onafbankelijkheid - Hof van Cassatie Injuncties - Bevoegdheid van het Hof. 400

Openbaar ministerie
Openbaar ministerie bij het Hofvan Cassatie
- Conclusies - Begrip.
400

Openbaar ministerie
Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie
- Opdracht - Mondelinge conclusies - Eerbiediging van het recht van verdediging 400
Voorwaarde.

Openbare dienst
Leidingen - Wijziging in het belang van de
wegen - Kosten - Ten laste van de aanneming die de aanleg heeft gedaan - Begrip.
377

Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Schadevergoeding- Omvang- Evaluatie- Gevolg.
425

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Uitlegging door de rechter - Letterlijke bewoordingen - Gevolg.
494

Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Diensten)
Inrichting van de procedures voor het gunnen
van de opdrachten- Reglementaire bevoegdheid van de koning - Overleg in ministerraad.
354

p

Openbare dienst
Continui:teit - Algemeen rechtsbeginsel
Doel - Grenzen.
462

Openbare dienst
Continui:teit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel- Gedwongen tenuitvoerlegging- Werken in plaats van een publiek
rechtspersoon- Wettigheid- Criteria. 462

Overeenkomst
Bestanddelen - Toestemming - Gebrek Geweld- Morele dwang- Gebrekkige wilVoorwaarde.
359

Pauliaanse rechtsvordering
Handeling met bedrieglijke benadeling van de
rechten van de schuldeiser- Verbintenis van
de schuldenaar - Tijdstip van het ontstaan
van de verbintenis - Schuld waarvan het
bedrag nog niet vaststaat - Gevolg.
338

Prejudicieel geschil
Cassatiemiddel- Dis criminatie- Arbitragehof.
487

Overeenkomst
Bestanddelen - Toestemming - Gebrek Geweld- Morele dwang- Gebrekkige wilVoorwaarde- Arbeidsovereenkomst- Werknemer- Onmiddellijke ontslagneming- Werkgever - Ontslag - Bedreiging - Dringende
reden- Rechtbanken - Beoordeling- Geen
dringende reden - Gevolg- Onrechtmatige
morele dwang- Begrip- Wettigheid. 359

R
Radio- en televisieomroep
Wegverkeer- Snelheidscontrole door een verba lis ant- Meettoestel- Wet betreffende de
radioberichtgeving - Ministeriele vergunning - Toepassing.
329

Overeenkomst
Uitlegging - Draagwijdte - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter - Gemeenschappelijke bedoeling van de partijen. 494

Rechtbanken
Algemeen- Verwijzing naar rechtspraakGeldigheid.
411

Overeenkomst
Uitlegging - Letterlijke bewoordingen Gevolg - Gemeenschappelijke bedoeling van
de partijen.
494

Overeenkomst
Uitlegging- Letterlijke bewoordingen - Gemeenschappelijke bedoeling van de partijen
- Gevolg - V erbindende kracht.
494

Overeenkomst
Uitlegging- Bewijskracht Verband.

Miskenning 494

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Schadevergoeding - Omvang.
425

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Verzuim
om uitspraak te doen over een punt van de
vordering - Gevolg.
418

Rechtbanken
Burgerlijke zaken- Algemeen- Beschikkingsbeginsel - Uitkering na echtscheiding Indexering- Niet gevorderd- Verplichting
van de rechter - Inhoud.
498

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Verwijzing van een rechtbank

- 8 naar een andere - Strafzaken - Gewettigde
verdenking - Toepassing.
400

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Onpartijdigheid van de rechter
- Onderzoeksrechter - voorheen raadsman
van een medebeklaagde.
450

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld Rechtvaardigingsgrond - Bewijslast.
440

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Verzoek tot verhoor van een
getuige - Beoordeling rechter.
423

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Hof van assisen - Ondervraging van een getuige na de pleidooien Wettigheid- Voorwaarden.
450

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 Artikel 8.2 - Eerbiediging van het priveleven - Beperking - Militair - Kazerne Slaapkamer - Zoeking - Dienstreglement
- Geldigheid.
446

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.1 - Verwijzing
van een rechtbank naar een andere - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Toepassing.
400

Rechterlijke organisatie
Algemeen - Getuigenverhoor- Onregelmatige samenstelling rechtscollege
Gevolg.
367

Rechterlijke organisatie
Strafzaken- Vervanging van een onderzoeksrechter- Voorwaarden.
450

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken Voorwerp van een vordering waarover beslist
is niet hetzelfde als dat van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen - Gevol382
gen.

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde- Strafzaken- Gerechtelijk Wetboek- Toepassing.
423

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Beslissing m.b.t. een medebeklaagde- Uitwerking.
423

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginsel van behoorlijk bestuur - Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te vedaten- Spontane aanmelding-Vrijheidsberoving
- Draagwijdte.
370

Rechtsbeginselen (Algemene)
Continui:teit van de openbare dienst - Grenzen.

Doel
462

Rechtsbeginselen (Algemene)
Continui:teit van de openbare dienst- Gedwongen tenuitvoerlegging - Werken in plaats
van een publiek rechtspersoon- Wettigheid
- Criteria.
462

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beschikkingsbeginsel - Uitkering na echtscheiding - Indexering - Niet gevorderd Verplichting van de rechter - Inhoud. 498

Recht van verdediging
Algemeen - Partij die niet waakt over de
uitoefening van zijn recht van verdedigingGevolg.
395

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Vonnissen en arresten
- Afwijzing van de vordering - Exceptie van
niet-ontvankelijkbeid - Heropening van het
debat - Doel.
415

Recht van verdediging
Strafzaken - Openbaar ministerie bij het
Hof van Cassatie - Opdracht - Mondelinge
400
conclusies - Gevolg.

Recht van verdediging
Strafzaken - Verzoek tot verhoor van een
getuige - Beoordeling rechter.
423

Recht van verdediging
Strafzaken - Bloedstaal - Tweede analyse
- Laattijdigheid - Ontoereikende benaarstiging.
442

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Deelneming- Voorwaarden- Wetsbepalingen- Vermelding.
390

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Strafvordering - Misdrijf gepleegd in het
buitenland- Dader en slachto:ffervan Belgische
nationaliteit - Omschrijving van het misdrijf.
390

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Jeugdgerecht- Als misdrijf omschreven feiten- N aar recht met redenen omklede beslissing- Voorwaarden.
398

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Vereiste vermeldingen- Toepasselijke wetsbepalingen - Ontzetting van rechten.
423
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9 Redenen van de vonnissen en arresten

Verwijzing na cassatie

Allerlei - Straf- Motivering van de straffen
- Niet opgelegde bijkomende en facultatieve
straffen.
333

Redenen van de vonnissen en arresten
Allerlei - Bijzondere motiveringsplicht
Verval van het recht tot sturen- Mdoende
motivering- Examens- Ontoereikende motivering- Gevolg.
442

s
Bouwvergunning- Geldigheidsduur- Annulatieberoep - Gevolg.
411

Stedenbouw
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling
van een meerwaarde - Betaling van een
meerwaarde - Procedure - Ministeriele instructies- Wettigheid.
476

Stedenbouw
Hers tel van plaats in de vorige staat. Betaling
van een meerwaarde - Betaling van een
meerwaarde - Schikking met de overtreder
- Wettigheid- Grenzen.
476

Straf
Allerlei - Motivering van de straffen- Niet
opgelegde bijkomende en facultatieve straffen.
333

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In eerste
aanleg - Strafzaken - Gedekte nietigheidVoorwaarden.
487

Tussenkomst
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding- Vordering tot bindendverklaring van het arrest
- Ontvankelijkheid.
415

v

Burgerlijke zaken- Rechtbank van koophandel - Gewettigde verdenking - Vordering
tot onttrekking- Mededeling van de stukken
- Modaliteiten.
434

Verwijzing van een rechtbank naar
andere

~en

Strafzaken- Gewettigde verdenking- Feitenrechter- Uitstel van de uitspraak- Hofvan
Cassatie - Bevoegdheid.
400

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Feitenrechter - Uitlegging van de rechtsregels Ontvankelijkheid.
400

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoek- Verwerping- Criteria.
400

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoek van de verdachte- Mededeling aan het
openbaar ministerie- Voorwaarden.
400

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Vereniging van boosdoeners
491

Verhaal op de rechter
Begrip.

Burgerlijke zaken- Rechtbank van koophandel- gewettigde verdenking- Vordering tot
onttrekking - Verzoek van het openbaar
ministerie - Ontvankelijkheid.
434

Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6.1Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel 14.1 -·Toepassing.
400

T

Bedrog oflist -

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

Stedenbouw

Bestanddelen.

Strafzaken - Strafvordering - Minderjarige
- Voorlopige maatregel - Arrest van de
jeugdkamer van het hofvan beroep- Voorziening van de minderjarige- Veroordeling
in de kosten.
327

385

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur.
Aanvang. Einde) - Duur- Vijfjarige veJ:jaring- Interesten van geleende sommen- Al
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen - Doel - Toepassingsgebied
- Gemengde vordering.
455

Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verwerping van het verzoek - Beslissing van de
feitenrechter- Vordering tot vernietigingGevolg.
400

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Veronderstellingen - Ontvankelijkheid.
492

Verzekering
Algemeen- Nietigheid- Verzwijging door
de verzekerde - Begrip.
412
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Verzekering
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfortds-Vergoedingsverplichting
- MateriiHe schade- Toevallig feit- Voorwaarden.
503

Vonnissen en arresten
Algemeen- Nietig getuigenverhoor--'-- Gevolg.
367

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Afwijzing
van de vordering - Exceptie van nietontvankelijkheid- Heropening van het deb at
-Doel.
415

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Procesverbaal van de terechtzitting- NietigheidVonnis dat de vereiste vaststellingen bevatGeldigheid.
393

Voorlopige hechtenis
Aanhouding -

Vrijheidsberoving -

Begrip.
332

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Ernstige aanwijzingen van
schuld - Toezicht van het Hof van Cassatie
- Grenzeh.
372

Voorlopige hechtenis

.

Handhaving - Kimier van inbeschuldigingstelling - Andere omschrijving van de in het
aanhoudingsbevel bedoelde feiten - Draagwijdte.
454

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Bevestiging - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Andere omschrijving van de in het aanhoudingsbevel bedoe]de
feiten - Eenparigheid van steril.men.
454

Vordering in rechte
Belang - Rechtsvordering tot vergoedirig -,.
Rechtmatig belang.
407

Vrederechter
Vtederechtet ofrechter in de politierechtbank
- Vonnis- Onmogelijkheid van ondertekening- Vereiste formaliteit.
393

Vreemdelingen
Bevel om het grondgebied te verlaten- Spontane aanmelding- Vrijheidsberovirig- Behoorlijk bestuur - Draagwijdte.
370

Vreemdelingen
Opsluiting ingevolge ministeriele beslissing
- Beroep - Administratief dossier - Inzage
door de verdediging- Vormvereisten. 370

Vruchtgebruik. Gebruik en bewoning
Onroerend goed - Verhuring door de vruchtgebruiker- Verhuring voor Ianger dan negen
jaar- Eiride van het vruchtgebruik- Gevolg
wat de verhuririg betreft - Rechten van de
voile eigenaar.
403

Waters
Leidingen - Wijzigihg in het belang van de
wegeh - Kosten - Ten laste van de aanneming die de aanleg heeft gedaan - Begrip.
377

Waters
Grondwaterwinning- Schade- Vergoeding
379
- Omvang.

Wegen
Leidingen - Wijziging in het belang van de
wegen - Kosten - Ten laste van de aanneming die de aanleg heeft gedaan - Begrip.
377

Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel62- Proces-verbaal met bijzondere bewijswaarde.
477

Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 62 - Processen-verbaal- MschriftLaattijdige toezending aan de overtreder Bewijswaarde - Beoordeling door de feitenrechter.
486

Weg\Terkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 9 - Artikel
9.2- Evenwijdige files- Beoordeling. 477

Wegverkeer
Wegverkeersreglemerit van 01-12-1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 16 - Artikel
16.2 - Inhalen- Evenwijdige files- Beoordeling.
477

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel 25- Artikel
25.1, 3"- Draag0ijdte.
485

Werkloosheid
Gerechtigde- Toelaatbare werkloze- Langdurige werkloosheid - Toepassingsgebied.
474

Werkloosheid
Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid- Toepassingsgebied- Toelaatbare werkloze.
474

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de rtiimte - Strafwetboek - Hoofdfeit in
Belgie- Deelneming in buitenland- BelgisCbe
strafwet - Toepassingsgebie~.
364

Wetten. Decreten. Otdonnanties. Besluiten
Allerlei '--Wet betreffende de radioberichtgeving
- Ministeriele vetgunning- WegverkeerSnelheidscontrole door een verbalisant Meettoestel - Toepassing.
\
329
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- 11 Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Allerlei wijdte.

Ministeriele instructies - Draag476

Woonplaats
Burgerlijke partij die niet Woont in het gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd
wordt - Keuze van woonplaats.
395

Woonplaats
Burgerlijke partij - Keuze van woonplaats Onderzoek - Beschikking tot onttrekking Ander gerechtelijk arrondissement- Gevolg.
395

Woonplaats
Onschendbaarheid -

Grondwet -

Begrip.
446

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen ~ Verzekeringsinstelling- Schade
ten gevolge van ziekte, letsels, functionele
stoornissen of overlijden- Wettelijke prestaties- Rechten van de rechthebbende- Indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling
- Grenzen.
351
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