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Nr. 150 

3e KAMER- 16 maart 1998 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEGRIP. 
BESTAANSREDEN. VORM - BEGRIP EN 
BESTAANSVEREISTEN- BESTAAN- AFWEZIG
HEID WETTELIJK VERMOEDEN- GEZAGSVER
HOUDING- NIET-UITSLUITENDE EN UITSLUI
TENDE ELEMENTEN - BEOORDELING RECH
TER - CRITERIA. 

Als de wet niet zelf in een vermoeden van 
het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
voorziet, moet de afwezigheid van een ar
beidsovereenkomst niet noodzakelijk blij
ken uit feiten die het bestaan van derge
lijke 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 bestre
den arrest, op 21 maart 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Antwer
pen; 

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 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, en 2, § 1, eerste lid, en 23, eer
ste lid van de wet van 29 juni 1981 hou
dende de algemene beginselen van de so
ciale zekerheid voor werknemers; 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep van verweerster ontvankelijk en ge
grond verklaart, dienvolgens het beroe
pen vonnis vernietigt en de oorspronke
lijke vorderingen van eiser tot betaling van 
sociale-zekerheidsbijdragen afwijst op de 
hierna volgende gronden : 

"Het feit dat de heer Mathieu zich kon la
ten 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., 1978-
79, 203); 15 feb. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 357). 

deren, zonder dat (verweerster) hiervoor de 
toestemming moest geven, is in strijd met 
een essentiele vereiste van de arbeidsover
eenkomst die intuitu personae wordt uit
gevoerd, 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 ali
nea); 

Artikel 6 van de overeenkomst voorziet 
daarbij dat de uitbaters bij ziekte of drin
gende familiale redenen zelf moeten in
staan voor hun vervanging, wat niet in 
overeenstemming te brengen is met een ar
beidsovereenkomst. Bovendien moeten de 
uitbaters zelf voor voldoende personeel zor
gen op drukke dagen. Verder voorziet ar
tikel1 van de overeenkomst dat de uitba
ter een werkvrouw in dienst kan nemen, 
waarvan hij het loon moet betalen van zijn 
vaste vergoeding; 

De wijze van betaling is in de recht
spraak niet aanvaard als determinerend 
voor het al dan niet bestaan van een zelf
standige activiteit, maar een bepaalde 
rechtspraak aanvaardt dat een vaste ver
goeding wijst op een ondergeschikt ver
band. 

Terzake bevat de wijze van vergoeding zo
wel vaste als veranderlijke elementen, zo
als blijkt uit artikel 18 van de overeen
komst, namelijk : 

a) de opbrengsten van de verkopen zo
als bepaald in artikel 10 (het betreft hier de 
opbrengst van verkoop van broodjes, bo
terhammen, croque-monsieur, hot-dogs, ei
eren, 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, wa
fels, kauwgom, chips, worstjes, soep, bouil
lon, nootjes, kaas, e.a., komt aan de uitba
ters 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 ver
horen en de stukken blijkt dat de uitba
ter daarbij ook gratis beschikte over een ap
partement met alle nutsvoorzieningen. 

Uit het verhoor van 14 februari 1991 
blijkt dat de heer Mathieu in februari 1991, 
alle elementen van vergoeding samenge
teld, 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 tak
sen en vergoedingen in verband met de uit
bating zoals huisvuil, tapvergunning, Sa
bam 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 Ma
thieu als kantineuitbater genoot, dat 
toch geen hoge scholingsgraad vereist, is 
niet overeen te stemmen met een bezoldi
ging voor prestaties in ondergeschikt ver
band. 

Weliswaar is in deze hoge vergoeding 
loonkost van een werkvrouw inbegrepen, 
maar dit element op zichzelf, de aanwer
ving en betaling op eigen kosten van per
soneel wijst oak op een zelfstandig sta
tuut. 

De andere elementen die (eiser) aan
haalt, zoals geen vrije openingsuren, aan
kopen door (verweerster) en verkoop aan 
door (verweerster) vastgestelde prijzen toe
zicht op lokalen en voorraden, bewijzen op 
zich geen ondergeschiktheid maar kun
nen oak als een economische overeenkomst 
beschouwd worden en houden niet in dat de 
uitbating in feite geleid werd door (ver
weerster) en de uitbater een ondergeschikte 
zou geweest zijn. 

Voor het bestaan van een zelfstandige ac
tiviteit is niet vereist dat deze in volle
dige vrijheid van handelen wordt uitgeoe
fend, 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 overeenge
komen arbeid uitvoert. 

Het feit dat de uitbater geen eigen BTW
nummer, noch inschrijving in het handels
register had, is niet bepalend voor het ene 
of het andere statuut. 

Taakomschrijving en controle op de fi
nancien van de uitbating kan oak een over
eengekomen uitbatingsmodaliteit zijn waar
aan niet noodzakelijk een gezagselement 
verbonden is. Andere elementen zoals het 
ter beschikking stellen van lokalen, instal
laties, producten en toebehoren kunnen 
aanwijzend zijn voor een gezagsverhou
ding, maar worden terzake tegengespro
ken door een buitengewoon hoge vergoe-

ding, die deels variabel is (winsten op de 
verkoop), waardoor de uitbater tach ge
deeltelijk 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 heb
ben en dat hij zelf personeel kon aanwer
ven op eigen kosten, is niet in overeen
stemming te brengen met een gezagsver
houding zoals vereist in een arbeids
overeenkomst. 

Bijgeuolg is deze gezagsverhouding en 
het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
niet bewezen zodat de oorspronkelijke vor
deringen van (eiser) ongegrond zijn." (ar
rest, p. 3, laatste alinea tot p. 5, laatste ali
nea); 

terwijl de gezagsverhouding, als ken
merk van de arbeidsovereenkomst en voor
waarde voor de onderwerping aan het stel
sel 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 be
staan van een gezagsverhouding; 

de loutere contractuele mogelijkheid die 
aan een werknemer wordt geboden om zich 
door anderen te laten bijstaan in de uit
voering van zijn taak, onder meer op 
drukke dagen of nag door het in dienst ne
men van een werkvrouw, zonder dat zijn 
werkgever hiervoor zijn toestemming dient 
te verlenen, op zich evenmin onverenig
baar 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 overeen
komst tot het verrichten van arbeid 
in beginsel niet meer als een arbeids
overeenkomst zal kunnen worden be
schouwd; 

oak het feit dat het de werknemer krach
tens de overeenkomst mogelijk wordt ge
maakt 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 gezagsverhou
ding zoals vereist is in een arbeidsover
eenkomst; 
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immers, dergelijke beperkte vervangings
mogelijkheid slechts van tijdelijke aard is 
en bovendien uitsluitend de continui:teit be
oogt van de uitvoering van een overeen
komst tijdens periodes waarin deze is ge
schorst; 

de rechter die besluit tot de afwezig
heid van een arbeidsovereenkomst op grand 
van elementen die het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst niet uitsluiten, 
zijn beslissing niet naar recht verant
woordt, 

zodat nu tot de afwezigheid van het be
staan van een arbeidsovereenkomst was be
sloten, hoofdzakelijk op grond van, ener
zijds, het feit dat de heer Mathieu een 
buitengewoon hoge bezoldiging genoot, an
derzijds, de mogelijkheid dat de heer Ma
thieu 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 daar
van waren geweest voor de arbeidsverhou
ding tussen partijen, het arbeidshof al
dus elementen in aanmerking heeft 
genomen die het bestaan niet uitsloten van 
een arbeidsovereenkomst en bijgevolg zijn 
beslissing niet naar recht heeft verant
woord (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 Zeker
heid): 

Overwegende dat, als de wet niet in 
een vermoeden van het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst voorziet, de 
afwezigheid van een arbeidsovereen
komst niet noodzakelijk moet 
blijken uit feiten die het bestaan van 
dergelijke overeenkomst uitsluiten; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

16 maart 1998 - 3° kamer - Voorzit
ter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en 
De Gryse. 

Nr. 151 

2e KAMER - 17 maart 1998 

1 o JEUGDBESCHERMING - JEUGD
KAMER VAN HET HOF VAN BEROEP- VOOR
LOPIGE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN EEN 
MINDERJARIGE - MEERDERJARIGHEID -
GEEN illTWERKING- CASSATIEBEROEP- BE
LANG- ONTV ANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP - STRAFVORDERING- GEMIS AAN 
BELANG OF BESTAANSREDEN- BELANG
JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN BEROEP
VOORLOPIGE MAATREGELEN TEN AANZIEN 
VAN EEN MINDERJARIGE - MEERDERJARIG
HEID- GEEN UITWERKING- VOORZIENING
ONTV ANKELIJKHEID. 

3o JEUGDBESCHERMING - JEUGD
RECHTBANK- VOORLOPIGE MAATREGELEN 
TEN AANZIEN VAN EEN MINDERJARIGE -
VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING - HO
GER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE- GE
VOLGEN- GERECHTSKOSTEN. 

4 ° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN -
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER -
JEUGDRECHTBANK- VOORLOPIGE MAATRE
GELEN TEN AANZIEN VAN EEN MINDERJARIGE 
- VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING- HO
GER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE- GE
VOLGEN. 

5o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GE
VOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
JEUGDRECHTBANK- VOORLOPIGE MAATRE
GELEN TEN AANZIEN VAN EEN MINDERJARIGE 
- VOORBEREIDENDE RECHTSPLEGING- HO
GER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE- GE
VOLGEN- GERECHTSKOSTEN. 

6° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING -
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE -MIN
DERJARIGE- VOORLOPIGE MAATREGEL- AR
REST VAN DE JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN 
BEROEP- VOORZIENING VAN DE MINDERJA
RIGE - VEROORDELING IN DE KOSTEN. 

7o VERWIJZING NA CASSATIE - STRAF
ZAKEN- STRAFVORDERING- MINDERJARIGE 
- VOORLOPIGE MAATREGEL -ARREST VAN DE 
JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN BEROEP
VOORZIENING VAN DE MINDERJARIGE- VER
OORDELING IN DE KOSTEN. 
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1 o en 2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is de voorziening van de eiser te
gen de beslissing waarbij wordt vastge
steld dat de te zijnen aanzien door de 
jeugdrechter genomen voorlopige maat
regel, gelet op zijn meerderjarigheid, geen 
uitwerking meer heeft (1). 

3°, 4° en 5° Op het hager beroep van de 
minderjarige, verdacht van een als mis
drijf omschreven feit, tegen de door de 
jeugdrechter getroffen beslissing van on
derzoek 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 omschre
ven feit is beslist. (Artt. 50, 52, 61, eer
ste lid, 62 en 63ter, eerste lid, a en c, 
Jeugdbeschermingswet en 162, 194 en 
211 Sv.) 

6° Ingevolge de vernietiging van de beslis
sing van de jeugdkamer van het hof van 
beroep waarbij de eiser in de kosten wordt 
veroordeeld, wordt de beslissing waar
bij zijn ouders burgerlijk aansprakelijk 
worden verklaard "voor de veroordeling 
in de kosten van hun zoon, minderjarig 
op het ogenblik van de hem ten laste ge
legde feiten, tot betaling waarvan zij hoof
delijk 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 be
roep tegen de door de jeugdrechter ge
troffen beslissing van onderzoek en, in 
voorkomend geval, tegen de ten zijnen 
aanzien voorlopig genomen maatrege
len van bewaring, in deze stand van de 
rechtspleging, veroordeelt in de kosten van 
de rechtspleging in hager beroep, ge
schiedt 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 mis
kenning van het vermoeden van onschuld. 

(B ... ) 

ARREST 

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

HET HOF;- Gelet op het bestre
den 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 jeugdrech
ter genomen voorlopige maatregel, ge
let 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 veroor
deeld: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: 

schending van de artikelen 61 en 62 
Jeugdbeschermingswet, 162, 194 en 211 
Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat artikel 61, eer
ste lid, J eugdbeschermingswet be
paalt, onder meer, dat ingeval het als 
misdrijf omschreven feit bewezen is, de 
jeugdrechtbank de minderjarige ver
oordeelt tot de kosten; 

Overwegende dat artikel62 Jeugd
beschermingswet bepaalt, onder meer, 
dat, behoudens afwijking, voor de inti
tel II, hoofdstuk III, evenals voor de in 
artikel 63ter, eerste lid, a en c, be
doelde procedures, de wetsbepalin
gen betreffende de vervolgingen in cor
rectionele zaken gelden; 

Overwegende dat artikel 211 Wet
hoek 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 straf
fen in die artikelen bepaald, even
eens gelden voor de vonnissen in ha
ger beroep gewezen; 

Overwegende dat de jeugdrecht
bank, wanneer ze, op de vordering van 
het openbaar ministerie ten aanzien 
van een persoon die verdacht is van 
een als misdrijf omschreven feit ge
pleegd v66r de valle leeftijd van acht
tien jaar, het in artikel 50 Jeugd
beschermingswet bedoelde onderzoek 
doet verrichten en, in voorkomend ge
val met toepassing van artikel 52 van 
de ~ermelde wet, ten aanzien van de 
minderjarige voorlopig de nodige maat
regelen van bewaring neemt, niet be
slist dat het als misdrijf omschreven 
feit bewezen is in de zin van artikel61 
van de vermelde wet, mitsdien de min
derjarige in deze stand van de rechts
pleging niet in kosten vermag te ver
oordelen; 

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 toe
passing van artikel 50 Jeugdbe
schermingswet getroffen beslissing van 
onderzoek en, in voorkomend geval, te
gen de krachtens artikel 52 van de 
vermelde wet voorlopig te zijnen aan
zien genomen maatregelen van bewa
ring, in deze stand van de rechtsple
ging de minderjarige niet in kosten 
van de rechtspleging in graad van ha
ger beroep vermag te veroordelen en 
hij deze kosten dient aan te houden 
totdat over het bewijs van het als mis
drijf omschreven feit is beslist; 

Dat aldus het bestreden arrest ei
ser, verdacht van een als misdrijf om
schreven 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 aanwijzin
gen van schuld bestaan lastens (ei
ser)" en dat "de door de eerste rech
ter genomen voorlopige maatregel, 
gelet op de meerderjarigheid van 

(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 waar
bij M.B. en M.B. civielrechtelijk aan
sprakelijk worden verklaard "voor de 
veroordeling in de kosten van hun 
zoon (eiser), minderjarig op het ogen
blik van de hem ten laste gelegde fei
ten, tot betaling waarvan zij hoofde
lijk met (eiser) gehouden zijn", zonder 
bestaansreden wordt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden 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 vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; zegt dat er geen grand is 
tot verwijzing. 

17 maart 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Frere - Gelijkluidende con
clusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal. 

Nr. 152 

2e KAMER -18 maart 1998 

1 o HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRIN
CIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN- VORM
HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR MINIS
TERrE- KENNISGEVING VAN RET HOGER BE
ROEP- VOORWAARDE. 

2o WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- ALLERLEI- WET 
BETREFFENDE DE RADIOBERICHTGEVING
MINISTERIELE VERGUNNING- WEGVERKEER 
- SNELHEIDSCONTROLE DOOR EEN VERBALI
SANT - MEETTOESTEL- TOEPASSING. 



330 HOF VAN CASSATIE Nr. 152 

3o RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
WEGVERKEER- SNELHEIDSCONTROLE DOOR 
EEN VERBALISANT- MEETTOESTEL -WET 
BETREFFENDE DE RADIOBERICHTGEVING
MINISTERIELE VERGUNNING- TOEPASSING. 

1 o 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 wan
neer dat beroep uitgaat van het open
baar ministerie bij het rechtscollege dat 
van het hager beroep moet kenliisnemen 
(1). (Art. 205 Sv.) 

2° en 3° Het meettoestel dat een verbali
sant alleen gebruikt om de snelheid van 
voertuigen door middel van naar hen ge
zonden en door hen teruggekaatste gol
ven te meten, is niet onderworpen aan de 
regeling van de door de wet betreffende de 
radioberichtgeving ingestelde ministe
riele vergunningen. (Art. 3, § 1, wet 30 
juli 1979 betreffende de radioberichtge
ving.) 

(DETHIER) 

ARREST (vertaling) 

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

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 oktober 1997 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Dinant; 

Over het eerste middel : schending van ar
tikel 205 van het Wetboek van Strafvor
dering, 

doordat eiser in cassatie in zijn appel
conclusie betoogde dat de bij die bepaling 
voorgeschreven termijnen niet waren na
geleefd, nu het door de procureur des Ko
nings ingestelde beroep hem pas bij ex
ploot van 18 juni 1997 is betekend, d.i. 
meer dan 25 dagen na de uitspraak van de 
beroepen beslissing; dat de bestreden be
slissing overweegt "dat artikel 205 van het 
Wetboek van StrafVordering aileen van toe
passing is wanneer het beroep uitgaat van 
het openbaar ministerie bij het rechtscol
lege dat van het hoger beroep moet kennis
nemen; dat, te dezen, het beroep niet is in
gesteld 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). 

rechte aanvoert dat het hoger beroep niet 
ontvankelijk is wegens schending van ar
tikel 205 van het Wetboek van StrafVor
dering", 

terwijl artikel 205 van het Wetboek van 
StrafVordering het door de bestreden be
slissing gemaakte onderscheid niet be
vat; voornoemde bepaling integendeel in al
gemene 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 Di
nant, nu hij thans zowel optreedt in de hoe
danigheid van openbaar ministerie bij de 
Politierechtbank te Dinant als in de hoe
danigheid van het openbaar ministerie bij 

·de Correctionele Rechtbank te Dinant; er 
dus onmogelijk, zoals het bestreden von
nis doet, een onderscheid kan worden ge
maakt tussen de handelingen die door de 
procureur des Konings, in zijn hoedanig
heid van openbaar ministerie bij de 
politierechtbank, ofwel in zijn hoedanig
heid van openbaar ministerie bij de cor
rectionele rechtbank zijn gesteld; de pro
cureur des Konings in een dergelijk geval 
artikel 205 in acht diende te nemen we
gens de algemene bewoordingen waarin dat 
artikel 205 is gesteld; het bestreden von
nis bijgevolg artikel 205 van het Wetboek 
van StrafVordering schendt, door het ho
ger 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 be
klaagde hoeft te worden betekend; 

Dat de betekening van de akte van 
hoger beroep, die krachtens artikel 205 
van voornoemd wetboek binnen vijf
entwintig dagen te rekenen van de uit
spraak van het vonnis moet geschie
den, aileen betrekking heeft op het 
beroep dat het openbaar ministerie bij 
het rechtscollege die van het beroep 
moet kennisnemen, bij deurwaarders
exploot 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 ant
woordt op het door eiser in cassatie in zijn 
appEdcon:clusie uiteengezette betoog, na
melijk dat het meettoestel, waarmee de 
snelheid van zijn voertuig is gecontro
leerd, een toestel was dat hertzgolven uit
zond en waarvoor dus krachtens de wet van 
30 juli 1979 betreffende de radiobericht
geving 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 ge
bruik van voornoemd toestel dus onwet
tig bleek te zijn, het aldus geleverde be
wijs onwettig was en dus uit de debatten 
diende te worden geweerd; het bestreden 
vonnis beslist "dat geen enkele wetsbepa
ling de ter plekke aanwezige verbalisant 
verbiedt een snelheidsmeter te gebrui
ken, 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 tegenstel
ling tot de verklaring van de eerste rech
ter, die tevens op de verbalisant van toe
passing is; het bestreden vonnis op zijn 
minst niet antwoordt op het betoog van ei
ser in cassatie, namelijk dat het gebruik 
van het meettoestel door de verbalisant on
der toepassing viel van de wet van 30 juli 
1979, en dus in de gegeven omstandighe
den onwettig was: 

Overwegende dat het vonnis, op de 
in het middel weergegeven conclusie 
van eiser, antwoordt "dat geen en
kele wetsbepaling de ter plekke aan
wezige verbalisant verbiedt een snel
heidsmeter te gebruiken, onverschillig 
of dat toestel al dan niet door een bij
zondere wet wordt geregeld; dat, al
dus, de veldwachter van de gemeente 
Hastieres, door de snelheid van 
beklaagdes voertuig te meten met be
hulp van een radartoestel type 
Doppler-K55, niet onwettig gehan
deld 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 terug
gekaatste golven, niet kan worden be
schouwd als een generator of ontvan
ger 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; 

Overwegende dat, bijgevolg, de 
appelrechters, nu zij oordelen dat het 
gebruik van een dergelijk meettoe
stel door een verbalisant niet onder
worpen is aan de bij artikel 3, § 1, van 
de wet van 30 juli 1979 vereiste mi
nisteriele vergunningen, hun beslis
sing 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 ai
leen 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 toege
laten snelheid met meer dan 20 kilome
ter per uur werd overschreden, 

terwijl die verzwarende omstandigheid 
niet uitdrukkelijk in de dagvaarding is ver
meld; eiser in cassatie niet is aangezocht 
om zich tijdens de debatten over die ver
zwarende omstandigheid uit te laten en zijn 
verweermiddelen voor te dragen; voor
noemde omstandigheid aldus met misken
ning van het recht van verdediging bewe
zen is verklaard; 

Overwegende dat eiser gedagvaard 
is om voor de politierechtbank te 
verschijnen wegens het feit dat hij ar
tikel11.1 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 heeft overtre
den, nu hij als bestuurder op de open
bare weg gereden heeft met een snel
heid van 7 4 kilometer per uur in een 
door de verkeersborden F.1 en F.3 af
gebakende bebouwde kom; dat de dag
vaarding daarenboven vermeldt dat 
die feiten als een zware overtreding 
worden omschreven en naar het ko
ninklijk besluit van 7 april1976 ver
wijst; 

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 ver
klaard hebben, "met als enige verbe
tering dat de toegelaten maximum
snelheid· met meer dan twintig 
kilometer per uur is overschreden"; 

Dat die vermelding de in de inlei
dende akte van vervolging vervatte 
omschrijving geenszins wijzigt en, bij
gevolg, niet de verplichting schept om 
beklaagde vooraf ervan op de hoogte te 
brengen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
ti1He of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

18 maart 1998 - 28 kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt- Gelijklui
dende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. P. 
Wery, Dinant. 

Nr. 153 

2e KAMER - 18 maart 1998 

VOORLOPIGE HECHTENIS- AANHOU

DING- VRIJHEIDSBEROVING- BEGRIP. 

Het verlies van de vrijheid van komen en 
gaan is een feitenkwestie die in concreto 
en in het licht van de omstandigheden ei
gen aan iedere zaak moet worden beoor
deeld; het Hof gaat na of het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling op 
grand van de vaststellingen ervan wet
tig beslist dat de verdachte werkelijk van 
zijn vrijheid is beroofd minder dan 
vierentwintig uur v66r de betekening van 

het tegen hem verleende bevel tot aari
houding (1). (Art. 2, 5°, Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

(AMALFI) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 6 maart 1998 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat, wanneer, buiten 
het geval van op heterdaad ontdekte 
misdaad of op heterdaad ontdekt wan
bedrijf, een persoon tegen wie ern
stige aanwijzingen van schuld aan een 
misdaad of een wanbedrijf bestaan, 
slechts ter beschikking van de rech
ter kan worden gesteld voor een ter
mijn die niet langer duurt dan vieren
twintig uren te rekenen van de 
kennisgeving van de beslissing of, in
geval er bewarende dwangmaatrege
len zijn genomen, te rekenen van het 
ogenblik dat de persoon niet meer be
schikt over de vrijheid van komen en 
gaan; 

Overwegende dat het verlies van de 
vrijheid van komen en gaan een fei
telijke situatie is die in concreto moet 
worden beoordeeld met inachtneming 
van de bijzondere omstandigheden, ei
gen aan elke zaak; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst "dat uit ( ... ) de stukken en in
zonderheid uit het proces-verbaal van 
de BOB te Waver nr. 100363/1998 
blijkt dat het op de naam van (eise
res) 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 on
rechte beweert - in haar woonplaats, 
clos des Merisiers, 602/1, te Tubeke, 

(1) Cass., 10 juni 1992, A.R. nr. 30 (A. C., 1991-
92, nr. 528). 
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waar (de verbalisanten) vcior een ge
sloten deur stonden ('wij hebben aan
gebeld, maar niemand is komen open
doen'); dat de verbalisanten daama en 
op een later tijdstip ('wij zullen ver
nemen') door hun collega's, die de huis
zoeking bij de ouders van (eiseres) de
den, op de hoogte zijn gebracht van 
haar aanwezigheid ter plaatse; dat zij 
preciseren : 'wij hebben toen beslo
ten voomoemde mee te nemen en haar 
naar het adres te brengen'; dater na 
de voormelde tussenkomst van de 
BOB te Waver dus- op zijn minst
verschillende minuten zijn verlopen 
voordat een dwangmaatregel werd ge
nomen; dater voordien tegen (eise
res) geen enkele dwangmaatregel of 
enig ander initiatief van dwingende 
aard was genomen, dat haar zou heb
ben belet naar eigen goeddunken te 
komen en te gaan, aangezien het an
dere huiszoekingsbevel betrekking had 
op een huiszoeking in de woonplaats 
van de ouders van (eiseres) ('wij tref
fen de genoemde Amalfi Tindara aan'); 
dat de loutere aanwezigheid van rijks
wacht, buiten elke andere maatre
gel, niet kan worden gelijkgesteld met 
enige dwangmaatregel"; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van die vaststellingen, wettig 
beslist dat eiseres wel degelijk min
der dan 24 uur v66r de op 13 februari 
1998 om 14.39 uur gedane beteke
ning van het tegen haar uitgevaar
digde aanhoudingsbevel, van haar vrij
heid is beroofd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
titHe of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

18 maart 1998-28 kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever : de h. Fischer - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. A. 
Deswaef en G. de Kerchove, Brussel. 

Nr. 154 

2e KAMER- 18 maart 1998 

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

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALLERLEI- STRAF - MO
TIVERING VAN DE STRAFFEN- NIET OPGE
LEGDE BIJKOMENDE EN FACULTATIEVE 
STRAFFEN. 

1 o en 2° De bijzondere verplichting die de 
rechter heeft om de redenen te vermel
den waarom hij een straf kiest tussen die 
welke hij conform de wet kan opleggen, 
geldt maar voor de straffen die hij ver
kiest 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 bestre
den arrest, op 31 december 1997 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ber
gen, correctionele kamer; 

Over het middel (. .. ): 
Overwegende dat de rechter de in 

artikel 195 van het Wetboek van Straf
vordering bedoelde bijzondere 
motiveringsplicht enkel heeft voor de 
straffen die hij verkiest uit te spre
ken en niet voor de straffen die hij niet 
oplegt; 

Overwegende dat het arrest eiser 
wegens verkrachtingen, aanranding 
van de eerbaarheid en slagen, veroor
deelt 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 Strafwet
boek 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 aan
zienlijke nasleep ervan voor het slacht
offer en de perversiteit van het ge
drag van beklaagde; dat zij bovendien 
overwogen hebben dat alleen de bij de 
wet bepaalde maximumstraf dienaan
gaande bleek te beantwoorden aan de 
noodzaak van een rechtvaardige be
straffing; 

Overwegende dat de appelrechters, 
die niet gehouden waren tot motive
ring van hun beslissing om, boven
dien, de bijkomende en de faculta
tieve straffen die zijn ingevoerd bij de 
artikelen 84 van het Strafwetboek en 
3 van de wet van 13 april 1995 betref
fende seksueel misbruik ten aanzien 
van minderjarigen, niet op te leggen, 
zonder in de door het middel aange
voerde tegenstrijdigheid te verval
len, de strafmaat voor elk van de wer
kelijk uitgesproken straffen hebben 
verantwoord, overeenkomstig artikel 
195 van het Wetboek van StrafVorde
ring; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten van zijn voorziening. 

18 maart 1998 - 2• kamer - Voorzit~
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. C. Van
derlinden, Bergen. 

Nr. 155 

1 e KAMER - 19 maart 1998 

EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPALIN· 
GEN- BELEID- MEDEDINGING- ONDERNE· 
MINGEN- MOTORVOERTUIGEN- VERORDE
NING 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 groe
pen afzet- en klantenserviceover
eenkomsten inzake motorvoertuigen ver
meldt een aantal bedingen die wegens 
hun aard in beginsel niet de aard heb
ben van een afspraak bedoeld in art. 85, 
eerste lid, van het E. G. -verdrag en geen 
afbreuk doen aan een vrijstelling krach
tens dat art. 85, derde lid; een beding dat 
afwijkt van art. 4, eerste lid, wordt hier
door alleen niet nietig en staat evenmin 
in de weg van een vrijstelling van de over
eenkomst 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 bestre
den arrest, op 7 juni 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 149 van de gecoiir
dineerde 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 opge
nomen 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 voor
waarden van de groepsvrijstelling van 
EEG-Verordening nr. 123/85 van de Com
missie van 12 december 1984 betre:ffende 
de toepassing van artikel85, lid 3, van het 
Verdrag op groepen afzet- en klanten
serviceovereenkomsten inzake motorvoer
tuigen, zodat het kartelverbod van arti
kel 85, eerste lid, EEG-Verdrag buiten 
toepassing is en het beding niet nietig is op 
grond van artikel85, tweede lid, van het
zelfde Verdrag en dienvolgens eiseres' vor
dering strekkende tot het bekomen van een 
vergoeding wegens onrechtmatige beein
diging van de concessieovereenkomst ver
werpt, op grond van de overweging "dat in 
art. 5 lid 1.2b en 3 van de verordening het 
stellen van minimumeisen en het toepas
sen van criteria voor prognoses ten aan
zien van de dealer niet tot onbillijke of dis
criminerende behandeling mag leiden; dat 
bepaalde objectief gerechtvaardigde rede
nen, die bij het sluiten van de overeen
komst in bijzonderheden vastgesteld zijn, 
door een contractpartij slechts mogen wor
den ingeroepen, wanneer zij in vergelijk
bare gevallen zonder discriminatie ten op
zichte 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 al
gemene voorwaarden, waarbij het 
registratievolume van voertuigen in het 
aansprakelijkheidsgebied, uitgedrukt als 
een percentage van de registratie van 
gelijkaardige voertuigen voor alle fabri
kanten in het aansprakelijkheidsgebied, 
vergeleken wordt met het resultaat van de
zelfde berekening gedaan op een jaarlijkse 
cumulatieve basis voor alle erkende con
cessiehouders en producten van de maat
schappij, geen onbillijke of discrimine
rende 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 Ver
ordening 123/85, naliet het uitdrukkelijk 
ontbindend beding van artikel26 (c) (xii) in 
vergelijkbare gevallen zonder discrimina
tie 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 ei
seres, o.a. de concessiehouders te Gent, 
Schaarbeek, St.-Agatha-Berchem, Water
loo, St.-Gillis en Tournai; dat in overeen
stemming met de bepalingen van de EEG-

Verordening al diegenen die slechter 
verkopen dan eiseres ten laatste de dag 
voor 18 april 1989 hadden dienen opge
zegd 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. Gof
fart, gevestigd te Brussel, Keizer Karel
laan 584, op 28 augustus 1991 opzegde op 
basis van hetzelfde artikel26 (c) (xii) van 
de concessievoorwaarden, omdat de ver
koop amper 52 % zou bedragen van het na
tionaal gemiddelde, maar hem een opzeg
gingstermijn van 24 maanden toekende, 
terwijl de verkoopcijfers van eiseres 20 tot 
25 % hoger lagen, en haar geen opzeg
gingstermijn werd toegekend, dat hier
mede het ontegensprekelijke bewijs gele
verd is dat verweerster eiseres op een dis
criminerende wijze behandeld heeft hetgeen 
strijdig is met de bepalingen van Verorde
ning 123/85 (eerste appelconclusie p. 14, on
deraan, p. 15, eerste en tweede alinea); 

Het arrest zich wat betreft de aange
voerde discriminerende toepassing van het 
uitdrukkelijk ontbindend beding van arti
kel26 (c) (xii) van de concessievoorwaarden 
beperkt tot de overweging dat uit de stuk
ken een dergelijke discriminatie niet blijkt, 
zonder dat het de redenen waarop dit ver
weer is gegrond beantwoordt, 

zodat het arrest door eiseres' omstan
dig verweer enkel tegen te spreken zon
der de redenen van zijn beslissing weer te 
geven, nalaat eiseres' conclusie te beant
woorden (schending van artikel149 van de 
gecoordineerde Grondwet van 17 februari 
1994, voor zoveel als nodig 97 der Grond
wet voor deze coordinatie) alsook door af
wezigheid van redenen uw Hofin de on
mogelijkheid stelt zijn toezicht uit te 
oefenen op de juiste toepassing van arti
kel 5, derde lid, EEG-Verordening 123/85 
(schending van dezelfde wettelijke bepa
ling): 

Overwegende dat de appelrechters 
het betoog van eiseres betreffende de 
discriminerende wijze waarop ver
weerster zou gehandeld hebben, ver
werpen en beantwoorden door te be
slissen dat de stukken van eiseres niet 
voldoende het bewijs leveren van een 
discriminatie, dat het litigieuze be
ding van de algemene voorwaarden 
geen onbillijke of discriminerende be
paling inhoudt en dat een eventuele 
discriminatie niet kan leiden tot het 
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verlies van de vrijstelling van het ver
bod concurrerende producten te ver
handelen; 

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 oprich
ting van de Europese Economische Ge
meenschap, 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 mo
torvoertuigen, 

doordat het bestreden arrest na te heb
ben vastgesteld dat verweerster de 
concessieovereenkomst bij aangetekend 
schrijven van 18 april 1989 beeindigde op 
grand van het quotumbeding vervat in ar
tikel26 (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 con
cessiehouder, met ieder der volgende ge
beurtenissen : (. .. ) (xii) Het niet-bereiken ge
durende vier opeenvolgende jaren van een 
registratievolume van voertuigen in het 
aansprakelijkheidsgebied uitgedrukt als 
een percentage van de registratie van 
gelijkaardige voertuigen voor alle fabri
kanten in het aansprakelijkheidsgebied dat 
gelijk is voor elk van deze vier jaren aan 
ten minste 80 % van het resultaat van de
zelfde berekening gedaan op een jaarlijks 
cumulatieve basis voor alle erkende con
cessiehouders en producten der maatschap
pij" (arrest p. 5, tweede alinea), "dat het 
niet-realiseren van het minimumquota een 
foutieve tekortkoming vanwege de conces
siehouder uitmaakt aan zijn verplichtin
gen" (arrest p. 6, vierde alinea), en dat het 
te dezen om een verbintenis met tijdsbe
paling gaat waarbij na het verstrijken van 
de overeengekomen termijn de uitvoering 
van de verbintenis materieel onmogelijk ge
worden is en voor de schuldeiser geen nut 
meer kan vertonen zodat "gezien de on
herroepelijke niet nakoming van het 
quotumbeding door (eiseres) de ingebre
kestelling zonder voorwerp zou zijn ge
weest en derhalve niet van aard kon zijn de 
nakoming binnen de gestelde termijn voor
alsnog te vorderen; dat het immers vol
strekt onmogelijk was om vooralsnog de be
dongen penetratiepercentages te behalen in 

dejaren 1985 tot 1988" (arrest pp. 8-9), be
slist dat het litigieuze uitdrukkelijk ont
bindend 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 toe
passing van artikel 85, lid 3, van het Ver
drag op groepen afzet- en klantenservice
overeenkomsten 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 het
zelfde verdrag, op grand van de overwe
ging "dat bij art. 4, lid 1.1d van de veror
dening het opleggen van de verplichting tot 
naleving door de dealer van minimumei
sen voor de afzet en de klantenservice toe
gel a ten is, in het bijzonder met betrek
king tot de afname, opslag en afievering 
van contract- en daarmee overeenstem
mende producten, alsmede klantenser
vice voor die producten; dat de in art. 26 (c) 
(xii) van de algemene voorwaarden opge
nomen quotumbeding hieraan voldoet; dat 
een onderscheid dient gemaakt te wor
den tussen enerzijds het opleggen van een 
tijdbepaling tot het bereiken van een be

' paalde verplichting waardoor de conces-
sie op een onregelmatige wijze zou kun
nen beperkt worden in de duur en 
anderzijds de evaluatie van een minimum
quota over het verloop van een aantal ja
ren; dat deze laatste een resultaats
verbintenis uitmaakt, die niet in strijd is 
met de E.E.G. verordening; dat art. 4, lid 
1.3. van de verordening hieraan geen af
breuk doet, waar!Jij aan de dealer een 
middelenverbinten'is kan opgelegd wor
den 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 ko
men, door de leverancier aan de hand van 
afzetprognoses vastgesteld wordt" (arrest 
pp. 11-12), en eiseres' vordering strek
kende tot het bekomen van een vergoe
ding wegens onrechtmatige beeindiging van 
de concessieovereenkomst verwerpt, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 4, eer
ste lid, van verordening 123/85 een opsom
ming bevat van mogelijke verplichtingen 
van de dealer-concessiehouder die geen af
breuk doen aan de vrijstelling; 

Artikel 4, eerste lid, van genoemde ver
ordening onder punt 1, d), inzonderheid toe
laat de dealer minimum eisen te doen na
leven voor afzet en de klantenservice, in het 
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bijzonder met betrekking tot afname, op
slag en aflevering van contracten daar
mee overeenstemmende producten, als
mede klantenservice voor die producten; 

Deze bepaling geen betrekking heeft op 
de clausules in de overeenkomst betref
fende minimumhoeveelheden, zoals te de
zen het bereiken van minstens 80 % van 
het nationaal gemiddelde van het 
registratievolume, maar enkel op mini
mumeisen m.b.t. de wijze van afname, op
slag en afievering; 

Voor zover aan de concessiehouder 
minimumhoeveelheden worden opgelegd in
zake afzet van contractproducten in zijn 
aansprakelijkheidsgebied, de verplich
ting 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 voor
waarden 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 aangewe
zen artikelen schendt; 

terwijl, tweede onderdeel, artikel 4, eer
ste lid, van genoemde verordening 123/85 
onder punt 3 in algemene bewoordingen be
paalt dat de verplichting voor de dealer
concessiehouder "zich ervoor in te span
nen binnen een bepaalde termijn in het 
contractgebied ten minste het aantal 
contractprodukten af te zetten, dat wan
neer de contractpartijen daarover niet tot 
overeenstemming komen, door de leveran
cier aan de hand van afzetprognoses van de 
dealer wordt vastgesteld" geen afbreuk doet 
aan de vrijstelling; 

Deze bepaling toelaat de concessiehou
der een middelenverbintenis op te leggen 
tot het realiseren van een minimum af
zet in zijn aansprakelijkheidsgebied bin
nen een bepaalde termijn, en geen onder
scheid maakt naargelang het quotumbeding 
de duur van de overeenkomst kan beper
ken; 

De omstandigheid dat het te realiseren 
minimumquotum geformuleerd is als een 
verbod gedurende een bepaalde termijn on
der een minimum aan afzet van contract
producten te blijven, de toepassing van ar
tikel 4, eerste lid, punt 3, niet uitsluit, 

zodat het arrest niet wettig voor de toe
passing 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 

zou kunnen beperkt worden, en ander
zijds de evaluatie van een minimumquotum 
over het verloop van een aantaljaren, en op 
grond hiervan beslissen dat laatstgenoemde 
clausule een resultaatsverbintenis uit
maakt die niet in strijd is met de EEG
Verordening 123/85, inzonderheid met ar
tikel 4, eerste lid, punt 3, en derhalve geen 
afbreuk doet aan de groepsvrijstelling 
(schending van alle in het middel aange
wezen artikelen) : 

Wat beide onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat de verordening 
123/85 van de Commissie van 12 de
cember 1984 betreffende de toepas
sing van artikel 85, derde lid, van het 
E.G.-verdrag op groepen afzet- en 
klantenserviceovereenkomsten in
zake motorvoertuigen, enkel de mo
gelijkheid biedt akkoorden die onder 
het kartelverbod van artikel 85 van 
het E.G.-verdrag vallen, vrij te stel
len overeenkomstig artikel 85, derde 
lid, E.G.-verdrag, op voorwaarde dat 
de bepalingen vervat in de verorde
ning nageleefd worden; 

Overwegende dat, zoals het Hof van 
Justitie in zijn arrest van 18 decem
ber 1986 in de zaak 10/86 heeft be
slist (2), de bepalingen van de veror
dening niet rechtstreeks de geldigheid 
noch de inhoud van de tussen onder
nemingen gesloten overeenkomsten 
treffen; 

Dat artikel 4, eerste lid, van de ge
noemde verordening een aantal be
dingen vermeldt die wegens hun aard 
in beginsel niet de aard hebben van 
een afspraak bedoeld in artikel85, eer
ste lid, van het E.G.-verdrag en geen 
afbreuk doen aan een vrijstelling; 

Dat uit de tekst zelf van de veror
dening, 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 be
slissing van de appelrechters dat het 
litigieuze quotumbeding overeenstemt 
of in elk geval niet in strijd is met de 
bedingen omschreven in artikel 4, eer
ste lid, sub 1, d, en sub 3; 

Overwegende dat ook al zouden de 
appelrechters dit ten onrechte heb
ben beslist, hun beslissing dat het be
ding niet in strijd is met de verorde
ning 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 opge
worpen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

19 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Butzler en Si
mont. 

Nr. 156 

1 e KAMER - 19 maart 1998 

1 o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING - ALGEMEEN - CASSATIE
BEROEP INGESTELD DOOR MEERDERE PAR
TIJEN- ONSPLITSBAAR GESCHIL- DOOR EEN 
PARTIJ REGELMATIG INGESTELD CASSATIE
BEROEP- ONTVANKELIJKHEID VAN DE AN
DERE CASSATIEBEROEPEN. 

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

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

1 o 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 vorde
ring van de schuldeiser op grand van art. 
1167 B. W. toewijsbaar is als hij vast
stelt dat de verbintenis van de schulde
naar reeds ontstaan was ten tijde van de 
bestreden handeling die met bedrieg
lijke benadeling van de rechten van de 
schuldeiser is verricht; de omstandig
heid dat het bedrag van de schuld niet 
vaststaat v66r de bestreden handeling 
wordt gesteld, belet niet dat de schuld
eiser ertegen opkomt (2). (Art. 1167 B.W.) 

(ASSAYAG E.A. 
T. ANTWERPSE DIAMANTBANK N.V. E.A. 

ARREST 

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

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 maart 1994 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het door verweerster opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening : de voorziening 
werd door de eiser sub 1 te laat inge
steld: 

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 Ge
rechtelijk 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 elemen
taire de droit civil belge, III, Bruylant, 1967, nr. 
226. 
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Overwegende dat het arrest even
wel 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 tegenge
worpen; 

Dat dergelijk geding onsplitsbaar is; 
Overwegende dat de door de ove

rige eisers regelmatig ingestelde voor
ziening ten goede komt aan de eiser 
sub 1; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid 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 da
teert van v66r de aangevochten rechtshan
deling, o.m. op grond : 

"dat de anterioriteit van de schuldvor
dering alleen inhoudt dat de oorzaak van 
de schuldvordering moet dateren van v66r 
de bedrieglijke handeling; het is niet nood
zakelijk dat de schuldvordering reeds op
eisbaar was op het ogenblik van de da
tum van de bestreden handeling; voldoende 
is dat de schuldvordering opeisbaar is op 
het ogenblik van het instellen van de pau
liaanse vordering; 

( ... ) dat er onbetwistbaar anterioriteit is 
van de titel van de schuldvordering; ( ... ) 
inderdaad dat de betwiste schenking da
teert 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 (Assa
yag en Holeman) borg stelden voor alle ver
bintenissen 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 (ver
weerster) schuldig blijft wegens bank
rekeningschulden : 

640-0931900-64 

640-07 58500-03 
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; 

640-07 58548-08 

640-0758548-01 

dat de kredieten werden opgezegd op 8 
oktober 1986 en gedagvaard werd in fail
lissement 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 voor
zien dat de borgstelling blijft bestaan ook 
indien de andere persoonlijke en zake
lijke zekerheden tot waarborg van de hoofd
schuld verdwijnen; 

dat zulks voor gevolg heeft dat de bor
gen zelfs v66r de schuldenaar (hier in fail
lissement) kunnen aangesproken worden en 
eerst moeten betalen alvorens zich te kun
nen keren tegen de hoofdschuldenaar; 

dat het hoofdelijk karakter van de borg
stelling 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 moe
ten worden; 

dat Yacob Assayag bij vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen dd. 17 september 1991 definitief ver
oordeeld werd tot 15.000.000 Fr. provisio
neel; dat de schuldvordering dus duidelijk 
ontstaan is v66r de gewraakte rechtshan
deling", 

terwijl, eerste onderdeel, eerste twee ei
sers 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 hoofd
schuldenaar, noch de borg op het ogen
blik van de schenking en gedurende de 
daarop volgende jaren werden aangespro
ken in opeising van de schuldvordering; 

Dat inderdaad de vennootschap Doka 
Diamonds/Lilas Diamonds met (ver
weerster) verbonden was door een over
eenkomst van rekening courant; 

Dat de lopende rekening bestaat uit een 
contract waarin twee of meer personen 
overeenkomen, dat de uit hun verrichtin
gen voortspruitende wederzijdse schuld
vorderingen en schulden in een rekening 
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worden opgenomen en waarvan de veref
fening en opeisbaarheid worden opgeschort 
tot bij de afsluiting van de rekening; 

Dat zolang de rekening '1oopt", partijen 
noch schuldeiser noch schuldenaar van el
kaar kunnen zijn ( ... ); 

Dat voor de sluiting van de lopende re
kening, de partij in wier voordeel het saldo 
of de rekeningstand staat, niet over een op
eisbare schuldvordering beschikt ( ... ); 

Dat bijgevolg ten tijde van de aange
vochten akte en in de daarop volgende ja
ren (verweerster) geen opeisbare schuld
vordering bezat op de vennootschap Doka 
Diamonds/Lilas Diamonds vermits de re
kening courant niet werd afgesloten; 

Dat zij a fortiori geen schuldvordering 
had ten aanzien van (eerste eiser) in zijn 
hoedanigheid van borg, zelfs indien hij zo
als de hoofdschuldenaar zelfwas gehou
den; (pp. 4-5), 

zodat het hofvan beroep, door bij de be
oordeling van de anterioriteit van de 
schuldvordering, geen acht te slaan op het 
feit dat, op het ogenblik van de aangevoch
ten handeling, verweerster en de hoofd
schuldenaar verbonden waren door een lo
pende overeenkomst van rekening-courant 
en zij, bijgevolg, noch schuldeiser noch 
schuldenaar van elkaar waren, niet ant
woordt op voormelde conclusie en zijn be
slissing derhalve niet regelmatig moti
veert (schending van artikel 149 van de 
Grondwet); 

terwijl, tweede onderdeel, zolang een 
rekening-courant niet is afgesloten geen 
van beide partijen schuldeiser of schulde
naar is van de andere, derwijze dat, nu voor 
de toepassing van artikel1167 van het Bur
gerlijk Wetboek vereist is dat de verweer
der, ten tijde van de aangevochten hande
ling, schuldenaar was van degene die de 
pauliaanse vordering instelt, het hofvan 
beroep niet wettig vermocht te oordelen dat 
er onbetwistbaar anterioriteit is van de ti
tel van de schuldvordering op grond dat 'de 
rekening van Doka Diamonds op deze da
tum (13 april1981) reeds een debetsaldo 
vertoonde van 17.682.963 frank' (schen
ding van de artikelen 1134, 1135 en 1167 
van het Burgerlijk Wetboek) en, bijge
volg, evenmin wettig, bij ontstentenis van 
een op voormelde datum bestaande hoofd
schuld, ten aanzien van eisers als borgen 
kon beslissen dat zij, ingevolge een reeds op 
13 april1981 bestaande hoofdschuld, door 
de schuldeiser konden worden aangespro
ken (schending van de artikelen 2011, 2012 
en 2021 van het Burgerlijk wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de regel van de anteriori
teit van de schuldvordering aileen in
houdt dat de oorzaak van de 
schuldvordering moet dateren van voor 
de bedrieglijke handeling en dat het 
niet noodzakelijk is dat de schuldvor
dering reeds opeisbaar is op het ogen
blik van de bestreden handeling; 

Dat de appelrechters aldus het ver
weer van de eisers sub 1 en sub 2 ten 
betoge dat v66r de sluiting van de 
rekening-courant de hoofdschulde
naar en verweerster noch schuldeiser 
noch schuldenaar waren van elkaar, 
verwerpt en beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel1167 van het Burgerlijk Wetboek, 
de schuldeisers in eigen naam kun
nen opkomen tegen de handelingen die 
hun schuldenaar verricht heeft met be
drieglijke benadeling van hun rech
ten; 

Dat de rechter wettig beslist dat de 
vordering toewijsbaar is als hij vast
stelt dat de verbintenis van de schul
denaar reeds ontstaan was ten tijde 
van de bestreden handeling die met 
bedrieglijke benadeling van de rech
ten van de schuldeiser is verricht; 

Dat nu de verbintenis van de borg 
ontstaat vanaf de dag van zijn borg
stelling, de omstandigheid dat het be
drag van de hoofdschuld niet vast
staat v66r de bestreden handeling 
wordt gesteld, niet belet dat de schuld
eiser opkomt tegen een handeling door 
de borg na het aangaan van de borg
tocht verricht met bedrieglijke bena
deling van de rechten van die schuld
eiser; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt 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 ge
grond, 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 Burger
lijk, 

doordat het hofvan beroep, betreffende 
het vereiste van de bedrieglijke benade
ling van verweerders, als toepassings
voorwaarde van de door hen ingestelde 
pauliaanse vordering, oordeelt "dat uit het 
chronologisch verloop van de gebeurtenis
sen en de omstandigheden van de betwiste 
handeling (. .. ) moet afgeleid worden dat de 
schenking gebeurde met bedrieglijk op
zet; 

0.1.- dat luidens artikel 8 van de 
Hypotheekwet de goederen van de schul
denaar 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 ge
zien deze kennisgeving ongetwijfeld zou ge
leid 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 (0 13-4-1944) zijn 
villa ter waarde van minimaal15 a 20 mil
joen frank (en thans zelfs mogelijk 35 mil
joen frank) in volle eigendom weg te scherr
ken 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 ze
kerheid van zijn toekomstige vrouw, te
recht wordt opgemerkt door (verweerster) 
dat identieke zekerheid kon bekomen wor
den, zonder benadeling van de schuld
eisers, door het eenvoudige mechanisme 
van het erfrecht van de langstlevende echt
genoot; dat bovendien de schenking da
teert van 13 april1981 en het huwelijk met 
de tweede echtgenote van 15 maart 1983 
zodat op 13 april 1981 geen enkele drin
gende noodzaak was om hals over kop de 
kinderen te begiftigen vermits zelfs nog 
geen sprake was van een tweede huwe
lijk; 

dat het argument van vaderlijke loyau
teit" terzake niet dienstig is gezien geen en
kele noodzaak aanwezig was om in dit sta
dium reeds de familiale en patrimoniale · 
belangen van de kinderen te beveiligen en 
de kinderen materi1He zekerheid te ver
schaffen; 

dat de materiele zekerheid perfect is op
gelost door het erfrecht bij het tweede hu
welijk; dat (verweerster) terecht de vraag 
stelt naar het verschil tussen vruchtge
bruik 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 be
wijst en mogelijk werd uitgelokt door (ei
seres); 

0.3- dat het bovendien zeer opmerke
lijk is dat (eiser) de weggeschonken villa te 
Brasschaat niet zelfbewoonde doch zijn in
trek nam in het pand Dambruggestraat 60 
te Antwerpen; 

dat hij vervolgens op 3 mei 1991 een 
huurovereenkomst afsloot met het echt
paar Brouwer-Dreesmann voor de kwes
tieuze 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 bedra
gen 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 Michael
Christopher Butt Cook waarbij de volle
dige huurprijs van 3.750.000 Fr. op voor
hand betaalbaar was en niet werd 
afgedragen aan de schuldeisers die ook 
geen betaling konden bekomen via derden
beslag op huurgelden; 

(. .. ) dat al deze elementen in onderlinge 
samenhang voldoende overeenstemmende 
en zwaarwichtige vermoedens opleveren die 
het bewijs uitmaken dat de litigieuze scherr
king wel degelijk gebeurde met het be
drieglijk opzet de schuldeisers, te benade
len; 

(. .. ) dat alle andere middelen en argu
menten aangevoerd door (eisers) niet ter
zake dienende zijn en het hofverwijst naar 
de motieven van de eerste rechter voor zo
ver die bij deze niet werden hernomen en 
besproken", 
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terwijl eisers in hun tweede aanvullende 
conclusie in hager beroep, om aan te to
nen dat verweerster wel degelijk wist dat 
het onroerend goed te Brasschaat was ge
schonken aan eisers kinderen, zonder be
drieglijk 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 geschon
ken; 

Dat zulks bovendien ook blijkt uit ver
trouwelijke balansen die (eiser) op ver
zoek van (verweerster) geregeld overmaakte 
en die de reele en persoonlijke patrimo
niale toestand van (eiser) bevatten waarop 
de werkelijke kredietwaardigheid van de 
vennootschap-kredietnemer werd beoor
deeld; 

Dat in geen van deze officieuze balan
sen van 1981-1982-1983 het huis in de 
Baillet Latourlei te Brasschaat werd op
genomen (stuk 23); 

Dat daarin integendeel wel het kantoor 
in Israel en de waning in Wilrijk (D. At
tar) werden opgenomen; 

Dat (verweerster) van deze vertrouwe
lijke balansen een kopie ontving en ook con
troleerde of zij met de werkelijkheid over
eenstemden; 

Dat indien (verweerster) deze documen
ten zou betwisten, (eisers) het hofverzoe
ken haar te bevelen kopie van de vertrou
welijke balansen of andere documenten 
over te leggen waarop zij de kredietwaar
digheid 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 leg
gen waarop zij haar kredietverschaffing ba
seerde; 

Dat het ondenkbaar is dat een bank der
gelijke omvangrijke kredieten zou toe
staan 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 wer
kelijkheid 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 schen
kingsakte niet met bedrieglijke intenties 
kan hebben weggemaakt ten nadele van 
(verweerster), vermits het formeel ten aan
zien van deze laatste niet werd gerekend 

tot het patrimonium waarmee hij geacht 
werd in te staan voor mogelijke schuldvor
deringen;' (pp. 8-9), 

en terwijl de pauliaanse vordering, be
doeld in artikel 1167 van het Burgerlijk 
Wetboek, onderstelt dat de aangevochten 
handeling werd verricht met bedrieglijke 
benadeling van de schuldeiser, wat het be
wijs vereist niet enkel van het 'abnormaal' 
karakter van de handeling, doch tevens van 
het feit dat de schuldenaar heeft gehan
deld met de wetenschap dat de schuld
eiser zou worden benadeeld; de vervul
ling van laatstgenoemde voorwaarde met 
betrekking tot de op 13 april 1981 ver
richte schenking naar recht niet kan wor
den afgeleid uit de loutere omstandighe
den dat eiser de weggeschonken villa niet 
zelfbewoonde en tussen 1990 en 1994 aan
zienlijke huurgelden inde die aanvanke
lijk 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 re
denen niet antwoordt op eisers' tweede aan
vullende conclusie in beroep, zijn beslis
sing niet regelmatig motiveert (schending 
van artikel149 van de Grondwet) en, voor 
het overige, niet wettig op voormelde gran
den 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 oor
deelt dat de eiser sub 1 nooit aan ver
weerster ter kennis bracht dat hij zijn 
huis had weggeschonken en dat hij 
zulks bewust verzwegen heeft, ge
zien deze kennisgeving ongetwijfeld 
zou geleid hebben tot het voortijdig op
zeggen van de toegestane kredieten; 

Dat de appelrechters aldus het in 
het middel vermelde verweer verwer
pen en beantwoorden; 

Dat het middel in zoverre feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige opkomt tegen de beoorde
ling in feite door de appelrechters; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt verweerster in de 
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kosten van de memorie van weder
antwoord; veroordeelt de eisers in de 
overige kosten. 

19 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
Van Ommeslaghe. 

Nr. 157 

1 e KAMER - 19 maart 1998 

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZA
KEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GE
SCHONDEN WETTELIJKE BEPALING- NIET
VERMELDING- ONTVANKELIJKHEID VAN RET 
MID DEL. 

Niet ontvankelijk is het middel dat schen
ding aanvoert van het beginsel van de 
verbindende kracht van de overeenkom
sten en van de gevolgen van de beeindi
ging door wederzijdse toestemming van 
de overeenkomst, zonder art. 1134 B. W 
als geschonden wetsbepaling aan te wij
zen (1). (Art. 1080 Ger.W.) 

(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 bestre
den 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 ln
komstenbelastingen, 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). 

wet tot economische herorientering van 4 
augustus 1978, 2, § 1, 6, 7, § 2, 20, § 2, 22 
en 23 van het Koninklijk Besluit van 5 ok
tober 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 betref
fende de sociale zekerheid van de werkne
mers, 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 ar
tikel 30bis, 

doordat het bestreden arrest, bij beves
tiging van het vonnis a quo, eisers veroor
deelt om aan verweerder qualitate qua elk 
het bedrag van F. 378.549 frank te beta
len, meer de gerechtelijke rente vanaf 8 ja
nuari 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 ge
bouwen 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 ge
failleerde. Dat de overeenkomst zou zijn 
aangegaan en de bedragen zouden zijn be
paald ten titel van dading, verandert aan 
het vorengestelde niets", 

om reden dat : 

"In de interpretatie, waarbij in het be
drag bedongen lastens (de bouwheer) in de 
overeenkomst van 13.04.1981 een (gedeelte) 
aannemingsprijs voor de in opdracht en 
voor rekening van de (bouwheer) opge
richte gebouwen was begrepen, is art. 6 van 
de overeenkomst zinvol; art. 6 luidt im
mers: 

'In deze vergoeding is de factuur nr. 81/3 
van 21.01.1981 inbegrepen. Deze vergoe
ding 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 voor
schot voor uitvoering van werken betreft, 
terwijl anderzijds het woord 'afrekening' 
eerder duidt op het bepalen van een aan
nemingssom, als resultaat van berekenin
gen en verrekeningen dan op een verkoop
prijs van een onroerend goed. 
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De aard van de vergoeding waartoe de 
(bouwheer) zich lastens de gefailleerde ver
bond, doet evenwel niet af aan de vaststel
ling dat - in de concrete omstandighe
den- de (bouwheer) niet automatisch door 
haar betaling na schrapping van de regis
tratie, inhoudingen ten voordele van- en af
drachten aan (tweede eiser) en de daar
toe aangewezen (eerste eiser) (diende te 
verrichten). 

In casu werd evenwel een einde gesteld 
aan de aannemingsovereenkomst vooraf
gaand 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 inkom
stenbelasting, en 30 bis, § 3, tweede lid, van 
de sociale zekerheidswet werknemers beide 
bepalen dat wie voor de uitvoering van wer
ken 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 uitvoe
ring van de overeenkomst, voor elke beta
ling na die schrapping uitgevoerd twee
maal15% moet inhouden en overmaken 
aan elk van de eisers, ook zo het schrap
pen van de registratie het gevolg van het 
faillissement van de medecontractant is; 

De schrapping van verweerder als gere
gistreerd aannemer in casu, in tegenstel
ling tot wat de appEdrechters voorhou
den, is gebeurd in de loop van de uitvoering 
van de initiiHe aannemingsovereenkomst 
tussen verweerder en de bouwheer; 

Op grond van artikel 1710 van het Bur
gerlijk Wetboek, uit de aannemings
overeenkomst voor de aannemer de ver
bintenis ontstaat het overeengekomen werk 
te verrichten, voor de bouwheer de verbin
tenis de tussen partijen bedongen prijs te 
betalen; 

De overeenkomst van 13 april1981 tus
sen 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 overeengeko
men 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-

staan na die betaling; het faillissement van 
de aannemer noch krachtens deze bepa
ling, noch krachtens enige andere bepa
ling, het bestaan of het tenietgaan van de 
verbintenis be'invloedt; de aannemings
overeenkomst niet beeindigd is zolang geen 
betaling is gebeurd; 

De betaling van die prijs in casu des te 
meer kadert in de uitvoering van de ini
tiele aannemingsovereenkomst nu deze 
prijs overeenstemt met de kost van de door 
verweerder op 13 april 1981 reeds uitge
voerde bouwwerken; 

De appelrechters zelftrouwens uitdruk
kelijk stellen dat deze "afrekening" eer
der duidt op het bepalen van een aanne
mingssom als resultaat van berekeningen 
en verrekeningen dan op wat anders, 

zodat de appelrechters niet wettig kun
nen beslissen dat aan "de aannemings
overeenkomst" tussen verweerder en de 
bouwheer een einde is gesteld door de over
eenkomst van 13 april 1981, de schrap
ping van verweerder als geregistreerd aan
nemer niet meer in de loop van de 
uitvoering van die overeenkomst is ge
beurd, de bouwheer mitsdien niet gehou
den was tot de inhoudingen conform de 
wettelijke voorschriften terzake, en ei
sers niet wettig kunnen veroordelen tot te
rugbetaling ervan aan verweerder (scherr
ding van alle ingeroepen wettelijke 
bepalingen) : 

Over de door verweerder opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid 
van het middel : artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt niet aan
gewezen als geschonden wetsbepa
ling: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt 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 overeen
komst met de aannemer door afstand 
te doen van haar recht op natrekking 
op een deel van de op te richten ge
bouwen, een opstalrecht had geves
tigd ten voordele van de aannemer; 
3. daags v66r het faillissement, met 
name op 13 april 1981, de N.V. Kre
dietbank en de aannemer een over
eenkomst sloten waarbij een einde 
werd gesteld aan de aanneming, de 
aannemer afstand deed van zijn 
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opstalrecht en het bedrag werd be
paald dat nog door de bouwheer moest 
worden betaald; 4. de schrapping van 
de registratie van de gefailleerde aan
nemer op 28 augustus 1981 werd ge
publiceerd in het Belgisch Staatsblad; 
5. de N.V. Kredietbank op de betalin
gen die zij op 16 december 1981 deed 
aan de curator, bedragen inhield die zij 
aan de eisers overmaakte en die de cu
rator terugvordert; 

Overwegende dat het middel aan 
het arrest verwijt te hebben geoor
deeld dat aan de aannemings
overeenkomst en aan de daaruit vol
gende 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 vrijge
steld werd hiervoor nog te betalen, 
daar waar de verbintenis de v66r de 
beeindiging gedane werken te beta
len, volgde uit de initiele aannemings
overeenkomst; 

Dat het middel zodoende schending 
aanvoert van het beginsel van de ver
bindende kracht van de overeenkom
sten en van de gevolgen van de beein
diging door wederzijdse toestemming 
van de overeenkomst; 

Dat het middel dat artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek niet als ge
schonden wetsbepaling aanwijst, niet 
ontvankelijk is; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid moet worden aangenomen; 

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

19 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
advocaat-generaal - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Geinger. 

Nr. 158 

1 e KAMER- 19 maart 1998 

1 o AUTEURSRECHT- WET so JUNI 1994-
AUTEUR - WERK VAN LETTERKUNDE OF 
KUNST- REPRODUCTIERECHT- STREKKING. 

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

3° AUTEURSRECHT- DAAD VAN NAMA
KING- WET 14 JULI 1991- MET DE EERLIJKE 
HANDELSPRAKTIJKEN STRIJDIGE DAAD -BE
VOEGDHEID VAN DE STAKINGSRECHTER. 

1 o 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 re
produceren, 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 aan
merking, de vordering tot staking zoals 
bedoeld in art. 95 wet 14juli 1991, waar
aan uitsluitend handelingen ten grand
slag liggen die naar hun aard, op grand 
van het in de auteurswet bepaalde, val
len aan te merken als een daad van na
making op een auteursrecht of naburig 
recht. (Artt. 95 en 96 wet 14 juli 1991.) 

(EURO SHOE UNIE N.V. T. BRANTANO N.V.) 

ARREST 

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

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

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



346 HOF VAN CASSATIE Nr. 158 

doordat, nate hebben vastgesteld "dat 
(verweerster) stelt dat (eiseres) in haar TV
spots haar hierboven beschreven publici
tair concept slaafs kopieert (. . .)", 

het bestreden arrest de oorspronkelijke 
eis van verweerster deels gegrond ver
klaart en eiseres dienvolgens verbod op
legt- onder verbeurte van een dwang
som - om TV-spots uit te zenden of te 
laten uitzenden, alsmede ander publiciteits
materiaal te verspreiden of te laten ver
spreiden waarop de afbeelding voorkomt 
van een grate schoen die het beeld valle
dig beheerst tegen een egale lichtkleurige 
achtergrond, vergezeld van een tekst die ge
let op zijn inhoud of zijn grafische voor
stelling 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 re
clamecampagne en haar verschillende on
derdelen, nu zij niet de auteur hiervan is 
in de zin van artikelen 1, § 1, eerste lid 
Auteurswet; dat de reclamecampagne im
mers ontworpen en uitgewerkt wordt door 
het reclamebureau LDV Partners dat, hoe
wei het handelde in opdracht van (ver
weerster), titularis blijft van de auteurs
rechten onder voorbehoud van de eventuele 
overdracht van deze rechten (. .. ); dat in 
casu blijkbaar uitsluitend de reproductie
rechten werden overgedragen aan (ver
weerster) en dit uitsluitend met het oog op 
het gebruik in het kader van de gevoerde 
publiciteitscampagnes; dat die overgedra
gen reproductierechten door de beweerde 
handelingen van (eiseres) geenszins wor
den geschonden en dus niet aan de orde 
zijn; (. .. ) dat (verweerster) geenszins de be
scherming vraagt tegen een daad van na
making die een inbreuk uitmaakt op haar 
auteursrecht, maar de staking vraagt van 
een handelspraktijk waarbij (eiseres) zou 
aanhaken aan de door haar geleverde fi
nancii:He inspanningen om haar naam
bekendheid te vergroten en haar aldus na
deel 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 be
roep op de stakingsvordering ex artikel 95 
WHPC te ontzeggen (. .. )"en "dat de voor-

laatste sequens van de TV-spot van (eise
res) bestaat uit een stilstaand beeld, waar
van 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 rech
ter bovenhoek van het beeld door een tekst 
waarvan een woord weerom in het wit is af
gedrukt 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 ge
richt, vergezeld in de rechter bovenhoek 
van een ludieke tekst; dat het enig ver
schil (tussen beide) er in bestaat dat op de 
affiches van (verweerster) daarenboven ter 
hoogte van de schoenneus haar logo is af
gedrukt, nl. de afbeelding van een schoen
lapper met daarnaast de naam 'Brantano' 
in witte letters op een blauwe achtergrond; 
(. . .) dat door het feit dat op het televisie
beeld het in het wit afgedrukte woord op 
een lichtblauw veld (. .. ) noodzakelijk vluch
tig (wordt gepercepteerd het) (. .. ) een ver
wijzing oproept naar het logo van (ver
weerster)", 

terwijl, eerste onderdeel, de burgerlijke 
rechtsvordering ter zake van auteursrecht, 
conform artikel87, § 1, lid 5, van de wet 
van 30 juni 1994 betreffende het auteurs
recht en de naburige rechten, onder meer 
wordt ingesteld ten verzoeke van "elke be
trokkene"; de wetgever voormelde rechts
vordering aldus niet heeft voorbehouden tot 
de enkele rechthebbenden zelf van het ge
schonden recht of van een deel ervan, doch 
hij deze daarentegen heeft voorzien voor 
eenieder die een daadwerkelijk en reeds 
verkregen belang heeft; het bestreden ar
rest, 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 be
scherming 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 zou
den 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 na
burige rechten wordt omschreven als zijnde 
het exclusieve recht een werk op eender 
welke wijze of in gelijk welke vorm te re
produceren of te laten reproduceren; dit re
produceren 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 reproductie
rechten had overgedragen aan verweerster 
met het oog op het gebruik van zijn crea
tie in de door haar gevoerde publiciteits
campagne en anderzijds te hebben vastge
steld dat de beweerde handelingen van 
eiseres erin bestaan dat zij in haar TV
spots het publicitair concept van ver
weerster, gecreeerd door gezegd bureau 
LDV Partners, slaafs kopieert, niet zon
der schending van voormeld artikel1, § 1, 
lid 1, van de wet dd. 30 juni 1994 kon be
slissen dat door voormelde beweerde han
delingen van eiseres de overgedragen 
reproductierechten van verweerster niet 
worden geschonden en aldus niet meer aan 
de orde zijn; 

derde onderdeel, aanhaking het imite
ren, kopieren of nabootsen is van ander
mans prestatie en dit op onrechtmatige 
wijze; namaking evenzeer het imiteren, ko
pieren of nabootsen betreft van ander
mans prestatie, prestatie die echter voor 
intellectueelrechtelijke bescherming in aan
merking moet komen; artikel 96 van de wet 
van 14 juli 1991 betreffende de handels
praktijken en de voor lichting en bescher
ming van de consument de stakings
vordering ex artikel 95 van diezelfde wet 
uitsluit voor daden van namaking die on
der meer vallen onder de wetgeving be
treffende het auteursrecht; de appelrechter 
in het kader van het onderzoek van de 
voorlaatste sequens van de TV-spot van ei
seres en van de grote affiches van ver
weerster tot het besluit komt dat deze iden
tiek 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 op
geroepen 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 ver
mocht te beslissen dat verweerster geens
zins bescherming vraagt tegen een daad 
van namaking die een inbreuk uitmaakt op 
haar auteursrecht zonder te onderzoeken of 
de aldus vastgestelde daad van naboot
sing geen inbreuk uitmaakt op 
auteursrechtelijk beschermde rechten, 
waarin ook zijn begrepen reproductie
rechten (schending van artikel 96, inzon
derheid eerste lid van de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en 
de voorlichting en bescherming van de con
sument): 

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 hande
lingen waarbij eiseres in haar TV
spots het publicitaire concept van ver
weerster slaafs kopieert; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel1, § 1, lid 1, van de wet van 30 juni 
1994 betreffende het auteursrecht en 
de naburige rechten, aileen de au
teur van een werk van letterkunde of 
kunst het recht heeft om het op welke 
wijze of in welke vorm ook te repro
duceren of te laten reproduceren; 

Dat het aldus omschreven recht niet 
tot strekking heeft een idee of con
cept te beschermen noch verband 
houdt met de bescherming van de be
langen van een onderneming; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres in haar reclame op te
levisie voor de schoenen die zij ver
koopt de verwijzing naar de succes
volle affichering van verweerster wil 
doen ontstaan door bepaalde heel
den te laten uitzenden die een gelij
kenis 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 au
teur aan verweerster werden overge
dragen door de beweerde handelin
gen van eiseres geenszins worden 
geschonden en dus niet aan de orde 
zijn; 

Dat het arrest op grond van de ge
gevens die het vaststelt, vermocht te 
beslissen dat te dezen de reproductie
rechten van verweerster "niet aan de 
orde waren", mitsdien de in het on
derdeel aangewezen wettelijke bepa
ling niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 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 wet
ten betreffende het auteursrecht; dat 
hieruit volgt dat een vordering tot sta
king waaraan uitsluitend handelin
gen 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 vast
stelt dat verweerster niet de bescher
ming vraagt tegen een daad van na
making die een inbreuk maakt op het 
auteursrecht, maar enkel de staking 
vraagt van het aanhaken aan een be
paalde vorm van reclame; dat het 
voorts vaststelt dat te dezen geen 
sprake is van de schending van een 
reproductierecht; 

Overwegende dat het arrest door de 
aldus ingestelde vordering toe te wij
zen, het genoemde artikel 96 niet 
schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat nu uit het ant
woord op het tweede en op het derde 
onderdeel volgt dat de appelrechter 
heeft kunnen beslissen dat de hande
lingen waarvan sprake geen daden 
van namaking zijn die vallen onder de 
wetten op het auteursrecht, maar da
den van aanhaking die vallen onder de 
omschrijving van artikel 93 van de wet 
van 14 juli 1991, het eerste onder
dee! niet tot cassatie kan leiden, mits
dien niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

19 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Kirkpatrick en 
De Gryse. 

Nr. 159 

1 e KAMER- 20 maart 1998 

CONSUMENTENKREDIET - KREDIET
OVEREENKOMST- NIET-UITVOERING- OVER
EENGEKOMEN STRAFFEN OF SCHADEVERGOE
DINGEN- STRAFBEDING- OVERDREVEN OF 
ONVERANTWOORD STRAFBEDING- BEOOR
DELING. 

Het staat aan de rechter te beoordelen of de 
overeengekomen of toegepaste straffen of 
schadevergoedingen, onder meer in de 
vorm van strafbedingen, bij niet
uitvoering van een overeenkomst betref
fende consumentenkrediet overdreven of 
onverantwoord zijn (1). (Art. 90, tweede 
lid, wet 12 juni 1991.) 

(ARGENTA SPAARBANK N.V. T. SIMON E.A.) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF;- Gelet op het bestre
den 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 TEMMER
MAN, B., "Verbintenissen, overzicht en recht
spraak (1981-1992)", T.P.R., 1994, pp. 676 en 677, 
nr. 358; MEULEMANS, D., Onrechtmatige bedin
gen 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 consornrna
tion"- 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; BIQUET
MATHIEU, CH., Commentaire sommaire de Ia loi re
lative au credit de la consommation, Fac. Droit 
Liege, 1993, p. 47 (96 e.v.); £'application des clau
ses penales dans les contrats de credit a la con
sommation, gezarnenlijk werk gepubliceerd in 
1996 door '1'observatoire du credit et de 
l'endetternent"; BALATE, E.; DEJEMEPPE, P.; DE PA
TOUL, 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 Bruxel
les, 1997, pp. 135 tot 182. 
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hoger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Neufcha
teau; 

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 terugbetalings
modaliteiten van het consumentenkrediet 
en 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de conclu
sie 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 da
tum van de verbreking van de overeen
komst van persoonlijke lening nog over
blijvende maanden, namelijk drieenvijftig, 
en, anderzijds, als "strafbeding", het be
drag 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 ver
broken werd, zijnde (4 x 13.436 frank) 
53.744 frank, en de drieenvijftig nog te ver
vallen maandelijkse aflossingen, zijnde (53 
x 13.436 frank) 712.108 frank; dat het over
weegt, enerzijds dat: "de eerste rechter, die 
zich beroept op zijn discretionaire bevoegd
heid terzake, terecht beslist heeft dat (ei
seres) aileen aanspraak kon maken op de 
terugbetaling van het bij het verstrijken 
van de termijn nog verschuldigd blijvend 
saldo van het nominaal kapitaal; het aan
deel betre:ffende het lastenpercentage (kos
ten en vergoedende interest op het kapi
taal) immers niet kan begrepen zijn in het 
'verschuldigd blijvend saldo', bedoeld in ar
tikel 4 van de litigieuze overeenkomst : -
de kosten omvatten de uitgaven betref
fende het sluiten van de overeenkomst als
ook die welke de kredietinstelling maakt tij
dens de hele duur van de overeenkomst 
(administratie- en beheerskosten); de eer
ste categorie kosten door de schuldenaars 
moet worden gedragen, maar die van de 
tweede categorie dienen niet meer aan de 
schuldenaars te worden aangerekend aan
gezien de termijn vervallen is; zoals ver
der blijkt, worden de kosten voor het slui
ten van de overeenkomst gedekt door de 
forfaitaire vergoeding bedoeld in artikel 6 

van de overeenkomst; - de interest die be
grepen is in het lastenpercentage geldt als 
tegenprestatie voor de overeengekomen 
vastlegging van het kapitaal. Hieraan komt 
een einde bij het verstrijken van de ter
mijn waardoor het kapitaal onmiddellijk 
eisbaar wordt, zodat de bestaansreden van 
die interest verdwijnt;- het beding val
gens hetwelk de verplichting behouden 
blijft tot betaling van de kostenpercentages, 
begrepen in de nog verschuldigde maan
delijkse aflossingen die eisbaar zijn gewor
den zodra de termijn verstreken is, moet 
dus worden beschouwd als een onverant
woord strafbeding waarvan de eerste rech
ter 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 gena
men op de terechtzitting van 23 septem
ber 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 over
eenkomst bedongen forfaitaire vergoe
ding van 15 pet. enkel op het gedeelte van 
het kapitaal van het op de datum van de 
opzegging van de overeenkomst verschul
digd 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 het

welk de verplichting om de kosten
percentages te betalen behouden blijft", niet 
als een strafbeding kan worden aange
merkt, anders dan de rechtbank van eer
ste 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, ener
zijds, 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 dos
sier en het raadplegen van de bestanden, 
de kosten van beheer, administratie en in
ning, de kosten verbonden aan een kre
dietkaart 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, desgeval
lend de kredietbemiddelaar gevraagd aan 
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de consument, de borg ofiedere andere stel
ler van een persoonlijke zekerheid in het 
raam van het sluiten van een krediet
overeenkomst, de kosten bedoeld in arti
kel 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 het
welk de verplichting om de kosten
percentages 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 over
eengekomen of toegepaste straffen 
of schadevergoedingen, onder meer 
in de vorm van strafbedingen, bij niet
uitvoering van de overeenkomst, over
dreven of onverantwoord zijn, hij 
deze ambtshalve kan verminderen 
of de consument er geheel van ont
slaan; 

Overwegende dat de appelrechters 
beslissen dat "de kosten de uitgaven 
betreffende het sluiten van de over
eenkomst omvatten alsook die welke 
de kredietinstelling maakt tijdens de 
hele duur van de overeenkomst 
(administratie- en beheerskosten); de 
eerste categorie kosten door de schul
denaars moet worden gedragen, maar 
die van de tweede categorie niet meer 
aan de schuldenaars dienen te wor
den aangerekend, wegens het "ver
val van de termijn," en dat "de inte
rest die begrepen is in het lasten
percentage geldt als tegenprestatie 
voor de overeengekomen vastlegging 
van het kapitaal; hieraan een einde 
komt bij het verstrijken van de ter
mijn waardoor het kapitaal onmiddel
lijk eisbaar wordt, zodat de bestaans
reden van die interest verdwijnt"; 

Dat naar recht verantwoord is het 
bestreden vonnis dat op grond van 
die overwegingen beslist dat het be
ding volgens hetwelk de verplichting 
behouden blijft om de kostenper
centages te betalen die begrepen zijn 
in de verschuldigde en eisbaar gewor
den maandelijkse aflossingen, moet be
schouwd worden als straffen of als 
schadevergoedingen die de rechter, 
krachtens het vorenaangehaalde ar
tikel 90, tweede lid, kan verminde
ren 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 Wet
hoek, 1, 5°, van de wet van 12 juni 1991 op 
het consumentenkrediet, 2, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 4 augustus 1992 be
treffende de kosten, de percentages, de 
duur en de terugbetalingsmodaliteiten van 
het consumentenkrediet en 149 van de 
Grondwet, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg 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 kos
ten van het krediet" (met uitsluiting dus 
van het gedeelte "debetinteresten"), op 
grand dat "gelet op het bepaalde in arti
kel1154 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 verval
len zijn", 

terwijl, eerste onderdeel de rechtbank ner
gens 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 bestre
den 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 ei
seres 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 mid
del dat niet tot ruimere cassatie kan 
leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het beslist dat de in
terest van 11,672 pet. per jaar geen 
betrekking mag hebben op de lasten
percentages, begrepen in de maande
lijkse aflossingen die op de dag van de 
opzegging van de overeenkomst ver
vallen zijn", verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiseres in drie 
vierde van de kosten; houdt de uit
spraak voor het overige aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over. 

20 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Van Omme
slaghe. 
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1 e KAMER- 20 maart 1998 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING - ALGEMEEN - VERZEKE
RINGSINSTELLING- SCHADE TEN GEVOLGE 
VAN ZIEKTE, LETSELS, FUNCTIONELE 
STOORNISSEN OF OVERLIJDEN - WETTE
LIJKE PRESTA TIES - RECHTEN VAN DE 
RECHTHEBBENDE - INDEPLAATSSTELLING 
VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING- GREN
ZEN. 

Wanneer een verzekeringsinstelling bij de 
wet bepaalde prestaties heeft toegekend 
voor schade ten gevolge van ziekte, let
sels, functionele stoornissen of overlij
den, treedt zij, tot beloop van die presta
ties, in de rechten van de rechthebbende 
voor de bedragen die aan laatstgenoemde 
krachtens het gemeen recht of een an
dere 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 MU
TUALITEITEN T. GENERAL! BELGIUM N.V.) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 april 1996 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, 
rechtdoende als rechtscollege waar
naar de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
29 juni 1989; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
56, § 1, en 70, § 2, van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, laatstgenoemd ar
tikel, zoals het van kracht was alvorens ar
tikel 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 ok
tober 1969 (lees 1967) arbeidsongeschikt 
was, dat het tijdvak van haar arbeidson
geschiktheid slechts onderbroken was tus
sen 1 en 20 juli 1968 en thans nog voort
duurt, dat haar arbeidsongeschiktheid werd 
vergoed door eiseres, die binnen de per
ken van het gemene recht, op grond van su
brogatie, van verweerster de terugbeta
ling van die vergoeding vordert, dat 
anderzijds, volgens het gemene recht, de ge
troffene door het ongeval van 13 septem
ber 1963 de volgende graden van arbeids
ongeschiktheid 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 sep
tember 1968, 100 pet. van 24 september 
1968 tot 31 oktober 1968, 75 pet. van 1 no
vember 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 ja
nuari 1969 met een gedeeltelijke invalidi
teit van 30 pet.; dat het vervolgens ver
weerster veroordeelt om aan eiseres het 
bedrag van 15.648 frank alsook de inte
rest en de kosten te betalen, en de vorde
ring van eiseres voor het overige afwijst op 
grand "dat (de) bevindingen van de des
kundige door (eiseres) niet worden bekri
tiseerd; dat de getroffene aldus op het ogen
blik 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 ge
volg is van een nieuwe ziekte, maar dat de 
gezondheidstoestand van de betrokken 
werknemer moet verslechterd zijn verge
leken met het ogenblik van diens indienst
neming; dat, gelet op de door de gerechts
deskundige in aanmerking genomen en 
hierboven vermelde graden van arbeids
ongeschiktheid, een dergelijke verslechte
ring van de gezondheidstoestand tijdens de 
door (eiseres) vergoede tijdvakken (name
lijk van 18 oktober 1967 tot 30 juni 1968, 
vervolgens vanaf 21 juli 1968) slechts is op
getreden 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 gemeen
rechtelijk deskundigenonderzoek, de ge
zondheidstoestand van de getroffene ten ge
volge van het ongeval verslechterd is buiten 
die twee tijdvakken; dat het door haar ge
vraagde nieuwe deskundigenonderzoek zon
der belang blijkt te zijn, aangezien zij de be
vindingen van het gemeenrechtelijk 
deskundigenonderzoek niet bekritiseert 
maar er integendeel uitdrukkelijk naar ver
wijst; dat haar vordering aldus slechts ge
grond is tot beloop van 15.648 frank,daar 
het overige gedeelte van de door (eiseres) 
aan De Bruyne gedane uitkeringen is be
taald om redenen die geen aanleiding ge
ven 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 

van de rechthebbende treedt tot beloop van 
het gedeelte van de toegekende presta
ties dat overeenkomt met het gedeelte van 
de aansprakelijkheid van de derde tot de 
inwerkingtreding van het koninklijk be
sluit nr. 19 van 4 december 1978 en tot be
loop van het geheel van de toegekende pres
taties na die inwerkingtreding, op de 
bedragen die naar gemeen recht verschul
digd zijn en dezelfde schade gedeeltelijk of 
geheel vergoeden, 

eerste onderdeel, de verzekeringsinstelling 
subrogatie geniet zodra ze haar aangeslo
tene heeft schadeloosgesteld overeenkom
stig de wetsbepalingen die haar uitke
ring 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 be
talen bedrag, waarop de verzekeringsin
stelling aanspraak kan maken, gehouden 
is het bedrag van de schade vast te stel
len op grond van de graad van ongeschikt
heid 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 gezond
heidstoestand van de betrokken werkne
mer vergeleken met het tijdstip van zijn in
dienstneming, 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 waar
voor de verzekerde van verweerster ge
deeltelijk aansprakelijk is vanaf 17 okto
ber 1967 een tijdelijke en, naar gelang van 
het tijdvak, algehele of gedeeltelijke, ar
beidsongeschiktheid en daarna een blij
vende arbeidsongeschiktheid tot gevolg 
heeft gehad, anderzijds, dat mevrouw De 
Bruyne arbeidsongeschikt is geworden op 
17 oktober 1969 (lees : 1967), dat die on
geschiktheid slechts is onderbroken tus
sen 1 en 20 juli 1968 en thans nog voort
duurt, waardoor het beslist of althans niet 
betwist dat eiseres uitkeringen heeft toe
gekend volgens haar eigen wettelijke re
gels dienaangaande, maar nu het haar niet
temin het recht op subrogatie ontzegt voor 
de tijdvakken waarin de arbeidsongeschikt
heid van mevrouw De Bruyne naar ge
meen recht niet is verergerd vergeleken 
met haar ongeschiktheid op het ogenblik 
dat zij werkte, een schending inhoudt zo
wel van de artikelen 1382 van het Burger
lijk Wetboek, 70, § 2, van de wet van 9 au
gustus 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 werkne
mer verslechterd is, ongeacht de oorzaak 
hiervan, tussen het tijdstip waarop hij 
werkte en het tijdstip waarop hij alle werk
zaamheden stopzet, en heeft geen betrek
king op de omvang van de subrogatie; 

tweede onderdeel, artikel56, § 1, van de 
wet van 9 augustus 1963, v66r de wijzi
ging ervan bij artikel 8, 1°, van het ko
ninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, 
de verplichting van de verzekeringsin
stelling om een arbeidsongeschikte werk
nemer schadeloos te stellen niet onder
wierp aan de voorwaarde dat er een 
oorzakelijk verband bestond tussen het op
treden of de verergering van de letsels en 
het stopzetten van de beroepswerkzaam
heid; 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, zo
dat 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 ar
beidsongeschiktheid, ofschoon het vast
stelt dat die ongeschiktheid is begonnen op 
17 oktober 1969 (lees : 1967), slechts is on
derbroken 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 Wet
boek en 70, § 2, van de wet van 9 augus
tus 1963; 

derde onderdeel, dat koninklijk besluit nr. 
22 in ieder geval niet van toepassing was 
op de tijdvakken van arbeidsongeschikt
heid van v66r 1 april 1982; het arrest, nu 
het de beslissing waarbij de rechtsvorde
ring van eiseres tot terugbetaling van de 
voor het tijdvak van v66r 1 april 1982 ge
dane uitkeringen wordt afgewezen, grondt 
op de bij dat koninklijk besluit nr. 22 in
gevoerde voorwaarde, artikel 56, § 1, van 
de wet van 9 augustus 1963 schendt, zo
als het van toepassing was v66r de inwer
kingtreding van dat konillklijk besluit, als
ook, bijgevolg, de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en 70, § 2, van de wet 
van 9 augustus 1963; 

Over de door verweerster aange
voerde grond van niet-ontvankelijkheid 
volgens welke het middel geen be
lang heeft: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat mevrouw De Bruyne het 
slachtoffer werd van een verkeerson
geval 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 ver
weerster getreden is, voor het ove
rige derde aansprakelijk werd geacht; 
dat eiseres aan de getroffene, haar 
aangeslotene, bedragen heeft uitge
keerd voor een arbeidsongeschikt
heid die is begonnen op 17 oktober 
1967; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 70, § 2, van de wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte
en 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 over
lijden, tot beloop van die prestaties, in 
de rechten van de rechthebbende 
treedt voor de bedragen die aan laatst
genoemde krachtens het gemeen recht 
of een andere wetgeving verschul
digd zijn ter vergoeding van dezelfde 
schade; 

Dat, luidens artikel 56, § 1, van ge
noemde wet, zoals het te dezen van 
toepassing is, als arbeidsongeschikt 
wordt erkend als bedoeld in deze wet, 
de werknemer die alle werkzaamhe
den heeft onderbroken en wiens let
sels en functionele stoornissen er
kend worden zijn vermogen tot ver
dienen te verminderen tot een derde of 
minder dan een derde van wat een 
persoon, van dezelfde stand en met de
zelfde opleiding, kan verdienen door 
zijn werkzaamheid in de beroeps
categorie waartoe de beroepsarbeid be
hoort, door betrokkene verricht toen 
hij arbeidsongeschikt is geworden, of 
in de verschillende beroepen die hij 
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heeft of zou kunnen uitgeoefend heb
ben uit hoofde van zijn beroepsoplei
ding; 

Overwegende dat het arrest, zon
der door eiseres te worden bekriti
seerd, vaststelt dat, blijkens een ver
slag 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 getrof
fene om te werken met meer dan twee 
derde is verminderd; 

Dat het arrest derhalve wettig be
slist dat de subrogatie van eiseres 
sleehts geldt voor die tijdvakken ai
leen; 

Dat het arrest aldus naar reeht is 
verantwoord, zodat het middel, ook al 
was het gegrond, niet tot vernieti
ging zou kunnen leiden en derhalve 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan be
lang; 

Overwegende dat ten gevolge van de 
verwerping van de voorziening de vor
dering tot tussenkomst en tot bindend
verklaring van het arrest geen be
lang meer heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening alsook de vordering tot tus
senkomst en tot bindendverklaring 
van het arrest; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

20 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal. - Advocaten : mrs. Draps en 
Kirkpatrick. 

Nr. 161 

1 e KAMER - 20 maart 1998 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. 
LEVERINGEN. DIENSTEN)- INRICH
TING VAN DE PROCEDURES VOOR HET GUN
NEN VAN DE OPDRACHTEN- REGLEMENTAIRE 
BEVOEGDHEID VAN DE KONING- OVERLEG IN 
MINISTERRAAD. 

De besluiten die de Koning neemt ter uit
voering van zijn reglementaire bevoegd
heid om de inrichting te bepalen van de 
onderscheiden procedures voor het gun
nen 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, het
geen 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.) 

ARREST (vertaling) 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1996 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, § 1, van de wet van 14 juli 1976 
betre:ffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en dien
sten 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 betref
fende de overheidsopdrachten en sommige op
drachten voor aanneming van werken, leverin
gen en diensten. 

M.b.t. de reglementaire bevoegdbeid van de Ko
ning, 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 over
heidsopdrachten voor aanneming van werken, le
veringen 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 be
tre:ffende de overheidsopdrachten voor aan
neming van werken, leveringen en dien
sten 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 de
cember 1993 betre:ffende de overheidsop
drachten en sommige opdrachten voor aan
neming van werken, leveringen en diensten 
en van hun uitvoeringsmaatregelen; 30 van 
het ministerieel besluit van 10 augustus 
1977 houdende vaststelling van de alge
mene aannemingsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten voor werken, leverin
gen 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 inwerkingtre
ding van sommige bepalingen van de wet 
van 24 december 1993 betre:ffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrach
ten voor aanneming van werken, leverin
gen en diensten en van hun uitvoerings
maatregelen; 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, 105, 108, 159 van de gecoordi
neerde Grondwet en, voor zoveel nodig, 67, 
78 en 107 van de Grondwet v66r haar coor
dinatie van 17 februari 1994, 

doordat het arrest heeft vastgesteld dat 
"artikel30, § 1, van het bestek onder de ti
tel 'aansprakelijkheid van de aannemer', ar
tikel30, § 1, van de algemene aannemings
voorwaarden vastgelegd in het ministerieel 
besluit van 10 augustus 1977 als volgt aan
vult : 'Behoudens in geval van fout van de 
aangestelden van de NMBS, is alleen de 
aannemer aansprakelijk, met volledige uit
sluiting 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 aanne
ming eventueel zouden kunnen overko
men aan : - de aannemer zelf, onvermin
derd evenwel de artikelen 16 en 17 van het 
ministerieel besluit van 10 augustus 1977; 
- zijn aangestelden; - derden, inclusief de 
aangestelden van de NMBS, onder voor
behoud van de grenzen bepaald in § 2 van 
dit artikel; - de NMBS, zowel wat be
treft de goederen waarvan zij eigenares is 
als die waarvan zij het genot heeft'; dat ar
tikel 30 van de algemene aannemings
voorwaarden vastgelegd in het ministeri
eel besluit van 10 augustus 1977 zijnerzijds 
het volgende bepaalt : '§ 1. De aannemer 

moet instaan voor de orde op de bouwplaat
sen tijdens de ganse duur van de werken, 
en hij is ertoe gehouden, in het belang van 
de ambtenaren van het bestuur en van der
den, zowel als in dat van zijn eigen perso
neel, alle nodige maatregelen te tre:ffen om 
hun veiligheid te waarborgen'; ( ... ) '§ 2. De 
aannemer treft, op zijn volle verantwoor
delijkheid en op zijn kosten, al de maat
regelen die onontbeerlijk zijn om de be
scherming, 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 ver
eist om de naburige eigendommen te vrij
waren en om te vermijden dat daarin door 
zijn schuld stoornissen worden veroor
zaakt'; (. .. ) dat uit die twee bepalingen blijkt 
dat de eerste afwijkt van de tweede, wat 
overigens door (eiseres) niet wordt be
twist", en erop heeft gewezen, enerzijds dat 
"(de eerste en tweede verweerster) 
artikel 3, § 2, r, van het konink
lijk besluit van 22 april 1977 
betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en dien
sten aanvoeren dat bepaalt dat voor de op
drachten met een belang zoals dat waar
van sprake in dit geschil, van de algemene 
aannemingsvoorwaarden niet kan wor
den afgeweken 'dan voor zover de bijzon
dere eisen van de beschouwde opdracht dit 
noodzakelijk maken'; dat (de eerste en 
tweede verweerster), aangezien de bedoelde 
afwijking overduidelijk niet door derge
lijke eisen noodzakelijk wordt gemaakt, be
togen 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 aanspra
kelijkheid ten gevolge van de fout die be
gaan is door die wetsschending'" en, an
derzijds, dat "(eiseres) tegen dat middel 
opwerpt dat artikel 3 van het koninklijk be
sluit van 22 april 1977 niet op haar mag 
worden toegepast omdat het zelf onwet
tig is in zoverre haar daarbij de toepas
sing zou worden opgelegd van de algemene 
aannemingsvoorwaarden ingesteld bij het 
ministerieel besluit van 10 augustus 1977 
en haar elke afwijking zou ontzeggen bui
ten de gevallen bepaald in§ 2, r; dat (ei
seres) tot staving van dat middel aanvoert 
dat de wettelijke grondslag van het ko
ninklijk besluit van 22 april1977, artikel 
1, § 1, van de wet van 14 juli 1976 is dat 
aan de Koning alleen bevoegdheid ver
leent in de volgende bewoordingen : 'De in
richting van deze onderscheiden procedu
res wordt bij een in Ministerraad overlegd 
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koninklijk besluit vastgesteld'; dat vol
gens (eiseres) die bepaling die strikt moet 
worden uitgelegd, de Koning aileen de be
voegdheid verleent om de procedures voor 
het gunnen van de opdrachten in te rich
ten, maar helemaal niet om de inhoud zelf 
van het contract te bepalen wanneer het 
door een andere publiekrechtelijk per
soon dan de Staat wordt gegund", en ver
volgens beslist dat "artikel30 van het be
stek van eiseres voor nietig moet worden 
gehouden in zoverre het op onverantwoorde 
wijze afwijkt van de algemene aannemings
voorwaarden vastgelegd in het koninklijk 
besluit van 22 april 1977" en bijgevolg af
wijzend beschikt over de grondslag die ei
seres wilde geven aan haar tegenvorde
ring 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 ge
daan in zijn voorafgaand advies over het 
koninklijk besluit van 22 april 1977 (Pa
sin., 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. Se
naat, 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 be
paling immers de wil van de wetgever uit
drukt om een algemene juridische rege
ling vast te stellen voor de opdrachten die 
voor alle publiekrechtelijke personen wor
den gegund; dat de uitdrukking 'gunning 
van de opdrachten' aldus niet aileen de be
slissing omvat om de opdracht aan een be
paalde persoon te gunnen (zie inz. artt. 12, 
§ 1, 15, 16 en 17 van de wet) maar ook de 
instemming van de partijen over hun we
zenlijke rechten en verplichtingen; dat ar
tikel14 van de wet aldus uitdrukkelijk be
paalt 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 aankno
pen van nuttige onderhandelingen en uit
sluit dat de voorwaarden van de oorspron
kelijke opdracht fundamenteel worden 
gewijzigd in de onderstelling dat onder
hands wordt gehandeld als na een eerste 
procedure geen regelmatige offerte is ont
vangen of een onaanvaardbare prijs is voor
gesteld; dat de (eerste en tweede ver-

weerster) terecht betogen dat het beginsel 
zelfvan de gelijkheid van de inschrijvers, 
dat de tegenhanger vormt van het begin
sel van de mededinging dat is vastgelegd in 
de artikelen 1 en 7 van de wet, overigens 
impliceert dat dezelfde regels voor alle in
schrijvers gelden in de onderstelling van de 
gunning van de aanbestede opdracht, nu 
die regels niet aileen vormvereisten zijn 
(gelijkheid van de inschrijvers met betrek
king tot de procedures van aanbod en aan
vaarding) maar eveneens regels ten gronde 
(zelfde werk dat moet worden uitgevoerd en 
hetzelfde juridisch stelsel van het geheel 
van de verbintenissen waartoe elke par
tij zich moet verbinden); dat de wet van 14 
juli 1976 bovendien verschillende bepalin
gen 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 ge
val 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 verstandhou
ding die strijdig is met de mededinging; ar
tikel 8 dat de plichten van de algemene 
aannemer jegens de onderaannemers tij
dens de eigenlijke uitvoering van de op
dracht bepaalt); dat erop dient te worden 
gewezen dat de parlementaire voorberei
ding van de wet van 14 juli 1976 beves
tigt dat het vaststellen van de algemene re
gels 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 ont
werp als volgt omschrijft : 'Artikel1 van het 
on twerp dat de regeling voor het gunnen 
van opdrachten voor rekening van de Staat 
uitbreidt tot alle andere publiekrechte
lijke personen en zelfs tot bepaalde pri
vaatrechtelijke personen, strekt ertoe de 
grootst mogelijke eenvormigheid te reali
seren van de reglementering voor de gun
ning en het uitvoeren van opdrachten van 
werken, diensten en leveringen'; dat het in
gevolge artikel 67 van de Grondwet aan de 
uitvoerende macht staat uit het beginsel en 
de algemene opzet van de wet de gevol
gen 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 novem
ber 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 aannemings
voorwaarden op te steilen voor aile open
bare 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 ar
tikel 1, § 1, tweede lid, van de nieuwe wet 
van 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrach
ten voor aanneming van werken, leverin
gen en diensten, dat als volgt luidt : 'De Ko
ning legt de inrichting vast van de in lid 1 
bedoelde gunningsprocedures evenals de al
gemene uitvoeringsregels voor de over
heidsopdrachten', 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 (ei
seres) daaruit ten onrechte afieidt dat de 
wetgever, met die nieuwe wet, de opzet ten 
uitvoer heeft gelegd die was aangekon
digd 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 bevoegdhe
den van de Koning uit te breiden om deal
gemene 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 aannemings
voorwaarden aan andere publiekrechte
lijke 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 wij
zen bepaald in titel II van hoek 1 vast
legt, net zoals artikel1, § 1, eerste zin, van 
de wet van 14 juli 1976; dat in de memo
rie van toelichting van de nieuwe wet ove
rigens uitdrukkelijk het volgende wordt ge
zegd: '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 be
paalde andere publieke instellingen of voor 
bepaalde opdrachten opgelegd door an
dere 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 bekrach
tigde uitlegging, en derhalve een bevesti
ging van die uitlegging en geen wijziging 

van de wetgeving zelf; dat, op grond van 
het geheel van die redenen, dient te wor
den aangenomen dat artikel 3 van het ko
ninklijk besluit van 22 april 1977 hele
maal 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 al
gemene 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 doel
einden die zij nastreeft, bij het uitvoeren 
van de opdracht die haar krachtens arti
kel 108 van de gecoordineerde Grondwet 
(oud artikel 67) is toevertrouwd, de draag
wijdte van een wet niet kan uitbreiden 
noch beperken en, zo de wetgever uitdruk
kelijk de grenzen van haar reglementaire 
bevoegdheid heeft vastgelegd, die gren
zen 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 wer
ken, 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 wij
zen bepaald in deze wet. De inrichting van 
deze onderscheiden procedures wordt bij 
een in Ministerraad overlegd koninklijk be
sluit vastgesteld"; die toewijzing van be
voegdheid uitgaat van een toepassing van 
artikel 105 van de gecoordineerde Grand
wet (oud artikel 78) en op beperkende wijze 
moet worden uitgelegd; voornoemd arti
kel1, § 1, de Koning aileen toestaat de "in
richting van de onderscheiden procedu
res" te regelen en hem geen enkele 
bevoegdheid verleent met betrekking tot de 
uitvoering van dergelijke opdrachten, tot de 
voorwaarden van die uitvoering en inzon
derheid tot de inhoud zelfvan de overeen
komst, tot het bestek, wanneer die op
dracht door een andere publiekrechtelijke 
persoon dan de Staat wordt gegund; naar 
luid van artikel 2 van het koninklijk be
sluit 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 voor
waarden betreffende de gunning en de uit
voering van overheidsopdrachten nader be
paald worden door : r de algemene 
aannemingsvoorwaarden, vastgesteld bij 
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besluit van de Eerste Minister, dat over
eenkomstig artikel 3, § 1, van dat konink
lijk besluit de algemene contractuele be
palingen van de opdracht bevat, 2° de 
bestekken of de bescheiden die ze vervan
gen die, naar luid van artikel 3, § 2, van 
hetzelfde koninklijk besluit, de bijzon
dere contractuele bepalingen bevatten die 
op een bepaalde opdracht toepasselijk zijn, 
3° alle andere bescheiden waarnaar de be
stekken verwijzen; voornoemd artikel 3 van 
het koninklijk besluit van 22 april 1977 in 
zijn § 1 en 2 de toepassing regelt van de al
gemene aannemingsvoorwaarden en van 
het bestek; artikel 3 in zijn § 1 inzonder
heid bepaalt dat de algemene aannemings
voorwaarden op alle opdrachten met een 
geraamd bedrag hager dan 400.000 frank 
toepasselijk zijn en gedeeltelijk op de an
deren en in zijn § 2, 1°, dat voor de op
drachten met een geraamd bedrag hager 
dan 400.000 frank het bestek niet van de 
algemene aannemingsvoorwaarden kan af
wijken, dan voor zover de bijzondere ei
sen van de beschouwde opdracht dit nood
zakelijk maken; dat de Koning, door aldus 
in artikel 3 de algemene aannemings
voorwaarden 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 an
dere publiekrechtelijke personen dan de 
Staat worden gegund, de grenzen van zijn 
reglementaire bevoegdheid heeft overschre
den die uitdrukkelijk waren vastgelegd in 
artikel 1, § 1, van de wet van 14 juli 1976 
betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en dien
sten; artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 22 april1977, in zoverre het eiseres bij
gevolg dwingt tot toepassing van de alge
mene aannemingsvoorwaarden en haar 
elke afWijking buiten de in § 2, 1°, bepaalde 
gevallen ontzegt, onwettig zou dienen te 
worden verklaard en dus niet toepasse
lijk op eiseres; daaruit volgt dat het ar
rest, nu het om de redenen die het ver
meldt, beslist dat dient te worden 
aangenomen dat de in het middel aange
wezen 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 ar
tikel 3 van het koninklijk besluit van 22 
april1977 derhalve geen overschrijding in
houd van de machtiging waarover de Ko
ning krachtens artikel 1, § 1, van de wet 

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 be
sluit van 22 april 1977 als aangewezen in 
het middel, 105 en 108 van de gecoi:irdi
neerde Grondwet en, voor zoveel nodig, 67 
en 78 van de Grondwet v66r haar coi:irdi
natie op 17 februari 1994; het arrest, door 
bovendien genoemd artikel 3 van het ko
ninklijk 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 wor
den gehouden in zoverre het op onverant
woorde 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 minis
terieel besluit van 10 augustus 1977, door 
die bepaling toe te passen, en artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, door de toe
passing 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 publiek
rechtelijk 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 be
sluit wordt vastgesteld; 

Overwegende dat die bepaling die, 
overeenkomstig artikel 105 van de 
Grondwet, de Koning de reglemen
taire bevoegdheid verleent om de in
richting te bepalen van de onderschei
den procedures voor het gunnen van 
de aan de wet onderworpen opdrach
ten, voorschrijft dat de besluiten die de 
Koning neemt ter uitoefening van die 
bevoegdheid, in ministerraad moe
ten worden overlegd; 

Dat zij daarentegen niets afdoet van 
de reglementaire uitvoeringsbe-



Nr. 162 HOF VAN CASSATIE 359 

voegdheid van die wet die de Koning 
aan artikel 108 van de Grondwet ont
leent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de vordering 
tot bindendverklaring van het arrest 
wegens de verwerping van de voorzie
ning doelloos is geworden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

20 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Storck - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, eer
ste advocaat-generaal-Advocaten: mrs. 
De Gryse en Nelissen Grade. 

Nr. 162 

3e KAMER- 23 maart 1998 

1° OVEREENKOMST - BESTANDDELEN
'IDESTEMMING- GEBREK- GEWELD- MO
RELE DWANG- GEBREKKIGE WIL- VOOR
WAARDE. 

2o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
-ANDERE WLJZEN VAN BEEINDIGING- WERK
NEMER- ONMIDDELLIJRE ONTSLAGNEMING 
- WERKGEVER- ONTSLAG- BEDREIGING
DRINGENDE REDEN- RECHTBANKEN- BE
OORDELING- GEEN DRINGENDE RED EN- GE
VOLG- 'IDESTEMMING- GEBREK- GEWELD 
- MORELE DWANG - GEBREKKIGE WIL -
VOORWAARDE- ONRECHTMATIGE MORELE 
DWANG- BEGRIP- WETTIGHEID. 

3° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN
'IDESTEMMING- GEBREK- GEWELD - MO
RELE DWANG- GEBREKKIGE WIL- VOOR
WAARDE- ARBEIDSOVEREENKOMST- WERK
NEMER- ONMIDDELLIJKE ONTSLAGNEMING 
- WERKGEVER- ONTSLAG- BEDREIGING
DRINGENDE REDEN- RECHTBANKEN- BE
OORDELING- GEEN DRINGENDE RED EN- GE
VOLG- ONRECHTMATIGE MORELE DWANG
BEGRIP- WETTIGHEID. 

1 o Morele dwang tast de geldigheid van de 
wil slechts aan voor zover hij onrecht
matig 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 on
middellijke ontslagneming te verkrij
gen, geen dringende reden zijn om de ar
beidsovereenkomst te beeeindigen, en 
daaruit afleidt dat de dreiging van de 
werkgever met ontslag wegens die fei
ten, geweld oplevert in de zin van de be
palingen van het B.W. i.v.m. de gebre
ken in de toestemming; die omstandigheid 
alleen bewijst niet dat de werkgever van 
zijn rechten misbruik gemaakt heeft op 
het ogenblik dat hij de werknemer be
dreigde met ontslag om een dringende re
den (2). (Artt. 1109 en 1112 B.W.; art. 35 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(LE DERBY N.V T. BEYENS) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 5 november 1996 ge
wezen door het Arbeidshof te Brus
sel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1114, 
1134 van het Burgerlijk Wetboek, 35 van de 
wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeids
overeenkomsten en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest oordeelt dat verweer
der 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., 1979-
80, nr. 579). 

(2) Raadpl. de verwijzingen in noot 1 supra. 
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wordt betwist dat de bediende te dezen doc
tor in de rechten was en bijzonder goed kon 
oordelen of de door zijn werkgever aange
voerde redenen ernstig waren; dat hij, hoe 
'intellectueel' ook, niettemin een gewone 
burger blijft die min of meer be"invloed
baar 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 vennoot
schap die hem tewerkstelde; dat te dezen 
de voorwaarde van geweld op een rede
lijk persoon vervuld is" en dat "het ge
weld alleen dient te worden aangenomen 
als de feiten als een dringende reden kun
nen worden aangemerkt; uit de neerge
legde stukken te dezen blijkt dat die door 
(verweerder) aan het licht gebrachte 'fei
ten' allang te voorzien waren ... dat de ant
hulling door (verweerder) aan een mala
fide 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 onrechtma
tig was in de door de rechtspraak hier
aan gegeven betekenis; dat aldus alle voor
waarden voor het bestaan van een gebrek 
in de toestemming en geweld vervuld zijn 
en dat de overige voorwaarden niet wor
den betwist", 

terwijl, ... 
derde onderdeel, eiseres in de in het 

tweede onderdeel weergegeven conclusie be
toogde dat geweld de wilsuiting slechts on
geldig maakt als het onrechtmatig of on
geoorloofd is; het geweld bijgevolg niet kan 
worden afgeleid uit het feit dat de werk
gever 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 be
diende om zijn ontslag in te dienen ten
einde wegzending zonder opzegging te voor
komen; het rechtmatig of geoorloofd 
karakter van het geweld moet worden be
oordeeld op het ogenblik waarop de fei
ten die als zodanig zouden kunnen wor
den 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 fei
ten wel als een dringende reden konden 
worden aangemerkt zonder in concreto na 
te gaan of eiseres bij die gelegenheid mis
bruik had gemaakt van haar rechten; het 
arrest bijgevolg, nu het zijn beslissing al
leen grondt op de vaststelling dat de aan
gevoerde reden niet dringend was, bijge
volg het begrip moreel geweld in de zin van 

de artikelen 1109 en volgende van het Bur
gerlijk 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 on
rechtmatig of ongeoorloofd is; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de feiten, die eiseres aan verweer
der 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 fei
ten geweld oplevert in de zin van ar
tikel 1112 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Dat die omstandigheid aileen niet 
bewijst dat eiseres van haar rechten 
misbruik heeft gemaakt op het ogen
blik dat zij verweerder bedreigde met 
ontslag om een dringende reden; 

Overwegende dat het arrest de be
slissing dat het door eiseres op ver
weerder gepleegde morele geweld on
rechtmatig was, niet naar recht 
verantwoordt door de bovenstaande 
overwegingen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Bergen. 

23 maart 1998 - 3e kamer- Voorzit
ter en verslaggever : mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en 
Biitzler. 
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Nr. 163 

3e KAMER- 23 maart 1998 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
-ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING- OVER
MACHT- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
-ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING- OVER
MACHT- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID - BEWIJS - BEWIJSVOERING- TIJD
STIP. 

3° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- BE
WIJSVOERING- TIJDSTIP- BLIJVENDE AR
BEIDSONGESCHIKTHEID- ARBEIDSOVEREEN
KOMST - EINDE - OVERMACHT. 

1 o De blijvende arbeidsongeschiktheid 
waardoor het de werknemer definitief on
mogelijk is de bedongen arbeid te her
vatten, is een geval van overmacht waar
door de arbeidsovereenkomst een einde 
neemt (1). (Art. 32, 5°, Arbeids
overeenkomstenwet.) 

2° en 3° Niet wettig verantwoord is het ar
rest dat beslist dat de werkgever zich al
leen tijdens de periode die loopt van het 
begin van de schorsing van de arbeids
overeenkomst wegens arbeidsongeschikt
heid tot de datum van stopzetting van de 
werkzaamheden van de werkgever kan 
beroepen op de blijvende arbeidsonge
schiktheid, waardoor het de werknemer 
definitief onmogelijk is de bedongen ar
beid te hervatten, en kan verantwoor
den dat die arbeidsongeschiktheid defi
nitief en onherroepelijk is (2). (Art. 1315 

(1) Cass., 8 okt. 1984,A.R. nr. 4397 (A.C., 1984-
85, 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., 1985-
86, 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.W.; art. 870 Ger.W.; art. 32, 5°, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

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

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1996 ge
wezen door het Arbeidshof te Bergen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1148, 1315, 1349, 1353 van het Bur
gerlijk Wetboek, 870 van het Gerechte
lijk 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 ver
jaring, hieruit afgeleid dat de arbeidsover
eenkomst meer dan een jaar v66r de dag
vaarding 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 in
terest 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 arbeidsovereen
komsten bepaalt dat 'behoudens de alge
mene wijzen waarop de verbintenissen te
nietgaan, de verbintenissen voortspruitende 
uit de door deze wet geregelde overeen
komsten een einde nemen ... door over
macht'; dat een blijvende arbeidsonge
schiktheid die het de werknemer definitief 
onmogelijk maakt de overeengekomen ar
beid 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 ai
leen 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 de
finitief is, zodat hij het bewijs ervan moet 
leveren; dat, hoewel de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst, in geval van blij
vende arbeidsongeschiktheid, aan geen en
kele voorwaarde of voorafgaande proce
dure onderworpen is, de arbeidsovereen
komst 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 (verweer
der) zijn arbeidsongeschiktheid aan zijn 
werkgever, de b.v.b.a. Simonis, heeft aan
gegeven en ze van 1 maart 1984 tot 30 sep
tember 1990 zonder onderbreking heeft ver
antwoord; dat hij tijdens de daaropvolgende 
vijf en een halve maand (1 oktober 1990 -
18 maart 1991), namelijk tot de stopzet
ting van de beroepswerkzaamheden, d.w.z. 
de ontbinding van de b.v.b.a. Simonis, van 
zijn werk is weggebleven zonder zijn ar
beidsongeschiktheid door middel van me
dische getuigschriften te verantwoorden; 
dat hij tijdens voornoemde periode zon
der 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 au
gustus 1963; dat (verweerders) werkge
ver op geen enkel ogenblik tijdens de schor
sing van de overeenkomst vanaf 1 maart 
1984, melding heeft gemaakt van over
macht ten gevolge van de definitieve on
geschiktheid van (verweerder) om de over
eengekomen arbeid te hervatten; dat uit de 
stukken van het dossier niet blijkt dat (ver
weerders) werkgever inlichtingen heeft in
gewonnen omtrent de eventuele verlen
ging van de periode van arbeidsonge
schiktheid en meer bepaald omtrent 
de onherroepelijkheid ervan; dat het 
(arbeids)hof oordeelt dat de werkgever, de 
b.v.b.a. Simonis, bijgevolg niet heeft vast
gesteld dat (verweerders) arbeidsovereen
komst tijdens de periode van 1 maart 1984 
tot 18 maart 1991 door overmacht, name
lijk de ongeschiktheid om de overeengeko
men arbeid te hervatten, is beeindigd; dat 
de tussen (verweerder) en zijn werkge
ver, de b.v.b.a. Simonis, gesloten arbeids
overeenkomst, die wegens (verweerders) ar
beidsongeschiktheid geschorst was, daarom 
niet door overmacht, namelijk de hierbo
ven 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 arbeidsongeschikt
heid tot 18 maart 1991, datum van de stop
zetting 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 in
gewonnen omtrent de verlenging van de ar
beidsongeschiktheid wat de onherroepe
lijkheid ervan betreft, en niet heeft 
verantwoord dat (verweerders) ongeschikt
heid definitief en onherroepelijk was; dat 
(eiseres), in haar hoedanigheid van veref-

fenaar van de b.v.b.a. Simonis, niet kan 
aanvoeren dat de arbeidsovereenkomst door 
overmacht beeindigd was wegens de defi
nitieve 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 arbeids
overeenkomst door overmacht beeindigd 
was wegens de definitieve ongeschiktheid 
van verweerder om de overeengekomen ar
beid te verrichten; dat, derhalve, het hoofd
beroep g~grond is en het tegenberoep niet 
gegrond 1s; dater grond bestaat tot wijzi
ging van het voorgelegde vonnis, waarin 
(verweerder) ten onrechte is aangezocht te 
preciseren of de arbeidsongeschiktheid blij
vend en definitief is; dat de eerste rech
ter bijgevolg ten onrechte de heropening 
van de debatten bevolen heeft", 

terwijl eiseres in haar appelconclusie, tot 
staving van haar betoog dat de arbeids
overeenkomst was beeindigd ten gevolge 
van overmacht die voor verweerder voort
vloeide uit zijn definitieve ongeschiktheid 
om de overeengekomen arbeid te verrich
ten, aanvoerde dat "verweerder leed aan 
een chronische en progressieve hartaan
doening, waardoor hij het - lichamelijk 
nochtans weinig belastende - beroep van 
horlogemaker niet kon uitoefenen; (dat) een 
dergelijke aandoening weliswaar kan ver
beteren of stabiliseren door een behande
ling die doorgaans tijdens de eerste we
ken wordt toegepast, maar het zeer 
onwaarschijnlijk- ja zelfs onmogelijk
is dat die aandoening van jaar tot jaar ver
betert, zodat de getroffene het werk na een 
zeer lange periode van inactiviteit kan her
vatten" en dat, "indien er tijdens de eer
ste weken geen aanzienlijke verbetering is 
opgetreden, het weinig waarschijnlijk is dat 
zij ooit, en in elk geval niet na talrijke ja
ren van behandeling, optreedt"; zij tevens 
herinnerde aan de vaststelling van de eer
ste rechter, dat het tijdvak van arbeidson
geschikheid door geen enkele arbeids
hervatting of poging tot hervatting van de 
arbeid was onderbroken, dat, volgens het 
getuigschrift van dokter Lardot, verweer
der in 1992 nog steeds behandeld werd voor 
zijn hartaandoening, waarvoor een inten
sief 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 onge

schiktheid voor de werknemer om de over
eengekomen arbeid te verrichten, die krach
tens 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 arbeids
overeenkomst door overmacht tot gevolg 
heeft, een rechtsfeit is dat de werkgever, 
krachtens de artikelen 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechte
lijk Wetboek, voor het arbeidsgerecht door 
alle middelen rechtens, en meer bepaald 
door vermoedens overeenkomstig de arti
kelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek 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 werk
gever zijn stopgezet, aangezien die om
standigheid niet ter zake dienend is; eise
res in de vooraan in het middel 
weergegeven of samengevatte passages van 
haar conclusie betoogde dat zij dat rechts
feit door vermoedens zou bewijzen; het ar
rest, zo het beslist dat eiseres, nu zij dat 
rechtsfeit niet heeft "verantwoord", d.w.z. 
bewezen v66r de stopzetting van haar werk
zaamheden, dat bewijs niet meer kan le
veren voor de arbeidsgerechten, de artike
len 1148, 1315, 1349, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerech
telijk Wetboek, 31, § 1, en 32, 5°, van de wet 
van 3 juli 1978 schendt; het bijgevolg te
vens artikel 15 schendt van voormelde wet, 
die het ten onrechte weigert toe te pas
sen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest beslist 

dat de tussen verweerder en de 
B.V.B.A. Simonis gesloten arbeidsover
eenkomst niet is beeindigd door over
macht, "namelijk de arbeidsonge
schiktheid (. .. ), aangezien de werkge
ver, de b.v.b.a. Simonis, zich tijdens de 
periode die liep van het begin van de 
schorsing van de overeenkomst we
gens arbeidsongeschiktheid tot 18 
maart 1991, datum van de stopzet
ting 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 on
herroepelijkheid ervan betreft, en niet 
heeft verantwoord dat (verweerders) 
ongeschiktheid definitief en onherroe
pelijk was; dat (eiseres), in haar hoe
danigheid van vereffenaar van de 
b.v.b.a. Simonis, niet kan aanvoeren 

dat de arbeidsovereenkomst door over
macht beeindigd was wegens de defi
nitieve ongeschiktheid van (verweer
der) om de overeengekomen arbeid te 
verrichten, aangezien de werkgever, de 
b.v.b.a. Simonis, in illo tempore non 
suspecto niet heeft vastgesteld of aan
gevoerd dat de arbeidsovereenkomst 
door overmacht beeindigd was we
gens de definitieve ongeschiktheid van 
verweerder om de overeengekomen ar
beid te verrichten"; 

Dat uit die overwegingen blijkt dat 
het arbeidshof geoordeeld heeft dat ei
seres v66r de stopzetting van de werk
zaamheden van de vennootschap 
moest bewijzen dat verweerders ar
beidsongeschiktheid definitief en on
herroepelijk was; 

Dat het arrest zodoende de door ei
seres 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 bestre
den arrest, in zoverre het de door ei
seres opgeworpen exceptie van verja
ring, hieruit afgeleid dat de arbeids
overeenkomst door overmacht was 
beeindigd, afurijst, eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een opzeggings
vergoeding, verhoogd met de mora
toire interest, te betalen en uitspraak 
doet over de kosten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

23 maart 1998- 3e kamer- Voorzit
ter en verslaggever: mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende con
clusie van de h. Leclercq - Advocaat : mr. 
Draps. 
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Nr. 164 

2e KAMER- 24 maart 1998 

1 o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VER
SCHONING- ALGEMEEN- GOEDE TROUW
DRAAGWIJDTE. 

2° MISDRIJF- DEELNEMING- STRAFBAAR
HEID - KENNIS - DRAAGWIJDTE. 

3° MISDRIJF- GEPLEEGD IN HET BUITEN
LAND - HOOFDFEIT IN BELGIE - DEELNE
MING IN BUITENLAND - BELGISCHE STRAF
WET- TOEPASSINGSGEBIED. 

4° MISDRIJF- DEELNEMING- HOOFD
FEIT IN BELGIE - DEELNEMING IN BUITEN
LAND - BELGISCHE STRAFWET -
TOEPASSINGSGEBIED. 

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

1 o Behoudens wanneer het misdrijf een bij
zonder opzet vereist, [evert goede trouw 
geen schulduitsluitingsgrond op. 

2° De deelnemer aan een misdrijf moet ken
nis hebben van alle omstandigheden die 
aan het feit, waaraan hi) door zijn me
dewerking deelneemt, het kenmerk ge
ven van een welbepaalde misdaad of 
wanbedrijf, zodat de afwezigheid van deze 
kennis de strafbaarheid van de deelne
ming uitsluit. (Artt. 66 en 67 Sw.) 

3°, 4° en 5° Wanneer een misdrijfin Bel
gie wordt gepleegd, worden de in het bui
tenland gestelde daden van deelneming 
geacht in Belgie te zijn gepleegd, zodat de 
vreemdeling die in het buitenland deel
neemt aan een in Belgie gepleegd mis
drijf 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). 

(KONINGS GRAANSTOKERIJ N.V T. KREKELS) 

ARREST 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 december 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

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 be
scherming van de consument, en 66 en 67 
van het StrafWetboek, van het algemeen 
rechtsbeginsel houdende het recht op te
genspraak, en van de wetten van 25 okto
ber 1919, enig artikel, § XV en 19 augus
tus 1920, 

doordat het bestreden arrest de buiten
vervolgingstelling uitgesproken door de 
raadkamer bevestigt, op grand van de mo
tieven "dat zowel uit de bijgebrachte stuk
ken 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 botte
len van de vodka en zij derhalve geen ver
antwoordelijkheid droegen ten aanzien van 
het aangebrachte label ofmerk; dat de ge
bruikte term 'ex works' niet betekende dat 
zij instonden voor de verkoop of de distri
butie van waren; dat de vraagstelling van 
verdachten naar een mogelijke gelijkenis 
met andere mer ken of de omstandigheid 
dat zij zich terzake informeerden, geen af
breuk deed aan hun beperkte opdracht, nl. 
alleen tot botteling over te gaan en even
min hun goede trouw deed wankelen", 

terwijl, eerste onderdeel, de verweer
ders - oorspronkelijke beklaagden - ver
volgd werden niet alleen uit hoofde van het 
namaken van een merk, doch tevens uit 
hoofde van bedrieglijke gebruikmaking van 
een nagemaakt merk, hetzij het bedrieg
lijk op voorwerpen van hun handel plaat
sen van een aan een ander toebehorend 
merk, hetzij het wetens te hebben ver
kocht, te koop gesteld of in de handel te 
hebben gebracht van producten met een na
gemaakt of met een bedrieglijk geplaatst 
merk; artikel 9 van de wet van 1 april 1879 
bepaalt dat als daders van de wanbedrij
ven omschreven in artikel 8 van die wet 
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worden gestraft, diegenen die deze uitge
voerd hebben of die rechtstreeks aan de uit
voering ervan hebben meegewerkt, als
ook degenen die door welkdanig feit tot de 
uitvoering een zodanige hulp hebben ge
leend dat zonder hun bijstand, het wan
bedrijfniet kon gepleegd worden, alsook de
genen die, door giften, beloften, bedreigin
gen, misbruik van gezag of van macht, 
schuldige kuiperijen of arglistigheden, 
rechtstreeks tot dit wanbedrijf aangedre
ven hebben; zij tevens vervolgd werden uit 
hoofde van inbreuk op de artikelen 93 en 
103 van de wet van 14 juli 1991, wegens 
het hebben gesteld van een met de eer
lijke handelsgebruiken strijdige daad waar
door de beroepsbelangen van een of meer 
andere verkopers werden geschaad ofkon
den worden geschaad; de verweerders al
dus, overeenkomstig de op deze wet toe
passelijke artikelen 66 en 67 van het 
Strafwetboek, vervolgd werden uit hoofde 
van strafbare deelneming aan dit laatste 
misdrijf als dader of medeplichtige; 

en terwijl het bestreden arrest vaststelt 
dat de verweerders, als verantwoordelij
ken van N.V. Krevino, instonden voor het 
bottelen van de vodka; het bottelen moet 
beschouwd worden als minstens een zoda
nige hulp tot het plegen van het wanbe
drijfvan het wetens verkopen, te koop stel
len of in de handel brengen van producten 
met een nagemaakt merk, dat zonder hun 
bijstand het wanbedrijf niet kon gepleegd 
worden, in de zin van artikel 9 van de wet 
van 1 april1879, alsook als een noodzake
lijke, minstens nuttige medehulp in de zin 
van respectievelijk artikel 66 en 67 van het 
Strafwetboek, aan het wanbedrijf omschre
ven in de artikelen 93 en 103 van de wet 
van 14 juli 1991, in de vorm van de ver
koop, te koopstelling of in voorraad heb
ben van nagemaakte artikelen; de omstan
digheid dat de verweerders niet zelf 
instonden voor de eigenlijke verkoop of de 
distributie van de waren, hieraan geen af
breuk doet, 

zodat het bestreden arrest, door op grond 
van de enkele overweging dat de tussen
komst van de verweerders zich beperkte tot 
het bottelen, en zij niet instonden voor de 
verkoop of de distributie, te besluiten tot de 
afwezigheid van strafbare deelneming aan 
de in de tenlastelegging omschreven wan
bedrijven, schending inhoudt van de arti
kelen 8 en 9 van de wet van 1 april1879, 
93 en 103 van de wet van 14 juli 1991, en 
66 en 67 van het Strafwetboek; 

en terwijl, tweede onderdeel, voor het 
wanbedrijfvan het verkopen, te koop stel
len of in de handel brengen van produc-

ten met een nagemaakt merk, het volstaat 
dat de dader wetens en willens heeft ge
handeld; bij het stellen van een daad van 
strafbare deelneming zoals omschreven in 
voornoemd artikel 9 van de wet van 1 april 
1879, het in elk geval voldoende is dat een 
hoofdfeit werd gepleegd, en dat de mede
dader hieraan bewust heeft meegewerkt in 
een van de vormen omschreven in dit ar
tikel; de enkele vaststelling van liet be
staan van goede trouw op zichzelf het be
st a an van een misdrijf niet uitsluit; dit 
enkel het geval is wanneer sprake is van 
onoverkomelijke dwaling, zodat het bestre
den arrest, door de enkele verwijzing naar 
een goede trouw in hoofde van de verweer
ders, niet wettelijk kon besluiten tot de af
wezigheid van -strafbare deelneming aan
het wanbedrijf omschreven in de artike
len 8 en 9 van de wet van 1 april1879, der
halve schending inhoudt van deze wetsbe
palingen; 

en terwijl, derde onderdeel, op grond van 
het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
op tegenspraak, zoals ook neergelegd in het 
enig artikel, § XV van de wet van 25 ok
tober 1919 en in de wet van 19 augustus 
1920, die een tegensprekelijk debat heb
ben ingesteld voor de raadkamer en voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, wan
neer deze geroepen worden om de rechts
pleging te regelen, de verdachte en de bur
gerlijke partij het recht hebben om 
conclusies te nemen, en de onderzoeks
gerechten gehouden zijn om hierop te ant
woorden; zo uit de artikelen 128, 129, 130, 
229, 230 en 231 van het Wetboek van Straf
vordering volgt dat de onderzoeksgerechten 
met de enkele vaststelling dat bezwaren be
staan of niet bestaan, kan antwoorden op 
conclusies die louter in feite het bestaan 
van bezwaren betwisten, de onderzoeks
gerechten echter de verplichting hebben om 
te antwoorden op de conclusies van de bur
gerlijke partij die inhouden dat het ten 
laste gelegde feit een misdrijf uitmaakt; 

en terwijl het bestreden arrest niet ant
woordt op de conclusies waarin eiseres in
roept dat de handelswijze van de verweer
ders constitutief is voor zowel het materieel 
als het moreel element van -strafbare deel
neming aan- de wanbedrijven van het we
tens producten met een nagemaakt merk te 
hebben verkocht, te koop gesteld of in de 
handel te hebben gebracht, en, aldus, het 
stellen van een met de eerlijke handels
gebruiken strijdige daad waardoor de 
beroepsbelangen van andere verkopers wer
den geschaad; eiseres, m.b.t. het materi
eel element van de strafbare deelneming 
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aan de genoemde wanbedrijven, liet gel
den : "Oak al zouden zij de opdracht tot bot
telen gekregen hebben dan nag is het hun 
handelswijze die inderdaad het op de markt 
brengen van de nagemaakte producten ver
oorzaakte. Minstens is het duidelijk dat 
zonder hun tussenkomst het misdrijf niet 
zou zijn tot stand gekomen zodat beklaag
den op zijn minst rechtstreekse mededa
ders zijn" (aanvullende beroepsbesluiten, 
3de blad, 3e en 4e al.); eiseres in dit ver
band eveneens liet gelden dat "Etiketten, 
waarvan men zelf de opmerking maakt dat 
deze een nabootsing zijn van die van (ei
seres) gedrukt (opdracht tot drukken werd 
gegeven) en gekleefd (werden) op de ties
sen" (beroepsbesluiten, lOde blad, 4e al.); 
alsook dat de heer Evenblij letterlijk ver
klaarde "Wij hebben deze goederen als com
missionairs voor de holding Loan & Capi
tal 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 deel
neming aan de vermelde wanbedrijven, op 
grand van de door de eerste verweerder af
gelegde verklaring, dat sprake is van een 
bedrieglijk opzet, minstens van een alge
meen, in voorkomend geval eventueel op
zet; eiseres stelde : "Dit is flagrant in strijd 
met de verklaring van dhr. Krekels in het 
vooronderzoek (zie stuk 72) waar hij ver
klaarde 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 pro
duct daar alles in de regel was ... " deze ver
klaring is essentieel en bewijst het besef en 
de aanwezige kennis bij beklaagden van de 
wederrechtelijkheid van de botteling en eti
ketering. 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 te
genovergestelde voorgehouden (. .. ) wor
den etiketten, waarvan men zelf de opmer
king 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 wor
den voorgehouden dat men van niets wist 
... " (beroepsbesluiten, lOde blad, 3e tot 5e 
al.), 

zodat het bestreden arrest, dat niet ant
woordt op de conclusies in rechte van ei
seres, schending inhoudt van het alge
meen rechtsbeginsel houdende het recht op 

tegenspraak en van de wetten van 25 ok
tober 1919, enig artikel, § XV, en 19 au
gustus 1920 : 

Overwegende dat de beroepen be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen van 29 februari 1996 besliste 
dater geen aanleiding is tot vervol
ging van de eerste en de tweede ver
weerder wegens mededaderschap aan : 
A. inbreuk op de artikelen 8, 9 en 14 
van de wet van 1 april 1879 betref
fende de fabrieks- en handelsmer
ken en B. op artikel 93 van de wet van 
14 juli 1991 betreffende de handels
praktijken en de voorlichting en be
scherming van de consument; 

Dat het bestreden arrest deze be
schikking bevestigt; 

Overwegende dat eiseres het be
streden arrest aileen bekritiseert in zo
verre het besluit tot de afwezigheid 
van voldoende bezwaren betreffende 
strafbare deelneming; 

Overwegende dat daderschap en 
deelneming aan misdrijven onderschei
den zaken zijn; dat de dader het voor 
het misdrijf vereiste opzet moet heb
ben; dat, behoudens wanneer het mis
drijf een bijzonder opzet vereist, goede 
trouw op zichzelf geen schuld
uitsluitingsgrond oplevert; dat de deel
nemer kennis moet hebben van alle 
omstandigheden die aan het feit, 
waaraan hij door zijn medewerking 
deelneemt, het kenmerk geven van 
een welbepaalde misdaad of wanbe
drijf; dat afwezigheid van de vereiste 
kennis de strafbaarheid van de deel
neming uitsluit; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de in het middel aangehaalde con
sideransen, onder meer "en evenmin 
(de) goede trouw (van de verdachten) 
deed wankelen", op grond van feite
lijke gegevens als hun oordeel te ken
nen geven dat er geen voldoende be
zwaren betreffende kennis vanwege de 
eerste en de tweede verweerder voor
handen zijn, zodoende de door eise
res aangevoerde strijdige of andere fei
telijke gegevens verwerpen, hierdoor 
haar conclusie beantwoorden, en de 
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beslissing regelmatig met redenen om
kleden 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 buitenvervolging
stelling bevestigt; het bestreden arrest oor
deelt "dat lastens de verantwoordelijken 
voor de vennootschappen Aqua Vitae en 
Loan & Capital geen strafrechtelijke in
breuken met territoriale bevoegdheid voor 
Belgie kunnen weerhouden worden", 

terwijl eiseres liet gelden, zonder hierin 
door het bestreden arrest te worden tegen
gesproken, dat de opdracht tot het botte
len werd gegeven door de verantwoorde
lijken van de Liechtensteinse holding Loan 
& Capital en de afdeling of dochteronder
neming Aqua Vitae; het geven van deze op
dracht 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 Strafwet
boek, het misdrijf, op het grondgebied van 
het Rijk door Belgen of door vreemdelin
gen gepleegd, gestraft wordt overeenkom
stig de bepalingen van de Belgische wet
ten; wanneer een misdrijf in Belgie wordt 
gepleegd, de daden van strafbare deelne
ming gesteld in het buitenland geacht wor
den in Belgie te zijn gepleegd, zodat de 
vreemdeling die deelneemt aan een mis
drijf in Belgie gepleegd, onder het 
toepassingsgebied van de Belgische straf
wet valt, 

het bestreden arrest derhalve niet wet
telijk kon beslissen dat lastens de verant
woordelijken van de vennootschappen Aqua 
Vitae en Loan & Capital geen strafrechte
lijke inbreuken met territoriale bevoegd
heid voor Belgie kunnen weerhouden wor
den (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 be
streden arrest in zoverre het de on-

derzoeksrechter ontlast van het on
derzoek ten laste van onbekenden 
zowel in Belgie als in het buitenland; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; 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 Be
roep te Antwerpen, kamer van inbe
schuldigingstelling, anders samenge
steld. 

24 maart 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Huybrechts -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Halleweyn, advocaat-generaal met op
dracht -Advocaten: mrs. De Gryse en De
lahaye. 

Nr. 165 

2e KAMER - 24 maart 1998 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
ALGEMEEN- GETUIGENVERHOOR- ONRE
GELMATIGE SAMENSTELLING RECHTSCOL
LEGE - GEVOLG. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGE
MEEN - NIETIG GETUIGENVERHOOR- GE
VOLG. 

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 bestre
den arrest, op 19 december 1996 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

I. Op de voorzieningen van Hen
drik Moereels, Paul Nagels, Andre 
Suys, Cesar Van Mele, Renaat Vleu
gels en Robert De Nil: 

A. In zoverre de voorzieningen be
trekking hebben op de telastleggin
gen waarvoor de eisers worden vrij
gesproken of de tegen hen ingestelde 
strafvordering niet ontvankelijk wordt 
verklaard: 

Overwegende dat het arrest de 
strafvordering niet ontvankelijk ver
klaart ten aanzien van Hendrik Moe
reels wat de telastleggingen A6b en 
B4b betreft, Paul N a gels wat de te
lastleggingen A6a en B4a betreft, 
Andre Suys wat de telastleggingen 
A6b en B4b betreft, Cesar Van Mele 
wat de telastleggingen A6c en B4c be
treft, Renaat Vleugels wat de telast
leggingen A6b en B4b betreft en Ro
bert 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; 

B. In zoverre de voorzieningen be
trekking hebben op de tegen de ei
sers uitgesproken veroordelingen tot 
straf: 

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 betich
tingen veroordeelt tot een gevangenis
strafvan twee maanden met uitstel gedu
rende een periode van drie jaar, en een 
geldboete van 10.000 frank, 

terwijl overeenkomstig artikel101 van 
het Gerechtelijk Wetboek, toepasselijk in 
strafzaken op grand van artikel 2 van dit
zelfde wetboek, het hof van beroep zit
ting houdt met drie raadsheren in het hof 
van beroep; uit het proces-verbaal van te
rechtzitting dd. 22 maart 1996, blijkt dat 
het hof (van beroep) zetelde in een samen
stelling 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 vermel
dingen van dit proces-verbaal van de te
rechtzitting, samengesteld was uit vier 
raadsheren; de regels in verband met de sa
menstelling 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 afgeno
men door een ongeldig samengestelde ze
tel, en in die mate aangetast is door nie
tigheid; het arrest bij de beoordeling van de 
ontvankelijkheid van de strafvordering 
mede steunt op de vaststellingen opgele
verd door dit nietige getuigenverhoor (ar
rest, 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 Gerechte
lijk Wetboek schendt: 

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. Lie
geois, advocaat-generaal, en D. Lam
brecht, griffier; dat dit proces-verbaal 
verder vermeldt dat raadsheer G. Van 
Craen verslag geeft, vervolgens dat ge
tuigen worden ondervraagd en ten
slotte dat het hofvan beroep de zaak 
in voortzetting stelt ten einde de par
tijen toe te laten te concluderen; 

Overwegende dat aldus getuigen 
worden ondervraagd door een zetel die 
was samengesteld uit meer dan het 
voorgeschreven aantal rechters, zo
dat bij toepassing van artikel 779 Ge
rechtelijk Wetboek het op deze zit
ting 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 getuigen
verhoor waarop de appelrechters hun 
beslissing laten steunen, de nietig
heid van het bestreden arrest tot ge
volg heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van Jozef 
Daerden: 

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 betich
tingen veroordeelt tot een gevangenis
strafvan twee maanden met uitstel gedu
rende een periode van drie jaar, en een 
geldboete van 10.000 frank, 

terwijl overeenkomstig artikel101 van 
het Gerechtelijk Wetboek, toepasselijk in 
strafzaken op grond van artikel 2 van dit
zelfde wetboek, het hof van beroep zit
ting houdt met drie raadsheren in het hof 
van beroep; uit het proces-verbaal van te
rechtzitting dd. 22 maart 1996, blijkt dat 
het hof (van beroep) zetelde in een samen
stelling 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 vermel
dingen van dit proces-verbaal van de te
rechtzitting, samengesteld was uit vier 
raadsheren; de regels in verband met de sa
menstelling 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 afgeno
men door een ongeldig samengestelde ze
tel, en in die mate aangetast is door nie
tigheid; het arrest bij de beoordeling van de 
ontvankelijkheid van de strafvordering 
mede steunt op de vaststellingen opgele
verd door dit nietige getuigenverhoor (ar
rest, 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 Gerechte
lijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat het middel, zo
als blijkt uit het antwoord op het eer-

ste namens Hendrik Moereels, Paul 
Nagels, Andre Suys, Cesar Van Mele, 
Renaat Vleugels en Robert De Nil aan
gevoerde middel, gegrond is; 

III. Op de voorzieningen van Jozef 
Gowie, Jhonn Keunen, en Jozef De 
Laet: 

A. In zoverre de voorziening van Jo
zef Gowie be trekking heeft op de te
lastleggingen waarvoor de tegen hem 
ingestelde strafvordering niet ontvan
kelijk wordt verklaard : 

Overwegende dat het arrest de 
strafvordering niet ontvankelijk ver
klaart ten aanzien van J ozef Gowie 
wat de telastleggingen A6b en B4b be
treft; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorzieningen be
trekking hebben op de tegen de ei
sers uitgesproken veroordelingen tot 
straf: 

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

Overwegende dat het bestreden ar
rest, 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 aange
haalde 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 aan
gevoerde middelen, die niet tot cassa
tie zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 22 maart 1996 en het 
arrest van 19 december 1996 van het 
Hofvan Beroep te Antwerpen, dit laat
ste behoudens in zoverre dit arrest de 
strafvordering niet ontvankelijk ver
klaart ten aanzien van Hendrik Moe
reels wat de telastleggingen A6b en 
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B4b betreft, Jozef Gowie wat de te
lastleggingen A6b en B4b betreft, Paul 
Nagels wat de telastleggingen A6a en 
B4a betreft, Andre Suys wat de te
lastleggingen A6b en B4b betreft, Ce
sar Van Mele wat de telastleggingen 
A6c en B4c betreft, Renaat Vleugels 
wat de telastleggingen A6b en B4b be
treft en Robert De Nil wat de telast
leggingen A6a en B4a betreft en vrij
spreekt Hendrik Moereels van de 
telastlegging E3 en Paul N agels van 
de telastleggingen E1 en E3; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest en van het 
vernietigde proces-verbaal; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hofvan 
Beroep te Gent. 

24 maart 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal 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 VERLA TEN - SPONTANE 
AANMELDING- VRIJHEIDSBEROVING- BE
HOORLIJK BESTUUR- DRAAGWIJDTE. 

2o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR
VREEMDELINGEN - BEVEL OM HET GROND
GEBIED TE VERLA TEN- SPONTANE AANMEL
DING- VRIJHEIDSBEROVING- DRAAGWLJDTE. 

3° VREEMDELINGEN- OPSLUITING IN
GEVOLGE MINISTERIELE BESLISSING- BE
ROEP - ADMINISTRATIEF DOSSIER- INZAGE 
DOOR DE VERDEDIGING- VORMVEREISTEN. 

1 o en 2° De beginselen van behoorlijk be
stuur staan niet in de weg dat de poli
tiediensten een vreemdeling, die het voor
werp uitmaakt van een bevel om het Rijk 

te verlaten, van zijn vrijheid beroven naar 
aanleiding van een spontane aanmel
ding door de betrokkene zelf. (Art. 72, lid 
3, Vreemdelingenwet.) 

Wanneer het administratief dossier, over
eenkomstig artikel 72, vi)fde lid, Vreem
delingenwet, ter beschikking wordt ge
steld van de raadsman van de 
vreemdeling in de vorm van afschrif
ten, 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 beschik
king 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 in
beschuldigingstelling; 

Gelet op het namens eiseres inge
diende verzoekschrift, waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eens
luidend verklaarde kopie aan dit ar
rest is gehecht en ervan deel uitmaakt; 

Over de eerste grief : 
Overwegende dat het bestreden ar

rest het hoger beroep van het open
bare ministerie ontvankelijk en ge
grond verklaart, de bestreden be
schikking van de raadkamer hervormt 
en vaststelt "dat de omstandigheden 
waarop de administratieve beslissing 
van 30 januari 1998 gesteund is wer
kelijk bestaan en van die aard zijn dat 
zij de maatregel van vrijheidsbero
ving wettigen", op grond van een ei
gen motivering en met overname van 
de redengeving van het schriftelijk ad
vies van het openbaar ministerie dat 
integraal is overgenomen in het be
streden arrest; 

Overwegende dat de grief, die er
van uitgaat dat de appelrechters de 
beschikking van de raadkamer heb
ben vernietigd, berust op een onjuiste 
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lezing van het bestreden arrest, mits
dien feitelijke grondslag mist; 

Over de tweede grief : 

Overwegende dat de grief, in zo
verre het onderzoek ervan het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat de vreemdeling 
die het bevel om het Rijk te verlaten 
heeft gekregen, overeenkomstig arti
kel27, derde lid, Vreemdelingenwet, 
kan opgesloten worden voor de tijd die 
strikt noodzakelijk is voor de uitvoe
ring van de maatregel; dat de politio
nele overheden het bevel tot vrijheids
beroving dienen uit te voeren, 
ongeacht de omstandigheden waarin 
zij de betrokken vreemdeling aantref
fen; dat de beginselen van behoorlijk 
bestuur er niet aan in de weg staan 
dat de politiediensten een vreemde
ling van zijn vrijheid beroven naar 
aanleiding van een spontane aanmel
ding door de betrokkene zelf; 

Dat de appelrechters door hun con
siderans "dat niets verhindert dat po
litionele overheden inbreuken vast
stellen ter gelegenheid van aangifte", 
hun beslissing regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verant
woorden; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

Over de derde grief : 

Overwegende dat de appelrechters 
hebben vastgesteld "dat (van) het ad
ministratief dossier een eensluidend 
verklaarde kopie bij het dossier werd 
gevoegd en ter inzage van de verde
diging werd gesteld voor de behande
ling van het hof (van beroep)", het
geen door eiseres niet wordt betwist; 

Overwegende dat wanneer de 
vreemdeling beroep instelt tegen de 
maatregel van vrijheidsberoving waar
van hij het voorwerp is, er bij toepas
sing van artikel 72, vierde lid, Vreem
delingenwet wordt gehandeld over
eenkomstig de wettelijke bepalingen 
op de voorlopige hechtenis, behou-

dens deze betreffende, onder meer, het 
inzagerecht in het administratief dos
sier; 

Dat derhalve wanneer het admini
stratief dossier, overeenkomstig arti
kel 72, vijfde lid, Vreemdelingenwet, 
ter beschikking wordt gesteld van de 
raadsman van de vreemdeling in de 
vorm van afschriften, deze niet eens
luidend moeten worden verklaard door 
de griffier van het onderzoeksgerecht, 
zoals bepaald in artikel21, § 3, tweede 
lid, Voorlopige Hechteniswet; 

Overwegende dat eiseres niet aan
geeft in welke mate haar recht van 
verdediging werd geschonden door de 
omstandigheid dat het administra
tief dossier ter beschikking werd ge
steld van haar raadsman in de vorm 
van een door de bevoegde ambtenaar 
voor eensluidend verklaard afschrift; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

24 maart 1998 - ze kamer - Voorzit
ter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Landers - Ge
lijkluidende conclusie van de h. 
D'Halleweyn, advocaat-generaal met op
dracht - Advocaat : mr. R. Quintelier, Ant
werpen. 

Nr, 167 

ze KAMER - 25 maart 1998 

BEWIJS - STRAFZAKEN- ALLERLEI- CON
SULAIRE ARCHIEVEN- ONSCHENDBAARHEID 
- OVERTUIGINGSSTUKKEN. 
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De waarborg van onschendbaarheid, die 
aan het geheel van de consulaire archie
ven wordt toegekend, belet niet dat door 
de consulaire overheden vrijwillig over
handigde of uitgereikte documenten voor 
het gerecht worden gebruikt, meer be
paald als overtuigingsstuk. (Artt. 1, inz. 
l.l.k, en 33, Verdrag van Wenen inzake 
consulair verkeer van 24 april 1963.) 

(EL BOUHMIDI) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1997 ge
wezen 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 ver
keer, alle bescheiden, stukken, brief
wisseling, boeken, filmen, geluidsban
den 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, on
schendbaar 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 over
tuigingsstuk; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
zijn beslissing grondt op documen
ten waarvan het vaststelt dat "zij door 
de diensten van het consulaat zijn op
gemaakt, met de bedoeling om - door 
(eiser) of door een medebeklaagde of 
door de personen op wie de documen
ten betrekking hebben - te worden 
voorgelegd aan de overheden van an-

dere landen dan dat waartoe het be
trokken consulaat behoort", zijn be
slissing regelmatig met redenen 
omkleedt en naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:lle of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten van zijn voorziening. 

25 maart 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat : mr. A. Gillet, Nij
vel. 

Nr. 168 

2e KAMER- 25 maart 1998 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN 
SCHULD- TOEZICHT VAN RET HOF VAN CAS
SATIE - GRENZEN. 

I. v. m. de ernstige aanwijzingen van schuld 
beperkt de kamer van inbeschuldiging
stelling, 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 ogen
blik 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 Voorlo
pige 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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(JASARI) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1998 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Luik; 

Overwegende dat eiser door de on
derzoeksrechter te Luik op 20 februari 
1998 onder aanhoudingsbevel is ge
steld; dat eisers voorlopige hechte
nis, bij beschikking van 25 februari 
1998, is gehandhaafd; dat het bestre
den arrest, op het hoger beroep van de 
verdachte, de handhaving van de 
hechtenis beveelt; 

Overwegende dat het aangevoerde 
middel de wettigheid van het tegen ei
ser uitgevaardigde aanhoudingsbe
vel betwist en bijgevolg de nietigheid 
van de daaropvolgende akten aan
voert, op grond dat de inlichtingen 
betreffende de aan eiser verweten 
misdrijven zijn verkregen met schen
ding van het geheim van het prive
telefoongesprek, nu de politieagen
ten tijdens een huiszoeking een op een 
automatisch antwoordapparaat opge
nomen bericht afgeluisterd hebben; 

Dat eiser het Hof aldus verzoekt om 
de wettigheid nate gaan van de da
den van onderzoek, op grond waar
van het arrest beslist dat er tegen hem 
ernstige aanwijzingen van schuld be
staan; 

Overwegende dat, wat die aanwij
zingen betreft, de kamer van inbe
schuldigingstelling, die overeenkom
stig artikel 30 van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hech
tenis kennisneemt van het hoger be
roep tegen de in artikel21 van die wet 
bedoelde beschikking, zich ertoe be
perkt na te gaan of zij zowel op het 
ogenblik van de uitvaardiging van het 
aanhoudingsbevel als ten tijde van de 
uitspraak bestonden; 

Overwegende dat het door het 
Hof binnen de per ken van de rechts
pleging inzake voorlopige hechtenis 
uitgeoefende toezicht niet verder 
reikt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tit:\le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

25 maart 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Ghislain, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat : mr. F. Kuty, Luik. 

Nr. 169 

1 e KAMER (BEPERKTE KAMER) 

26 maart 1998 

1° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN 
- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- GEMEEN
TEBELASTINGEN - BESLISSING VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE- ONTVANKELIJK
HEID. 

2o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN -
RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN 
- BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTA
TIE- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJK
HEID. 

3o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GE
MEENTEBELASTINGEN- BESLISSING VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE - CASSATIEBEROEP 
- ONTV ANKELIJKHEID. 
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1 o, 2° en 3 o Cassatieberoep kan slechts wor
den ingesteld tegen de beslissing waar
bij de Bestendige Deputatie inzake ge
meentebelastingen uitspraak doet, voor 
zover de waarde van de aanvraag geen 
10.000 frank bedraagt. (Art. 7, tweede lid, 
wet 23 dec. 1986.) 

(ALDI N.V. T. GEMEENTE BERINGEN) 

ARREST 

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

RET ROF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 januari 1995 
gewezen door de bestendige depu
tatie van de provincieraad van Lim
burg; 

Overwegende dat de beslissing uit
spraak doet over de aanslag in de 
gemeentebelastingen op drankslij
terijen van de stad Beringen, dienst
jaar 1994, kohierartikel 45140/ 
00093/42 met aanslagbedrag van 
10.000 frank; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 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 deputa
tie enkel cassatieberoep kan worden 
ingesteld voor zover de waarde van 
de aanvraag geen 10.000 frank be
draagt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, eenparig beslis
send, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

26 maart 1998- 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Eyckerman, Antwerpen. 

Nr. 170 

1 e KAMER CBEPERKTE KAMER) 

26 maart 1998 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- AAN
REKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOOR
HEFFINGEN- MORATOIRE INTERESTEN. 

2° INTERESTEN- MORATOIRE INTERES
TEN - PERSONENBELASTING - INGEKO
HIERDE BELASTING- VERREKENDE BEDRIJFS
VOORHEFFING- TERUGGA VE- MORATOIRE 
INTERESTEN. 

1 o en 2° Moratoire interest is verschul
digd wanneer de bevolen teruggave be
trekking heeft op een overeenkomstig art. 
266 W.I.B. (1964) ingekohierde en door 
verrekening van de gestorte bedrijfs
voorheffing gekweten belasting en niet op 
een overschot van voorheffingen en voor
afbetalingen (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 bestre
den arrest, op 6 maart 1995 gewe
zen door het Rof van Beroep te Ant
werpen; 

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 Inkomstenbelastin
gen, 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 rente
voet van 0.8 %per kalendermaand wor
den 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 over
schot van voorheffingen en voorafbetalin
gen zoals bedoeld in art. 211, par. 1, die ten 
voordele van de betrokken belastingplich
tige geschiedt, geen interest wordt toege
kend, dat ter oplossing van het huidig ge
schil in feite enkel dient vastgesteld of het 
terugbetaalbare bedrag van 69.941 fr. de te
rugbetaling van een belasting dan wel de 
teruggave van het overschot van de aan de 
bron ingehouden bedrijfsvoorheffing uit
maakt, 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 te
rugbetaling 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 inkohie
ring en geheel of ten dele wordt gekwe
ten door verrekening van het bedrag van de 
gei:nde voorheffingen, zoals bepaald in de 
art. 186, 191 en 203 W.I.B., en nate heb
ben vastgesteld dat, na onderzoek van de 
overgelegde gegevens en inzonderheid van 
de met betrekking tot aanslagjaar 1988 op
gestelde berekeningsnota inzake personen
belasting en aanvullende belastingen, ap
pellant (toekomstig verweerder) een totale 
rijksbelasting van 155.546 fr. en een aan
vullende 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 ingehou
den, beslist dat de gei:nde bedrijfsvoor
heffingen ontoereikend waren om door ver
rekening het totaal bedrag van de door in
kohiering vastgestelde en verschuldigde 
personenbelasting te kwijten, zodat er dien
volgens geen overschot van voorheffingen 
aanwezig was, dat derhalve vaststaat dat 
de door de bestreden beslissing bevolen te
ruggave van de som van 89.394 fr. betrek
king heeft op de overeenkomstig art. 266 
W.I.B. ingekohierde en, door verrekening 
van de gestorte bedrijfsvoorheffing, deels 
gekweten personenbelasting en geens
zins op in art. 309, 2° W.I.B. bedoelde te
rugbetaling van het overschot van voor
heffingen, dat (verweerder) zeer terecht 
inroept dat op het gehele bedrag van 89.392 
fr. overeenkomstig art. 308 W.I.B. morato
riuminteresten zijn verschuldigd en ver
volgens 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 

be drag reeds bij de · bestreden beslis
sing moratoriuminteresten werden toege
kend, 

terwijl, om in elk stadium van de 
zettingsprocedure (vestiging, bezwaar, be
roep) te kunnen bepalen of een terugbeta
ling 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 Inkomstenbelas
tingen, het totaal van de verrekenbare voor
heffingen moet vergeleken worden met de 
belasting die in dat stadium van de 
zettingsprocedure werkelijk verschuldigd is, 
zodat het bestreden arrest, door de bedrijfs
voorheffingen ook na bezwaar te blijven 
vergelijken met de belasting zoals die bleek 
uit de vestiging van de aanslag, ten on
rechte geen rekening houdt met het feit dat 
ingevolge de beslissing dd. 5 december 1990 
de verschuldigde belasting werd vermin
derd en bijgevolg de bewijskracht van die 
beslissing miskent (schending van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek) en vervolgens, door op ba
sis 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 Inkomstenbelas
tingen is en dat derhalve moratorium
interesten 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 bewijs
kracht ervan niet schendt; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 308 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen ( 1964) bij 
terugbetaling van belastingen morato
riuminterest 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 ge
schiedt; 

Dat de personenbelasting, bedoeld in 
artikel 1, 1°, van het vermelde 
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wetboek, vastgesteld wordt door mid
del van de door artikel 266 van dat 
wetboek voorgeschreven inkohie
ring, en geheel of ten dele gekweten 
wordt door verrekening van het be
drag van de voorheffingen en vooraf
betalingen; 

Dat als de belasting ingekohierd 
wordt en verrekend met de voorhef
fingen en voorafbetalingen, deze in die 
mate de aard krijgen van een belas
ting; 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen van het arrest volgt dat de door de 
rechters bevolen teruggave betrek
king heeft op de overeenkomstig ar
tikel 266 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) ingeko
hierde en, door verrekening van de 
voorheffingen, gekweten personen
belasting, en niet op de in artikel 309, 
eerste lid, 2°, van dat wetboek be
doelde terugbetaling van het over
schot van voorafbetalingen; 

Dat derhalve, ingevolge het voor
melde 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 wetsbe
palingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, eenparig beslis
send, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

26 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Farrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ruys
schaert, Tongeren. 

Nr. 171 

1 e KAMER (BEPERKTE KAMER) 

26 maart 1998 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGIN
GEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN
SANCTIES - BELASTINGVERHOGING- 'IERUG
BETALING- MORATOIRE INTERESTEN. 

2° INTERESTEN- MORATOIRE INTERES
TEN- INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAG
PROCEDURE- BELASTINGVERHOGING- TE
RUGBETALING. 

1 o en 2° Wanneer de krachtens art. 334 
W.I.B. (1964) verschuldigde belasting
verhoging bij niet-aangifte of bij onvol
ledige of onjuiste aangifte wordt terug
betaald na het indienen van een 
bezwaarschrift, han die terugbetaling in
gevolge 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 bestre
den arrest, op 27 maart 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 308 van het Wet

hoek 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 heb
ben beslist dat de opgelegde belasting
verhogingen dienen te worden kwijtge
scholden 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 toege
paste belastingverhogingen betreft en de te
rugbetaling aan (verweerders), beveelt van 
alle op grond van de gedeeltelijk vernie
tigde aanslagen ten onrechte gei:nde be
dragen, vermeerderd met moratorium
interesten overeenkomstig artikel 418 
WIB/92 (art. 308, WIB), 

terwijl de krachtens artikel 334, WIB ver
schuldigde belastingverhoging bij niet aan
gifte of bij onvolledige of onjuiste aan
gifte, geen belasting is zoals beoogd in 
artikel 308, WIB, (art. 418, WIB/92), 

zodat het arrest dat op de terugbeta
ling van zulk een belastingverhoging 
moratoriuminteresten toekent aldus voor
noemd artikel 308 WIB (art. 418 WIB/92) 
schendt: 

Overwegende dat, volgens artikel 
308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), bij terugbeta
ling van belastingen, moratorium
interest wordt toegekend; 

Overwegende dat de, krachtens ar
tikel334 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), verschul
digde belastingverhoging bij niet
aangifte of bij onvolledige of onjuiste, 
geen belasting is zoals bedoeld in ar
tikel 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; 

Om die redenen, eenparig beslis
send, vernietigt het bestreden arrest in 
zoverre dit moratoriuminterest toe
kent op de terugbetaling van 
belastingverhoging; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

26 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Forrier, afdelings-

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

Nr. 172 

1 e KAMER- 27 maart 1998 

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

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 be
lang van de wegen van de Staat opge
legde werken m.b.t. de wijziging van de 
leidingen, kunnen maar ten laste wor
den gelegd van de concessiehoudende ge
meente als zij die leidingen heeft aange
legd. (Wet 17 januari 1938.) 

(STAD NAMEN T. WAALS GEWEST) 

ARREST (vertaling) 

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

RET HOF;- Gelet op het bestre
den 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 on
derhouden van leidingen en inzonderheid 
van gas- en waterleidingen, zoals het be
stond v66r het werd aangevuld door arti
kel 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, re
gelmatig een tunnel heeft doen bouwen in 
het raam van het beheer van het, toenter
tijd nationale, wegennet; - de uitvoering 
van die werken aan het nationale wegen
net onmiskenbaar en noodzakelijk een ver
plaatsing van de ondergrondse leidingen 
vereiste;- het (Wegenfonds de stad Na
men) regelmatig heeft aangemaand om 
haar 'installaties en leidingen' te verplaat
sen, zij geweigerd heeft de kosten van de 
verplaatsing van de 'collector in de betrok
ken sectoren' te dragen; - het (Wegen
fonds), 'gelet (op die) weigering en op de 
dringende noodzakelijkheid' zelf die leidin
gen 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 gevor
derd"; dat het arrest vervolgens eiseres ver
oordeelt om dat bedrag, vermeerderd met 
de interesten die het vaststelt, en de kos
ten, aan verweerder terug te betalen, op 
grond "dat uit geen enkel stuk kan wor
den opgemaakt wie de oude ondergrondse 
leiding heeft aangelegd; dat uit de plan
nen 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 afVoer
leiding van bovengronds water is; dat uit de 
rioleringsplannen van de stad Namen zon
der 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 in
woners; dat in die oude leiding de riolen 
uitmondden van de inwoners van de ave
nue de Stassart, die tot de gemeente Na
men behoort; dat, volgens het neergelegde 
plan, die inwoners van de avenue de Stas
sart niet konden aangesloten zijn op het 
riool van de rue Felix Wodon (.00); dat bo
vendien via die oude leiding van de ave
nue de Stassart (net als de vervanger er
van, die zijdelings werd verplaatst) het 
rioolwater van de avenue des Combat
tants (die evenwijdig met de stroom loopt), 

langs de avenue de Stassart (die haaks op 
de stroom loopt) naar die stroom kon wor
den afgevoerd; dat het riool van de ave
nue des Combattants het enige is waarop 
de inwoners van die in N amen gelegen laan 
aangesloten kunnen zijn; dat uit de ver
gelijking van de afmetingen op het plan 
met de verschillende leidingen (dat op ver
zoek van het hof van beroep door "eise
res" 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, we
gens het openbaar gemeentelijk belang er
van, en ongeacht het feit dat niet is vast
gesteld wie oorspronkelijk het riool heeft 
aangelegd, gemeentelijke riolen in de ruime 
zin zijn, dowozo riolen die ten minste beho
ren 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 ad
ministratie 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, wan
neer 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 0 0 0" zijn aange
legd door een ander openbaar bestuur, een 
vereniging van gemeenten of een conces
siehouder van open bare 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 be
paling in de wet of in de parlementaire 
voorbereiding, vermoedelijk aan die woor
den 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 fei
telijke gegevens afleidt dat die leiding een 
leiding is waarop inwoners van de 
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gemeente N amen aangesloten zijn, en be
slist dat zij daarom, ook al kon de identi
teit van de oorspronkelijke aanlegger niet 
worden achterhaald, een gemeentelijk riool 
in de ruime zin is; het arrest uit de vast
stellingen en vermeldingen niet heeft kun
nen 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 terugbeta
ling van de kosten van de verplaatsing van 
de litigieuze leiding, niet naar recht ver
antwoordt (schending van het enige arti
kel van de wet van 17 januari 1938); het 
Hof althans, aan de hand van die vaststel
lingen en vermeldingen aan de feiten
rechters de wettigheid van de tegen eise
res uitgesproken veroordeling niet kan 
nagaan (schending van het enige artikel 
van de wet van 17 januari 1938 en van ar
tikel 149 van de Grondwet): 

Overwegende dat het arrest de be
slissing waarbij eiseres wordt veroor
deeld om de in het belang van de we
gen 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 ge
bruik door de openbare besturen, de 
verenigingen aan gemeenten en de 
concessie-houders van openbare dien
sten of van diensten van openbaar nut, 
van de openbare domeinen van de 
Staat, van de provincien en van de ge
meenten, voor het aanleggen en het 
onderhouden van leidingen en inzon
derheid van gas- en waterleidingen, en 
12 april 1965 betreffende het vervoer 
van gasachtige producten en andere 
door middel van leidingen; 

Dat de wetten van 10 maart 1925 
en 12 april 1965 te dezen niet van toe
passing zijn; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat "leidingen die hoofdzakelijk die
nen als riool voor de inwoners van een 
gemeente, wegens het openbaar ge
meentelijk belang ervan, en ongeacht 
het feit dat niet is vastgesteld wie oor
spronkelijk het riool heeft aangelegd, 
gemeentelijke riolen in de ruime zin 
zijn, d.w.z. riolen die ten minste be
horen tot de concessie van de ge
meente"; 

Dat het hof van beroep, nu het ver
meldt "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 verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

27 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn. 

Overwegende dat, krachtens het Nr. 173 
enige artikel van de wet van 17 ja-
nuari 1938, de kosten van de in het 
belang van de wegen opgelegde wer- 1 e KAMER - 27 maart 1998 
ken met betrekking tot de wijziging 
aan de leidingen ten laste vallen van 
de aanneming die de aanleg heeft ge- WATERS- GRONDWATERWINNING- SCHADE 

daan; - VERGOEDING- OMV ANG. 
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De vergoeding van de door een grondwat~r
winning veroorzaakte schade strekt z~ch 
uit tot de genotsstoornis van een hoven
grands gelegen onroerend goed (1). (Art. 
1 wet 10 januari 1977 houdende rege
ling 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 bestre
den vonnis, op 25 september 1996 
in hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ber
gen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1 van de wet van 10 januari 1977 
houdende regeling van de schadeloosstel
ling voor schade veroorzaakt door het win
nen en het pompen van grondwater, 1 van 
het decreet van de Waalse Gewestraad hou
dende het herstel van schade veroorzaakt 
door grondwaterwinningen en pompin
gen alsook schending van het oude arti
kel io7quater (thans het nieuwe artikel39) 
van de Grondwet, en van de artikelen 6, § 
1 V 1° van de bijzondere wet van 8 au
g~stus '1980 tot hervorming der instellin
gen (thans artikel 6, § 1, II, r van de wet) 
en 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 ja
nuari 1989 op het Arbitragehof, 

doordat het bestreden vonnis beslist dat 
de vorderingen van de verweerders ge
grond 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 ver
weerder het bedrag van 17.040.000 frank 
te betalen, op grond : "( ... ) dat (eiseres) de 
eerste rechter verwijt dat hij heeft geoor
deeld dat de in de wet omschreven schade 
- schade aan de oppervlakte van onroe
rende goederen - tevens de schade aan de 
inboedel omvat, wanneer het gaat om door 
incorporatie en bestemming onroerend ge
worden goederen en de daaruit voort
vloeiende 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). 

schade aan de onroerende goederen; ( ... ) dat 
(eiseres) betoogt dat de aan de inhoud van 
de onroerende goederen toegebrachte 
schade en de genotsstoornis niet voor ver
goeding in aanmerking komen, aangezien 
de wet van 10 januari 1977 een 
uitzonderingswet is die afwijkt van het ge
mene recht en strikt moet worden uitge
legd; ( ... ) dat artikel1 van de wet van 10 ja
nuari 1977 betrekking heeft op 'de schade 
die daardoor bovengronds aan onroerende 
goederen grond en beplantingen inbegre
pen, 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 'dena
delen veroorzaakt door de niet-bezetting of 
het niet-gebruik van de geteisterde goede
ren, indien de niet-bezetting of het niet
gebruik voor oorzaak heeft de schade voort
vloeiend 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 goede
ren bijkomstige schade nader te omschrij
ven, slechts expliciet zegt wat u~t een re
delijke 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 bren
gen, ook de volgende schadeposten als te 
vergoeden schade moeten worden be
schouwd : - de minderwaarde die na de 
herstellingswerken overblijft, telkens wan
neer 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 op
pervlakte van het onroerend goed omzet in 
de duur ervan, ongeacht of de eigenaar of 
gelijk welke bewoner het geheel of gedeel
telijk heeft moeten ontruimen, dan wel de 
bewoning ervan heeft moeten beperken ( ... ); 
dat de schadeposten waarvoor (de eerste 
verweerder) vergoeding vordert, dus zo
wel 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 betrek
king 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 bij
gevolg 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 tus
sen 1 januari 1965 en het in werking tre
den 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 von
nis beslist heeft dat de door de eerste ver
weerder aangevoerde schade eveneens on
der toepassing viel van artikel 1 van het 
decreet van 11 oktober 1985, het bestre
den vonnis zou hebben beslist dat de fei
ten 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 in
zake schadeloosstelling voor schade ver
oorzaakt door het winnen en het pompen 
van grondwater, en aldus alle in het mid
del 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 ok
tober 1985 aldus te doen terugwerken tot 
v66r de datum van de inwerkingtreding van 
de wet die hem dienaangaande bevoegd
heid verleent, de grondwettelijke bepalin
gen, die de bevoegdheden van de geweste
lijke wetgever vastleggen, niet schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat krachtens arti
kel1, eerste lid, van de wet van 10 ja
nuari 1977 houdende regeling van de 
schadeloosstelling voor schade veroor
zaakt door het winnen en het porn
pen van grondwater, de exploitant van 
de grondwaterwinning en de bouw
heer van openbare of private werken 
die door hun toedoen de daling van de 
grondwaterlaag veroorzaken, objec
tief aansprakelijk zijn voor de schade 
die daardoor bovengronds aan onroe
rende goederen, grond en beplantin
gen inbegrepen, wordt aangebracht; 

Overwegende dat de schade, in de 
zin van voornoemde bepaling die, wat 
de daarin beoogde schadeloosstelling 

betreft, aileen tot gevolg heeft dat voor 
de aansprakelijkheid van de exploi
tant of de bouwheer geen fout is ver
eist, net als in het gemene recht, een 
louter feitelijk gegeven is, bestaande in 
een vermogensvermindering of de der
ving van een voordeel; 

Dat, ofschoon de objectieve aanspra
kelijkheid voor de daling van de water
laag, die is veroorzaakt door het win
nen ofhet pompen van grondwater, 
uitsluitend beperkt is tot de daaruit 
voortvloeiende schade aan de opper
vlakte van onroerende goederen, ar
tikel1, eerste lid, van de wet van 10 
januari 1977 geen enkele schade uit
sluit die door een dergelijke activi
teit aan een onroerend goed wordt toe
gebracht; 

Dat het bestreden vonnis, nu het be
slist dat de schade die krachtens ar
tikel 1, eerste lid, van de wet van 10 
januari 1977, voor vergoeding in aan
merking 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 be

slissing naar recht is verantwoord in 
het licht van artikel 1, eerste lid, van 
de wet van 10 januari 1977; dat bij
gevolg de omstandigheid dat het be
streden vonnis zou beslist hebben dat 
de schade tevens kan worden vergoed 
krachtens artikel 1 van het decreet 
van de Waalse Gewestraad van 11 ok
tober 1985 houdende het herstel van 
schade veroorzaakt door grondwater
winningen en pompingen, geen weer
slag heeft op de wettigheid ervan; 

Dat het onderdeel, ook al was het 
gegrond, niet zou kunnen leiden tot 
cassatie en derhalve niet ontvanke
lijk 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 Arbitrage
hof hoeft te worden gesteld; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

27 maart 1998 ___:__ 1 e kamer - Voorzit
ter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Storck - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Verbist, Si
mont en Gerard. 

Nr. 174 

16 KAMER- 27 maart 1998 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG VAN 
GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN - VOOR
WERP VAN EEN VORDERING WAAROVER BE
SLIST IS NIET HETZELFDE ALS DAT VAN EEN 
LATERE RECHTSVORDERING TUSSEN DE
ZELFDE PARTIJEN- GEVOLGEN. 

Uit het feit dat het voorwerp en de oor
zaak van een rechtsvordering waarover 
definitief is beslist, niet dezelfde zijn als 
die van een latere rechtsvordering tus
sen dezelfde partijen, volgt niet noodza
kelijk 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 aan
nemen, waarvan de grondslag onverenig
baar 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 bestre
den arrest, op 15 november 1996 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2, 23 tot 25, 1042 van het Gerech-

(1) Cass., 20 feb. 1975 (A. C., 1975, 696). 

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

doordat het arrest het door eiser ge
dane 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 ruimte
lijke ordening en stedenbouw (W.W.R.O.S.) 
bepaalde procedure heeft verworpen, en dat 
zijn beslissing op dat punt gezag van ge
wijsde heeft; dat, om te weten of een be
slissing gezag van gewijsde heeft, moet wor
den 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 vo
rige rechterlijke handeling, zodat de nieuwe 
vordering, als zij zou worden toegelaten, in 
strijd zou kunnen zijn met datgene waar
over met zekerheid uitspraak is gedaan"; 
( ... ) dat men zich dus moet "houden aan 
hetgeen waarover de partijen een conclu
sie hebben genomen en waarover aldus tus
sen hen een debat is gevoerd; dat de kwes
tie 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 provisio
nele schadevergoeding vermeerderd met de 
gerechtelijke interest tegen de wettelijke 
rentevoet met ingang van 13 september 
1984; dat (eiser) in zijn verzoekschrift in ha
ger beroep van 4 juni 1992 heeft aange
voerd dat zijn veroordeling tot betaling van 
een provisionele schadevergoeding 'onte
gensprekelijk afbreuk doet aan het hem( ... ) 
bij artikel 34 van het wetboek uitdrukke
lijk toegekende recht om te kiezen tussen 
twee mogelijkbeden, ofWel het betalen van 
een conform de artikelen 190 en 191 van 
het wetboek vastgestelde schadevergoe
ding 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 inla
ten met de uitoefening van dat recht; dat 
de draagwijdte van de door (eiser) aange
sneden kwestie is uitgebreid door de (ver
weerders) die in hun conclusie van 8 april 
1993 betoogden dat, wegens de weder
verkoop van de litigieuze percelen, 'het be
stuur, dat ertoe gehouden is de minder
waarden inzake stedenbouw te vergoeden, 
in dat geval die keuzemogelijkheid ver
liest'; dat de (verweerders) dus (eiser) het 
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recht ontzegden om de door hen geleden 
schade alsnog 'in natura' te vergoeden om
dat 'die regeling slechts mogelijk is wan
neer de planologische wijziging vergoe
ding meebrengt'; dat zij voorts betoogden 
dat 'er sprake zou zijn van kennelijk mis
bruik van recht wanneer aan voornoemd 
bestuur het recht zou worden toegekend om 
de schade te vergoeden door het plan te wij
zigen'; dat genoemd geschil is beslecht in 
het arrest van 27 mei 1994 na afloop van 
een rechtspleging waarop elk van de plei
ters tegenspraak heeft kunnen voeren, en 
niet meer opnieuw kan worden betwist : het 
hof (van beroep) in zijn motief nr. 8 be
slist heeft dat dit 'soort vergoeding' niet 
meer mogelijk was omdat 'die maatregel 
voor de (verweerders) geen enkele vergoe
ding 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 be
slissing in de tekst van het vonnis en on
geacht de vorm waarin zij is verwoord'; dat 
de eerste rechter terecht heeft beslist dat 
de door het hof van beroep gegeven oplos
sing bindend was voor de rechter die be
last was met het onderzoek naar de moei
lijkheden bij de uitvoering tussen de par
tijen 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 ge
zag van gewijsde heeft, in zoverre het be
slist dat eiser geen gebruik kan maken van 
de in artikel 34, zevende lid, van het 
W.W.R.O.S. bedoelde procedure tot scha
devergoeding en dat die oplossing bin
dend was voor de rechter die belast was 
met het onderzoek naar de moeilijkheden 
bij de uitvoering tussen de partijen; het be
streden arrest die beslissing hierop grondt 
dat de mogelijkheid waarover eiser be
schikte 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 beslis
sing heeft uitgemaakt; de gevorderde zaak 
dezelfde moet zijn (artikel 23 van het Ge
rechtelijk Wetboek); zoals eiser in zijn eer
ste appelconclusie onderstreepte, de zaak 
die was gevorderd tijdens de rechtsple
ging die had geleid tot het arrest van 27 

mei 1994 (de vaststelling van het bedrag 
van de van eiser gevorderde schadevergoe
ding, 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, van
wege de nietigheid van de titel, van het be
vel waartegen eiser verzet had gedaan voor 
de beslagrechter; het bestreden arrest der
halve, nu het zijn beslissing volgens welke 
het arrest van 27 mei 1994 gezag van ge
wijsde heeft, grondt op het onwettige cri
terium van de gelijkheid van de geschil
punten en niet op het criterium van de 
gelijkheid van de gevorderde zaken, de in 
het middel aangegeven bepalingen, met uit
zondering van artikel 149 van de gecoor
dineerde Grondwet, schendt; het hof van 
beroep althans, aangezien het niet na
gaat, hoewel het daartoe door eiser in voor
noemde 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 be
slissing te toetsen en derhalve niet regel
matig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 149 van de gecoordineerde 
Grondwet), en evenmin naar recht is ver
antwoord (schending van de overige in het 
middel aangegeven bepalingen) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het hof van be
roep in zijn arrest van 27 mei 1994 het 
bedrag heeft vastgesteld van de aan de 
verweerders met toepassing van arti
kel 34 van het Waalse Wetboek van 
ruirritelijke ordening en stedenbouw 
verschuldigde schadevergoeding; dat 
het eiser de mogelijkheid heeft ontno
men 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, (ei
ser) nooit het voornemen heeft ge
had, en dat nog altijd niet heeft, om 
zijn plan te wijzigen maar bovendien, 
gesteld dat hij dat wou doen, die maat
regel geen vergoeding zou meebren
gen voor de (verweerders) die, zodra zij 



384 HOF VAN CASSATIE Nr. 175 

wisten dat zij hun goederen niet meer 
renderend konden maken, ze tijdens 
de rechtspleging opnieuw verkocht 
hebben, hoewel de waarde ervan ver
minderd was door de inwerkingtre
ding 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 schadever
goeding was, terwijl eiser in de onder
havige zaak de schorsing van de ten
uitvoerlegging van dat arrest vordert; 

Overwegende evenwel dat uit het 
feit dat het voorwerp van een rechts
vordering waarover definitief is be
slist, niet hetzelfde is als dat van een 
latere rechtsvordering tussen dezelfde 
partijen, niet noodzakelijk volgt dat die 
gelijkheid niet kan bestaan ten aan
zien van enige aanspraak of betwis
ting van een partij in beide instan
ties, noch dat de rechter, derhalve, een 
aanspraak kan aannemen, waarvan de 
grondslag onverenigbaar is met het 
vroegere gewijsde; 

Overwegende dat in casu het be
streden arrest, dat de exceptie van ge
wijsde aanneemt op grond dat ''het ge
schil (. .. ) is beslecht door het arrest van 
27 mei 1994 na afloop van een rechts
pleging tijdens welke elk van de plei
ters tegenspraak heeft kunnen voe
ren, en niet meer opnieuw kan worden 
betwist", dat "de door het hofvan be
roep 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 rna
ken op het voordeel van artikel34, ze
vende lid, van het W.W.R.O.S.", de in 
het middel aangegeven wetsbepalin
gen correct toepast en zijn beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

27 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Si
mont en Kirkpatrick. 

Nr. 175 

1 e KAMER - 27 maart 1998 

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

De omstandigheid dat een pachter een land
pacht aan een derde overdraagt zonder 
toestemming van de verpachter wettigt de 
ontbinding van de pacht door laatstge
noemde niet, wanneer niet is bewezen dat 
hi} door de overdracht schade heeft ge
leden (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 bestre
den vonnis, op 8 november 1996 in 
hoger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Nijvel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de Grondwet (coordinatie 
van 1994), 29, 30 van de wet op de land
pacht (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 zoge
naamde "beschikkingsbeginsel", krach
tens hetwelk de rechter geen uitspraak mag 
doen over een geschil waarvan hij geen 
kennis heeft genomen, 

terwijl, ... 

derde onderdeel, het vonnis eraan her
innert dat de pachter die in strijd met ar
tikel 30 van de wet op de landpacht het 
goed geheel of ten dele overdraagt zonder 
de schriftelijke toestemming van de ver
pachter, een van de bepalingen van de 
pachtovereenkomst niet nakomt en der
halve onder toepassing van artikel 29 van 
de wet valt; het in artikel 30 vervatte ver
bod om de pacht over te dragen zonder 
schriftelijke toestemming van de verpach
ter hierop is gegrond dat in de landpacht de 
persoon van de pachter een wezenlijk be
standdeel is van de overeenkomst; hier
uit volgt dat de rechter, bij overlijden ofver
dwijning van de persoon aan wie de pachter 
verklaart de pacht te willen overdragen of 
te hebben overgedragen, de niet toege
stane overdracht van de landpacht in geen 
geval geldig mag verklaren; daaruit volgt 
dat de beslissing waarbij de door de ei
sers ingestelde vorderingen tot ontbin
ding van de pachtovereenkomsten verwor
pen worden, ofschoon is vastgesteld dat de 
vennootschap Sigic, die de pachtovereen
komsten heeft overgenomen, in vereffe
ning is gesteld, niet naar recht is verant
woord (schending van de artikelen 29 en 30 
van de wet op de landpacht) : 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestreden von

nis beslist dat verweerster haar pacht
overeenkomsten heeft overgedragen 
aan een derde zonder de voorafgaande 
en schriftelijke toestemming van de ei
sers 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 toe
stemming van de verpachter, een van 
de bepalingen van de pacht niet na
komt en derhalve onder toepassing 
valt van artikel 29 van die wet; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 29 van de wet, indien de pachter 
van een landeigendom de bepalin-

gen van de pachtovereenkomst niet 
nakomt, en daardoor schade ontstaat 
voor de verpachter, deze, naar gelang 
van de omstandigheden, de pacht
overeenkomst kan doen ontbinden; 

Overwegende dat de appelrechters 
hebben nagegaan of de verpachters 
schade hadden geleden en hebben be
slist dat laatstgenoemden het bewijs 
daarvan niet leverden; 

Dat de appelrechters, nu zij de ant
binding van de pachtovereenkomsten 
niet uitspreken, de in het middel aan
gehaalde bepalingen correct hebben 
toegepast; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 maart 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Parmentier- Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Gerard. 

Nr. 176 

1 e KAMER - 27 maart 1998 

VERHAAL OP DE RECHTER- BEDROG 
OF LIST- BEGRIP. 

Bedrog of list dat verhaal op de rechter wet
tigt, veronderstelt dat de dader zijn 
toevlucht neemt tot kunstgrepen of lis
ten ofwel om het gerecht te misleiden, of
wel om een partij te bevoordelen ofte be
nadelen, 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 no
vember 1997 ter griffie van het Hof is 
ingediend door meester Simont, ad
vocaat bij het Hof; 

Gelet op de memorie van antwoord 
van de voorzitter bij het hof van be
roep, op wie verhaal genomen wordt, 
welke memorie ter griffie van het Hof 
is neergelegd door meester Philippe 
Gerard, advocaat bij het Hof, en mees
ter Jean-Luc Fagnart, advocaat bij de 
balie te Brussel; 

I. Wat de afstand van een vorig ver
zoek betreft: 

Overwegende dat uit de regelma
tig overgelegde stukken blijkt dat, 
enerzijds, eiser bij exploot van 28 ok
tober 1997 een eerste verzoek heeft 
doen betekenen aan verweerster; dat 
hij dat verzoekschrift niet heeft inge
diend ter griffie van het Hof en ver
klaart er afstand van te doen; 

Dat, anderzijds, verweerster aan ei
ser 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 grif
fie zijn neergelegd; 

Dat het Hof dus van dat eerste ver
zoek 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 uitge
sproken op 30 september 1997; 

A. In zoverre het verzoek betrek
king heeft op het onderzoek van 6 ja
nuari 1997: 

Overwegende dat eiser betoogt dat 
verweerster "profiteert van het be
drag dat zij jegens hem persoonlijk 
heeft gepleegd op de terechtzitting van 
6 januari 1997"; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzittingen blijkt 
dat eiser op die datum in persoon ver
scheen; 

Dat het verhaal op de rechter uit 
dien hoofde niet is uitgeoefend bin
nen de bij artikel 1142 van het Ge
rechtelijk Wetboek bepaalde termijn 
van 30 dagen, zodat het niet ontvan
kelijk is, in zoverre het die grief aan
voert; 

B. In zoverre het verzoek betrek
king heeft op de vermelding die ver
weerster heeft aangebracht "op de 
map van het dossier van de rechts
pleging"; 

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 rechts
pleging"; 

Dat, in zoverre, het verhaal op de 
rechter niet gegrond is; 

C. In zoverre het verzoek betrek
king heeft op het arrest van 30 sep
tember 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 ge
recht te misleiden, ofwel om een par
tij te bevoordelen of te benadelen, of
wei om een persoonlijk belang te 
dienen; 

Overwegende dat eiser in zijn ver
zoekschrift niet preciseert hoe ver
weerster zich, in het arrest van 30 
september 1997, schuldig heeft ge
maakt aan kunstgrepen of arglistig
heden; 

Dat hij aileen verklaart dat het ar
rest de waarheid verhult door te ver
melden dat "onderhavige pauliaanse 
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rechtsvordering en de door (eiser) te
gen mevrouw Cornez en haar raads
man voor de strafrechter ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering niet het
zelfde onderwerp en niet dezelfde oor
zaak hebben"; 

Overwegende dat uit bovenstaande 
vermelding die door de feitenrechters 
dient te worden beoordeeld, niet blijkt 
dat verweerster zich schuldig heeft ge
maakt aan bedrieglijke kunstgrepen of 
arglistigheden; 

Dat voor het overige het verzoek ai
leen 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 wor
den aangenomen; 

Overwegende dat het verzoek ten 
dele niet toelaatbaar en ten dele niet 
gegrond is; 

Overwegende dat verweerster vor
dert dat eiser op grond van artikel 
1146 van het Gerechtelijk Wetboek zou 
worden veroordeeld tot schadevergoe
ding; 

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 ge
daan binnen de hierna bepaalde gren
zen; 

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 - 1 e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : mevr. Charlier, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Simont; Fagnart, Brus
sel. 

Nr. 177 

3e KAMER- 30 maart 1998 

HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR 
- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. 
ENZ.)- HANDELSHUURHERNIEUWING- WEI
GERING- REDEN- PERSOONLIJK EN WER
KELIJK IN GEBRUIK NEMEN - VEREISTE VER
MELDINGEN - VERMELDING "WERKELIJK". 

De verhuurder die de door de huurder ge
vraagde handelshuurhernieuwing wei
gert om persoonlijk het verhuurde goed in 
gebruik te nemen of het op die wijze te 
doen in gebruik nemen, moet in de wei
gering bij het ingeroepen gebruik het 
woord "werkelijk" niet vermelden noch 
aangeven waarin het werkelijk gebruik 
zal bestaan. (Art. 16, I, 1 o, Handels
huurwet.) 

(BOCCASILE T. BENHARRATS) 

ARREST 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 mei 1996 in hoger 
beroep door de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brugge gewezen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 23 februari 1998 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer 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, afde
ling Ilbis van het Burgerlijk Wetboek), ge
wijzigd bij de wet van 5 juli 1963, 

doordat het bestreden vonnis van ge
deeltelijke bevestiging de vordering van ei
ser om hem een wettelijke huur
hernieuwing 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 voor
waarden van de lopende overeenkomst, af
wijst 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 handels
huurovereenkomst vanaf 1.11.1995 een 
einde neemt, eiser veroordeelt om het han
delshuis te 8400 Oostende, Schipperstraat, 
50, te verlaten, vrij en ledig te maken en 
ter vrije beschikking te stellen van ver
weerders en eiser veroordeelt om aan ver
weerders te betalen 35.000 fr. per maand 
bezettingsvergoeding vanaf 1.1.1995 (lees : 
1.11.1995) tot de dag der volledige verla
ting op de volgende gronden: "(Eiser) stelt 
dat de weigering van huurhemieuwing on
regelmatig was omdat deze enkel geba
seerd was op het persoonlijk gebruik, niet 
op het werkelijk gebruik ... Art. 16.1 van de 
Handelshuurwet voorziet : 'De verhuur
der kan de hernieuwing van de huur wei
geren om een van de volgende redenen : 1. 
zijn wil om persoonlijk en werkelijk het ver
huurde goed in gebruik te nemen, ofhet op 
die wijze te doen in gebruik nemen door .. .'. 
(Verweerders) motiveerden hun weige
ring 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 vol
doet aan de voorwaarden van de wet : geen 
enkele wet verplicht de verhuurder de per
soon op te geven, die het goed persoonlijk 
en werkelijk in gebruik zal nemen. Het vol
staat dat hij opgeeft dat hij de huur
hernieuwing weigert voor persoonlijk ge
bruik. 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 vol
staat dat zijn motief van weigering duide
lijk 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 weigerings
brief, maar uiteraard zal die persoon het 
goed persoonlijk en werkelijk moeten in ge
bruik nemen, zoniet zullen (verweerders) de 
vergoeding bepaald in art. 25.3 verschul
digd zijn" en op de volgende gronden uit het 
vonnis van de eerste rechter die in het be
streden vonnis als volledig herhaald wer
den beschouwd : "Er is geen enkele wette
lijke 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", 

terwijl, de verhuurder krachtens art. 
16.!.1° Handelshuurwet de hemieuwing 
van de huur kan weigeren om het ver
hulJ!de goed persoonlijk en werkelijk in ge
brmk te nemen ofhet op die wijze te doen 
in gebruik nemen door de personen opge
somd in dit artikel; dat de verhuurder de 
hemieuwing van de huur krachtens dit ar
tikel niet kan weigeren voor een persoon
lijk gebruik dat niet werkelijk is; dat der
halve 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, zo
als het bestreden vonnis ten onrechte aan
neemt, dat hij opgeeft dat hij de huur
hemi~uwing weigert voor persoonlijk 
gebrmk; dat verweerders de hernieuwing 
van de huur weigerden omdat zij "wen
sen 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 ver
eist 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 mid
del aangewezen bepalingen geschonden 
heeft: 

Overwegende dat artikel 16, I, 1°, 
van de Handelshuurwet niet bepaalt 
dat de verhuurder die de door de huur
der gevraagde huurhernieuwing wei
gert 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 voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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30 maart 1998- 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Biitzler. 

Nr. 178 

3e KAMER - 30 maart 1998 

HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR
ALGEMEEN- SCHRIFTELIJKE HUUROVEREEN
KOMST- ONBEPAALDE DUUR- LATERE RE
GISTRATIE- AANV ANGSDATUM- ARTIKEL 16 
VAN DE WET VAN 20 FEB. 1991 - DRAAG
WIJDTE. 

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 aanvangs
datum van schriftelijke huurovereenkom
sten betreffende de hoofdverblijfplaats van 
de huurder die v66r de inwerkingtre
ding van die wet voor onbepaalde duur 
zijn aangegaan en v66r die inwerking
treding zijn geregistreerd, zodat uit die 
wetsbepaling niet volgt dat de aanvangs
datum 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 bestre
den vonnis, op 9 mei 1996 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Gelet op de beschikking van de eer
ste voorzitter van 9 maart 1998 waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 3, § 4- zo

als vervat in artikel 2 van de wet van 20 fe
bruari 1991 houdende wijziging van de be-

palingen van het Burgerlijk Wetboek inzake 
huishuur- en 16 van laatstgenoemde wet, 
en van artikel1328 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg eisers' vordering strekkende tot het be
talen van een verbrekingsvergoeding, on
gegrond verklaart, op grond : "... dat, 
wanneer een geschreven huurovereen
komst van onbepaalde duur een vaste dag
tekening 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, zo
dat de aanvangsdatum, in het contract be
paald, namelijk 1 oktober 1983, dient ge
nomen 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 ge
nomen te worden, zodat geen verbrekings
vergoeding verschuldigd is', 

terwijl blijkens de wetsgeschiedenis van 
artikel16 van de wet van 20 februari 1991, 
wanneer de daarin bedoelde huurovereen
komsten vaste dagtekening hebben, het 
vertrekpunt ervan dient bepaald op het 
tijdstip waarop de overeenkomst, bij toe
passing van artikel 1328 van het Burger
lijk Wetboek, ook tussen partijen, vaste 
dagtekening heeft verkregen en geens
zins 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 ar
tikelen 16 van de wet van 20 februari 1991 
en 1328 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat de huurovereenkomst 
tussen de partijen schriftelijk werd 
aangegaan, van onbepaalde duur is en 
geregistreerd werd v66r de inwerking
treding van de wet van 20 februari 
1991 houdende wijziging van de be
palingen van het Burgerlijk Wetboek 
inzake huishuur; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
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de overeenkomst die wettig is aange
gaan, tot wet strekt van de partijen die 
ze hebben aangegaan; 

Dat artikel 1328 van het Burger
lijk Wetboek in de regel enkel geldt ten 
aanzien van derden; 

Dat aldus in de regel tussen de par
tijen als aanvangsdatum van de 
huurovereenkomst geldt de aanvangs
datum die zij in de huurovereenkomst 
hebben vermeld, ook al is de overeen
komst geregistreerd; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 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 on
bepaalde duur en de mondelinge 
huurovereenkomsten betreffende de 
hoofdverblijfplaats van de huurder, die 
gesloten zijn v66r de inwerkingtre
ding van die wet, geacht worden te lo
pen 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 in
schrijving v66r de inwerkingtreding 
van die wet heeft plaatsgevonden en in 
elk geval ten vroegste vanaf 1 januari 
1987; 

Dat die wetsbepaling van de hier
voren vermelde algemene regel niet af
wijkt 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 ge
registreerd; 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 voor
ziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

30 maart 1998 - 3e kamer- Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ver
slaggeuer : de h. Wauters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht -Advocaten: mrs. 
Butzler en Verbist. 

Nr. 179 

2e KAMER:___ 31 maart 1998 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- DEELNEMING
VOORWAARDEN- WETSBEPALINGEN- VER
MELDING. 

2° MISDRIJF- DEELNEMING- VOORWAAR
DEN- WETSBEPALINGEN- VERMELDING. 

3° MISDRIJF- DEELNEMING- MISDRIJF 
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND- MEDEDA
DERS VAN VREEMDE NATIONALITEIT- BE
VOEGDHEID VAN DE BELGISCHE STRAF
GERECHTEN- VOORWAARDEN. 

4 o MISDRIJF - GEPLEEGD IN RET BUITEN
LAND - DEELNEMING- MEDEDADERS VAN 
VREEMDE NATIONALITEIT- BEVOEGDHEID 
VAN DE BELGISCHE STRAFGERECHTEN -
VOORWAARDEN. 

5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDE
RING- MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITEN
LAND- DADER EN SLACHTOFFER VAN BEL
GISCHE NATIONALITEIT- OMSCHRIJVING VAN 
HET MISDRIJF. 

6° MISDRIJF- GEPLEEGD IN HET BUITEN
LAND - DADER EN SLACHTOFFER VAN BEL
GISCHE NATIONALITEIT - DADER GEVONDEN 
IN BELGIE- GEEN CONCLUSIE- VERMEL
DING. 

1 o en 2° De rechter die een beklaagde ver
oordeelt als dader van een wanbedrijf, 
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welke deelneming hij in de bewoordin
gen van de wet omschrijft, is niet ver
plicht in zijn beslissing melding te rna
ken 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 deelgeno
men te hebben als noodzakelijke mede
werker in de zin van art. 66 Sw. aan een 
wanbedrijf gepleegd door vreemdelin
gen 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 ge
pleegd als Belg buiten het grondgebied 
van het Rijk, ten nadele van een Belg, niet 
gehouden nader te motiveren dat de be
klaagde tegen wie de procureur des Ko
nings een onderzoek vorderde met inacht
neming 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 bestre
den arrest, op 12 december 1996 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ge
wezen; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser 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 arti
kel 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiser schul
dig verklaart aan de ten laste gelegde straf
bare gedraging en hierbij overweegt dat 
"(. .. ) dat is komen vast te staan dat be
klaagde na een woordenwisseling met Cus
ters, 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). 

Poolse nationaliteit heeft bijgeroepen en 
deze laatsten, op aanwijzing van beklaagde, 
de burgerlijke partij Custers en diens ge
zel Reynders op brutale wijze hebben aan
gepakt en hen ernstige slagen en verwon
dingen hebben toegebracht (. .. )"; dat het 
bestreden arrest verder in de motivering 
aangaande de persoonlijke rol van eiser 
verwijst naar een getuige die o.m. heeft ver
klaard "( ... ) bij het binnenkomen zijn de 
twee Nederlandstaligen naar de toog ge
gaan, terwijl de drie Polen Custers en 
Reynders te lijf gingen. Ik heb niet ge
zien dat de twee Nederlandstaligen sla
gen 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 te
vens aangaande de Poolse strafwetgeving 
de strafbaarstelling van de deelname of me
deplichtigheid aanhaalt (artikel16 van het 
Poolse Strafuretboek); dat het bestreden ar
rest 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 metre
denen moet zijn omkleed, wat inhoudt dat 
de uitspraak van veroordeling het bewe
zen verklaard strafbaar feit moet omschrij
ven in zijn constitutieve bestanddelen, met 
inbegrip van de verzwarende omstandig
heden; dat het bestreden arrest eiser heeft 
veroordeeld wegens deelneming aan het 
misdrijfvan slagen en verwondingen zon
der vast te stellen dat eiser wetens en wil
lens heeft meegewerkt op een van de wij
zen bepaald in de artikelen 66 en 67 van 
het Strafuretboek; 

terwijl, tweede onderdeel, luidens arti
kel149 van de Grondwet elk vonnis metre
denen moet zijn omkleed en luidens arti
kel 195 van het Wetboek van Strafvorde
ring meer specifiek ieder veroordelend 
vonnis o.m. de toegepaste wetsbepalin
gen 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 omstan
digheid, zonder dat de veroordelende be
slissing die de deelneming niet omschrijft 
in de bewoordingen van de wet, de artike
len 66 en 67 van het Strafwetboek ver
meldt; 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 
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artikelen 389 en 399 van het Strafwet
boek 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; zo
dat het bestreden arrest de in het middel 
aangewezen bepalingen heeft geschon
den: 

Overwegende dat eiser wordt ver
oordeeld om "hetzij het wanbedrijf te 
hebben uitgevoerd of aan de uitvoe
ring rechtstreeks te hebben meege
werkt, hetzij door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben 
verleend dat het wanbedrijf zonder 
hun (lees: zijn) bijstand niet had kun
nen worden gepleegd"; 

Dat aldus eisers deelneming wordt 
omschreven in de bewoordingen van 
de wet, waardoor de door de appel
rechters met verwijzing naar de in het 
beroepen vonnis aangehaalde wetsbe
palingen gedane vermelding van ar
tikel 66 Strafwetboek zelfs niet ver
eist was; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun motivering, met vrije feite
lijke beoordeling dat vaststaat "dat (ei
ser), na een woordenwisseling met 
(verweerder), minstens twee mans
personen van Poolse nationaliteit heeft 
bijgeroepen en deze laatsten, op aan
wijzing van (eiser), (verweerder) en 
diens gezel Reynders op brutale wijze 
hebben aangepakt en hen ernstige sla
gen en verwondingen hebben toege
bracht" en, met aanneming van de ver
klaring van de getuige Boquillon, dat 
"er geen twijfel over (is) dat zij (waar
bij eiser) de drie Polen meegebracht 
hebben met de welbepaalde bedoe
ling om de twee Belgen (waarbij ver
weerder) aan te vallen (. .. )", vaststel
len dat eiser door een positieve daad 
opzettelijk een voor het plegen van het 
hem ten laste gelegde misdrijf nood
zakelijke hulp verleende; 

Dat zij door hun motivering hun 
beslissing regelmatig met redenen om
kleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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 Wet
hoek 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) vreemde
lingen begaan hoofdwanbedrijf van opzet
telijke slagen en verwondingen ten na
dele van een Belgisch slachtoffer, 

terwijl de strafrechtelijke vervolging in 
Belgie van een Belg op basis van de extra
territoriale 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 in
dien 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 wan
bedrijf) vereist (artikel 66-67 Sw.); dat naar 
de Belgische wet een in het buitenland be
gaan wanbedrijf van opzettelijke slagen en 
verwondingen (in casu artikel 399 Sw.) door 
vreemdelingen ten nadele van een Bel
gisch onderdaan buiten oorlogstijd niet 
strafbaar is bij gebreke aan een wettelijk 
bepaalde extraterritoriale strafbaarheids
norm (artikel4 Sw.); dat bij gebreke aan ob
jectieve 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 actief
personele jurisdictiegrond van artikel 7, § 
1, V.T.Sv. niet vervuld zijn; zodat het be
streden arrest de in het middel aangewe
zen bepalingen heeft geschonden : 

Overwegende dat eiser wordt ver
oordeeld om aan het hem ten laste ge
legde wanbedrijf te hebben deelgeno
men als noodzakelijke medewerker in 
de zin van het derde lid van artikel 66 
Strafwetboek; dat hij aldus wordt ver
oordeeld als dader van het misdrijf, 
waarvan de in het middel als "hoofd
feit" aangewezen gedraging een feite
lijk 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 Wet
hoek van Strafvordering en van artikel 149 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiser als 
Belg schuldig verklaart aan de ten laste ge
legde strafbare gedraging gepleegd bui
ten Belgisch grondgebied (misdrijf wordt 
gelokaliseerd in Poznam, Polen), en hier
bij 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 arti
kel12, lid 1, V.T.Sv. wanneer de Belgische 
verdachte na de extraterritoriale feiten in 
Belgie wordt gevonden; dat de strafrech
ter deze vervolgingsvoorwaarde van het 
"gevonden worden" uitdrukkelijk in zijn be
slissing moet vaststellen, zodat door niet 
vast te stellen dat eiser nadien werd ge
vonden in Belgie, het bestreden arrest de 
in het middel aangewezen bepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat de procureur des 
Konings bij de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Turnhout op 7 februari 
1995 tegen eiser een onderzoek vor
derde met inachtneming van artikel 
12, eerste lid, voorafgaandelijke titel 
Wetboek van Strafvordering; 

Dat de appelrechters, bij afwezig
heid van desbetreffende conclusie, 
dienomtrent niet nader dienden te mo
tiveren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

31 maart 1998- 2• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Holsters, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Goeminne, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. B. Spriet, Turnhout. 

Nr. 180 

29 KAMER- 31 maart 1998 

1° VREDERECHTER- VREDERECHTER OF 
RECHTER IN DE POLITIERECHTBANK- VON
NIS- ONMOGELIJKHEID VAN ONDERTEKE
NING- VEREISTE FORMALITEIT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF

ZAKEN - STRAFVORDERING - PROCES
VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - NIETIG
HEID- VONNIS DAT DE VEREISTE VASTSTEL
LINGEN BEVAT- GELDIGHEID. 

1 o Wanneer de vrederechter of de rechter in 
de politierechtbank in de onmogelijk
heid verkeert, of meent te verkeren, om het 
door hem gewezen vonnis te onderteke
nen, vermeldt de griffier dit in een proces
verbaal dat wordt bevestigd door de voor
zitter van de rechtbank van eerste aanleg. 
(Art. 786, eerste en tweede lid, Ger.W.) 

2° Het feit dat het proces-verbaal van de te
rechtzitting van de politierechtbank nie
tig zou zijn, kan niet leiden tot de nie
tigheid van het vonnis dat behalve de 
gronden en het beschikkende gedeelte alle 
toepasselijke, op straffe van nietigheid bij 
artikel 780 Ger. W. bepaalde vermeldin
gen 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 bestre
den vonnis, op 2 januari 1997 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

A. Op de voorziening van Cemile 
Ulupinar; 

1. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering 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 grif
fier van het Hof voor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht 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 da
tum door deze rechtbank uitgespro
ken beroepen vonnis nietig zijn om
dat ze niet door de rechter werden 
ondertekend; 2. dat het bestreden von
nis 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 onmogelijk
heid verkeert - of meent te verke
ren--:- om het door hem gewezen von
nis te ondertekenen, de griffier dit 
vermeldt in een proces-verbaal dat 
wordt bevestigd door de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg, zo
als dit te dezen voor het beroepen von
nis is geschied; 

Overwegende dat in de onderstel
ling dat het proces-verbaal van de te
rechtzitting 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 Gerech
telijk Wetboek bepaalde vermeldin
gen bevat, zoals dit te dezen voor het 
beroepen vonnis het geval is; 

Dat het beroepen vonnis niet door 
de aangevoerde nietigheid is aange
tast en het bestreden vonnis geen nie
tigheid overneemt; 

Dat de grieven niet kunnen wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt de eiseressen in 
de kosten van hun respectieve voor
ziening. 

31 maart 1998- ze kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse; G. 
Ilsen, Hasselt. 

Nr. 181 

ze KAMER - 31 maart 1998 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- STRAFVORDERING- ALLERLEI
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
VOORZITTER VAN DE COMMISSIE- VOORLO
PIGE BESLISSING- CASSATIEBEROEP- ONT
VANKELIJKHEID. 

zo BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ- COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING- VOORZITTER VAN DE COMMISSIE
VOORLOPIGE BESLISSING- CASSATIEBEROEP 
- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en zo Niet voor cassatieberoep vatbaar is 
de voorlopige beslissing die de voorzit
ter van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij krachtens art. 18 Wet 
Bescherming Maatschappij in dringende 
gevallen neemt. (Art. 18 Wet Bescher
ming Maatschappij.) (1) 

(C ... ) 

ARREST 

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

RET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 februari 1998 ge
nomen door de voorzitter van de com
missie tot bescherming van de 

(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 psy
chiatrische afdeling van de gevange
nis te Gent; 

Overwegende dat de beslissing die 
de voorzitter van de commissie tot be
scherming van de maatschappij krach
tens artikel 18 van de wet tot bescher
ming van de maatschappij in 
dringende gevallen kan nemen, voor
lopig 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 ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

31 maart 1998- ze kamer- Voorzit
ter: de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende con
clusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal. 

Nr. 182 

ze KAMER- 1 april1998 

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

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

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

4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BURGERLIJKE PARTIJ- KEUZE VAN WOON
PLAATS- ONDERZOEK- BESCHIKKING TOT 

ONTTREKKING- ANDER GERECHTELIJK AR
RONDISSEMENT- GEVOLG. 

so ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
BURGERLIJKE PARTIJ- KEUZE VAN WOON
PLAATS- BESCHIKKING TOT ONTTREKKING
ANDER GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT
GEVOLG. 

6° WOONPLAATS - BURGERLIJKE PARTIJ 
- KEUZE VAN WOONPLAATS- ONDERZOEK
BESCHIKKING 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 STRAFZAKEN
BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOO NT IN RET 
GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT WAAR RET 
ONDERZOEK GEVOERD WORDT- GEEN KEUZE 
VAN WOONPLAATS- GEVOLGEN. 

go ONDERZOEKSGERECHTEN -BUR
GERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOONT IN RET GE
RECHTELIJK ARRONDISSEMENT W AAR RET ON
DERZOEK GEVOERD WORDT - GEEN KEUZE 
VAN WOONPLAATS - BESCHIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING- HOGER BE
ROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- TER
MIJN. 

10° RECHT VAN VERDEDIGING- AL
GEMEEN- PARTIJ DIE NIET WAAKT OVER DE 
UITOEFENING VAN ZIJN RECHT VAN VERDE
DIGING- GEVOLG. 

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

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

(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 straf
rechtspleging in het stadium van het opsporings
onderzoek en het gerechtelijk onderzoek, zal be
palen dat "elke burgerlijke partij gehouden is in 
Belgie keuze van woonplaats te doen, indien zij 
er haar woonplaats niet heeft". 



396 HOF VAN CASSATIE Nr. 182 

gedaan, telkens als het in een gerechte
lijk arrondissement begonnen onder
zoek, ten gevolge van een beschikking tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter, 
wordt hervat in een ander gerechtelijk ar
rondissement waar de burgerlijke par
tij 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 al
daar geen woonplaats heeft gekozen bij 
een ter griffie van de rechtbank verle
den akte, kan zij het verzuim van bete
kening niet opwerpen tegen de akten 
waarvoor de wet die vorm oplegt; daar
uit volgt dat zij geen recht heeft op die be
tekening (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 in
stellen tegen de beschikking van buiten
vervolgingstelling 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 oe
fenen. 

(PETERS T. DEWEZ) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 9 oktober 1997 gewe
zen door bet Hof van Beroep te Brus
sel; 

Over bet eerste middel en bet eer
ste onderdeel van bet tweede mid
del: 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 

( 4) Zie noot 1. 

Overwegende dat uit bet bestre
den 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 arron
dissement; dat de appelrecbters bij
gevolg beslist bebben dat, wegens bet 
verzuim van dat vormvereiste door ei
ser, de termijn van 24 uur waarover 
hij kracbtens artikel135 van bet Wet
hoek van StrafVordering beschikte om 
verzet te doen tegen de op 7 oktober 
1996 door de raadkamer van de Recbt
bank van Eerste Aanleg te Brussel ge
wezen bescbikking van buiten
vervolgingstelling, is ingegaan op de 
dag van die bescbikking en dat ei
sers boger beroep, nu bet dagtekent 
van 27 januari 1997, te laat is inge
steld; 

Overwegende dat de burgerlijke par
tij die niet woont in bet gerecbtelijk 
arrondissement waar bet onderzoek 
gedaan wordt, kracbtens artikel 68, 
eerste lid, van voomoemd wetboek, ge
bouden is aldaar woonplaats te kie
zen 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 be
paald gerecbtelijk arrondissement 
is begonnen, ten gevolge van een 
bescbikking van outlasting, bervat 
wordt in een ander arrondissement, 
waar de burgerlijke partij geen woon
plaats beeft; 

Overwegende dat, kracbtens arti
kel 68, tweede lid, van vocimoemd wet
hoek, de burgerlijke partij, wanneer zij 
geen woonplaats kiest, bet recbt ver
liest niet aileen om zicb te beroepen op 
bet verzuim van de betekening van de 
bescbikking zelf, maar ook op bet ver
zuim van de kennisgeving van alle ak
ten die luidens de wet regelmatig bij 
baar badden moeten toekomen, zo
als bet bericbt van bepaling van de 
recbtsdag; dat die regel tot gevolg 
beeft dat zij, op straffe van verval, bo
ger beroep moet instellen binnen 
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vierentwintig uur te rekenen van de 
dag waarop de beschikking is gewe
zen; 

Dat de kamer van inbeschuldiging
stelling van het hof van beroep door de 
verklaring dat, bij ontstentenis van 
keuze van woonplaats, eisers boger be
roep van 27 januari 1997 tegen de be
sch:ikking van buitenvervolgingstelling 
van 7 oktober 1996 laattijdig en, bij
gevolg, niet ontvankelijk was, haar be
slissing regelmatig met redenen om
kleedt en naar recht verantwoordt; 

Dat het eerste middel en het eer
ste onderdeel van het tweede middel 
niet kunnen worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat eiser wist of be
hoorde te weten dat hij, zonder keuze 
van woonplaats in het arrondisse
ment waarin het onderzoek naar zijn 
weten werd voortgezet, het gevaar liep 
dat hij zich met name niet zou kun
nen beroepen op het verzuim van ver
wittiging of, te dezen, op de onregel
matigheid van de verwittiging van de 
bepaling van de rechtsdag in de raad
kamer; dat een procespartij niet als 
grief kan aanvoeren dat zijzelf ver
zuimd heeft haar recht van verdedi
ging ten voile uit te oefenen; 

Dat, in zoverre, voornoemd onder
dee! 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 be
slissing en derhalve niet ontvanke
lijk is; 

En overwegende dat de substan
titHe of op stra:ffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

1 april 1998 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Spreutels, advocaat-generaal- Ad
vocaten: mrs. A. de Brabandere, Gent; J. 
Le:fere, Brussel. 

Nr. 183 

2e KAMER - 1 april 1998 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TER
MIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING - STRAFVORDERING - VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)
STEDENBOUW- STRAF- VEROORDELING
HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT 
- VERDAGING VAN DE ZAAK NAAR EEN LA
TEREDATUM. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat 
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld te
gen het arrest dat, inzake stedenbouw en 
ruimtelijke ordening, de beklaagden ver
oordeelt tot een straf en de zaak naar een 
latere datum verdaagt om afzonderlijk 
uitspraak te doen over de door de ge
machtigde ambtenaar ingestelde vorde
ring tot herstel van de plaats in de vo
rige staat (1). (Art. 416 Sv.) 

(SEGERS T. PODEVIJN) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 12 november 1997 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Overwegende dat het arrest na elke 
eiser tot een geldboete te hebben ver
oordeeld, wat betreft de door gemach
tigde ambtenaar ingestelde vorde
ring tot herstel van de plaats in de 
vorige staat, die onder de strafvorde
ring valt als verplichte aanvulling van 

(1) Cass., 9 dec. 1997, A.R. nr. P.97.0442.N 
(A.C., 1997, nr. 541). 



398 HOF VAN CASSATIE Nr. 184 

de strafrechterlijke veroordeling, de 
heropening van de debatten en de ver
daging van de zaak beveelt; dat het 
hofvan beroep, nu het geen uitspraak 
heeft gedaan over een bevoegdheids
geschil, zijn rechtsmacht niet voile
dig heeft uitgeoefend, en dat zijn be
slissing over die rechtsvordering geen 
eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Om die redenen, ongeacht de me
marie van de eisers die geen verband 
houdt met de ontvankelijkheid van 
hun voorziening, verwerpt de voorzie
ningen; 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, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Bouillard, 
Namen. 

Nr. 184 

2e KAMER- 1 april1998 

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

2° JEUGDBESCHERMING - JEUGD

GERECHT- ALS MlSDRIJF OMSCHREVEN FEl
TEN- NAAR RECHT MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSlNG- VOORWAARDEN. 

3° CASSATIE - VERNIETIGlNG. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE- AMBTSHALVE 
VERNIETIGlNG- UITBRElDING -BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING- CASSATIEBEROEP 
NIET ONTVANKELlJK- VOORWAARDE. 

4 ° CAS SA TIE - VERNIETlGlNG. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE- BURGERRECHTE
LlJK AANSPRAKELIJKE - CASSATlEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETlGING -
CASSATlEBEROEP VAN DE BURGERRECHTE
LlJK AANSPRAKELlJKE PARTlJ- ONREGEL
MATIGHEID - GEVOLG. 

1 o en 2° Om in rechte met redenen om
kleed te zijn, moet de beslissing van een 
jeugdgerecht waarbij feiten die als mis
drijf zijn omschreven, bewezen worden 
verklaard, hetzij in de eigen redenen het
zij met verwijzing naar de beroepen be
slissing, inzonderheid de wettelijke be
palingen aangeven waarin de bestand
delen van dat misdrijf worden 
omschreven (1). (Art. 149 Gw. 1994; artt. 
163 en 195, eerste lid, Sv.; art. 62 Jeugd
beschermingswet.) 

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 ver
nietiging 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 de
finitieve veroordeling van de burgerrechte
lijk aansprakelijke partij die geen regel
matig cassatieberoep heeft ingesteld; het 
Hof stelt evenwel vast dat de veroorde
ling van de burgerrechtelijk aansprake
lijke 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) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1997 ge
wezen door de jeugdkamer van het Hof 
van Beroep te Luik; 

I. Op de voorziening van Christophe 
Liermin: 

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, eer
ste lid, van het Wetboek van Strafvor
dering en 62 van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescher
ming: 

Overwegende dat de beslissing van 
een jeugdgerecht waarbij feiten die 
als misdrijf zijn omschreven, bewe
zen worden verklaard, om in rechte 
met redenen omkleed te zijn, hetzij in 
de eigen redenen hetzij met verwij
zing naar de beroepen beslissing, in
zonderheid de wettelijke bepalingen 
moet aangeven waarin de bestandde
len van dat misdrijf worden omschre
ven; 

Overwegende dat noch het arrest, 
noch het vonnis waarnaar het arrest 
verwijst de wettelijke bepalingen aan
geeft waarin de bestanddelen van de 
tegen de eerste eiser bewezen ver
klaarde en als misdrijf aangemerkte 
feiten worden omschreven; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen: 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de niet beperkte voorziening van ei
ser, van de beslissing op de strafvor
dering te zijnen laste de vernietiging 
meebrengt van de niet definitieve be
slissingen op de burgerlijke rechtsvor
deringen, zelfs indien de voorziening 

tegen die beslissingen thans niet ont
vankelijk is en de vernietiging wordt 
uitgesproken op een ambtshalve op
geworpen middel; 

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

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

Overwegende dat evenwel, wegens 
de vernietiging van de beslissingen op 
de strafvordering en op de burger
lijke rechtsvorderingen tegen Chris
tophe Liermin, de beslissingen waar
bij de eisers in hun hoedanigheid van 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tijen worden veroordeeld, geen be
staansreden meer hebben; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de tegen de eerste eiser 
ingestelde strafvordering en burger
lijke rechtsvorderingen; verklaart 
dat de beslissingen waarbij Jacques 
Liermin en Jenny Verhoeven als 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tijen worden veroordeeld, geen 
bestaansreden meer hebben; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ver
nietigde arrest; veroordeelt Chris
tophe 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- Verslag
geuer : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 
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Nr. 185 

28 KAMER- 1 april1998 

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

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

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETI'IGDE VERDENKING- FEITENRECHTER 
- UITLEGGING VAN DE RECHTSREGELS
ONTVANKELIJKHEID. 

4o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETI'IGDE VERDENKING- VERDRAG RECH
TEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6.1- INTERNA
TIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN PO
LITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 -
TOEPASSING. 

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

6° RECHTEN VAN DE MENS- INTER
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.1- VER
WIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN AN
DERE - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VER
DENKING- TOEPASSING. 

7o OPENBAAR MINISTERIE- OPEN
BAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSA
TIE- ONAFHANKELIJKHEID- HOF VAN CAS
SA TIE- INJUNCTIES- BEVOEGDHEID VAN 
HETHOF. 

8° CASSATIE - ALGEMEEN. OPDRACHT EN 
BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN 
HET CASSATIEGEDING- OPENBAAR MINISTE
RIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE- ONAFHAN
KELIJKHEID- HOF VAN CASSATIE- INJUNC
TIES- BEVOEGDHEID VAN HET HOF. 

go OPENBAAR MINISTERIE - OPEN
BAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSA
TIE - CONCLUSIES - BEGRIP .. · 

10° CASSATIE - ALGEMEEN. OPDRACHT EN 
BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN 
HET CASSATIEGEDING - OPENBAAR MINISTE
RIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE- CONCLU
SIES- BEGRIP. 

11 o OPENBAAR MINISTERIE - OPEN
BAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSA
TIE - OPDRACHT- MONDELINGE CONCLU
SIES - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING- VOORWAARDE. 

12° CASSATIE- ALGEMEEN. OPDRACHT EN 
BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN 
HET CASSATIEGEDING- OPENBAAR MINISTE
RIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE - OPDRACHT 
- MONDELINGE CONCLUSIES - EERBIEDI
GING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING
VOORWAARDE. 

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

14 o VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF
ZAKEN- GEWETI'IGDE VERDENKING- VER
ZOEK- VERWERPING- CRITERIA. 

15° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF
ZAKEN- GEWETI'IGDE VERDENKING- VER
ZOEK VAN DE VERDACHTE- MEDEDELING 
AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VOOR
WAARDEN. 

16° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF
ZAKEN- GEWETI'IGDE VERDENKING- VER
WERPING VAN HET VERZOEK- BESLISSING 
VAN DE FEITENRECHTER- VORDERING TOT 
VERNIETIGING- GEVOLG. 

1 o en 2° Wanneer het Hof van Cassatie 
kennisneemt van een verzoek tot verwij
zing van de zaak van een rechtbank naar 
een andere op grond van gewettigde ver
denking, is het niet bevoegd te bevelen dat 
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de feitenrechter zijn uitspraak zal ver
dagen, tot het zelf uitspraak heeft ge
daan over de vordering tot verwijzing (1). 
(Artt. 542 tot 552 Sv.) 

3° Niet ontvankelijk is het verzoek tot ver
wijzing van een zaak van een rechtbank 
naar een andere op grand van gewet
tigde verdenking, wanneer het steunt op 
grieven die kritiek oefenen op de uitleg
ging van de rechtsregelen door de feiten
rechter (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 burger
lijke rechten en verplichtingen ofwel over 
de gegrondheid van een strafvervolging 
uitspraak doen, zijn, in beginsel, niet van 
toepassing op het Hof van Cassatie, wan
neer het uitspraak doet over een verzoek 
tot verwijzing van de zaak van een recht
bank naar een andere (3). 

7o en 8° Het Hof van Cassatie is niet be
voegd 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 Cas
satie schriftelijke conclusies op te ma
ken. (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. Lieken
dael, 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., 1991-
92, nr. 440); "Optreden van het Hofvan Cassa
tie 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). 

11 o, 12° en 13° Het recht van verdediging 
wordt niet miskend door het feit dat het 
openbaar ministerie bij het Hofvan Cas
satie, 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 ant
woorden v66r het sluiten van de debat
ten (5). 

14 o Een vordering tot verwijzing van de 
zaak van een rechtbank naar een an
dere op grand van gewettigde verden
king wordt door het Hof afgewezen, wan
neer uit de door eiser uiteengezette 
gegevens niet valt af te leiden dat geen 
van de rechters uit wie de rechtbank be
stand, in staat zou zijn terzake op een on
afhankelijke en onpartijdige wijze uit
spraak te doen of dat die gegevens bij de 
publieke opinie gewettigde twijfel zou
den wekken aangaande hun geschikt
heid om de zaak op die wijze te berech
ten (6). (Art. 542 Sv.) 

15° Wanneer het Hof van Cassatie uit
spraak doet over het al dan niet op 
staande voet verwerpen van een vorde
ring van de verdachte tot verwijzing van 
de zaak van een rechtbank naar een an
dere, 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 Cas
satie van een verzoek tot verwijzing van 
de zaak van een rechtbank naar een an
dere op grand van gewettigde verden
king 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, Bor
gers 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 verzoek
schrift 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 ver
dagen, tot het Hof zelf uitspraak zal 
hebben gedaan over de vordering tot 
verwijzing op grond van gewettigde 
verdenking : 

Overwegende dat het Hof niet be
voegd 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 zo
verre zij kritiek oefenen op de uitleg
ging van de rechtsregels door het hof 
van beroep, geen grond opleveren tot 
verwijzing van de zaak van een recht
bank naar een andere; 

Overwegende dat de artikelen 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden en 14.1 van het 
Internationaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten ai
leen betrekking hebben op de rechts
colleges die over burgerlijke rechten en 
verplichtingen of over de gegrond
heid van een strafvervolging uitspraak 
doen; dat zij bijgevolg, in beginsel, niet 
van toepassing zijn op het Hof wan
neer het, zoals te dezen, uitspraak doet 
over een verzoek tot verwijzing van de 
zaak van een rechtbank naar een an
dere; 

Overwegende dat, voor het overige, 
enerzijds, het Hof niet bevoegd is om 
injuncties te geven aan het openbaar 
ministerie en, anderzijds, geen 

enkele wetsbepaling of algemeen 
rechtsbeginsel het openbaar ministe
rie bij het Hof ertoe verplicht een 
schriftelijke conclusie op te maken; dat 
het recht van verdediging niet wordt 
miskend door het feit dat het open
baar ministerie, dat geen partij is in de 
zaak, zijn opmerkingen niet schrifte
lijk voorlegt, nude partij, die vordert 
voor het Hof, daarop ter zitting kan 
antwoorden v66r het sluiten van de de
batten; 

Overwegende, ten slotte, dat uit de 
overige, in het verzoekschrift uiteen
gezette gegevens niet blijkt dat nie
mand van de magistraten van het Hof 
van Beroep te Brussel in staat zou zijn 
de zaak op onafhankelijke of onpar
tijdige wijze te berechten of dat die ge
gevens bij de publieke opinie gewet
tigde twijfel kunnen doen rijzen 
aangaande hun geschiktheid om de 
zaak op die wijze te berechten; 

Overwegende dat er geen grond be
staat 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 - 28 kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Spreutels, advocaat-generaal. 



r 

Nr. 186 HOF VAN CASSATIE 403 

Nr. 186 

1e KAMER- 2 april1998 

1 o VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN 
BEWONING- ONROEREND GOED- VER
lillRING DOOR DE VRUCHTGEBRUIKER- VER
HURING VOOR LANGER DAN NEG EN JAAR
EINDE VAN HET VRUCHTGEBRUIK- GEVOLG 
WAT DE VERHURING BETREFT- RECHTEN 
VAN DE VOLLE EIGENAAR. 

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

3° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT
EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 'IERUGKEER 
ENZ.) - PACHT TOEGESTAAN DOOR DE 
VRUCHTGEBRUIKER- PACHTTIJD LANGER 
DAN NEG EN JAAR- EINDE VAN HET VRUCHT
GEBRUIK- RECHTSTOESTAND VAN DE VOLLE 
EIGENAAR- VERKORTEN VAN DE PACHT
VOORWAARDEN 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 ein
digen van het vruchtgebruik, eisen dat de 
huur verkort wordt tot aan het verstrij
ken van de theoretisch berekende negen
jaarlijkse periode waarin de huur zich bij 
het eindigen van het vruchtgebruik be
vindt; oak al is de verhuring onderwor
pen 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 pach
ter 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 Sci entia, 1984, 442; 
u'UDEKEM u·Acoz, H., en SNICK, 1., De Pachtover
eenkomst, Larcier 1990, 147, nr. 105; DE BouGNE, 
A., "De duur van de pachtovereenkomst afgeslo
ten door een vruchtgebruiker", T. Not., 1979, 257 
e.v.; HANSENNE, J., "Examen de jurisprudence. Les 
biens", R.C.J.B., 1984, (53), nr. 71; KOKELEN
BERG, 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. 

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

ARREST 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 april 1994 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 595 van het Bur

gerlijk Wetboek en 4, 2de lid van de Pacht
wet, welke afdeling III vormt van hoofd
stuk II van titel VIII van boek III van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, om ei
sers te veroordelen tot ontruiming van de 
eigendom gelegen Schrieboomstraat 2 te 
Rollegem, akte te geven aan verweerster 
van haar voorbehoud een gebruiks
vergoeding 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 ok
tober 1992 en dit zelfs indien geen enkele 
opzegging is betekend overeenkomstig de 
bepaling van de landpachtwet, om reden 
dat: 

"Zoals verweerster ( ... ) stelt is inder
daad artikel 595 B.W. van die aard en heeft 
wel degelijk tot gevolg dat er van rechts
wege een einde komt aan de pacht zon
der dat men hier toch opzeg dient te bete
kenen. 

Er is de zeer duidelijke tekst van arti
kel 595 B.W. De blote eigenaar is na het 
overlijden van de vruchtgebruiker enkel ge
houden 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 : afwij
king) voorzien en dit in tegenstelling tot an
dere bepalingen van gemeen recht, waar
omtrent 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 ar
tikel 595 B.W. fout. De bepalingen van de 
landpachtwet vinden toepassing in de ver
houding verpachter-pachter. 
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Terzake heeft de naakte eigenaar daar
mee geen uitstaans. 

Na het overlijden van de vruchtgebrui
ker 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 eige
naar is geweest. 

De rechten en verplichtingen die worte
len 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 arti
kel 595 van het Burgerlijk Wetboek de 
vruchtgebruiker kan verpachten en de lan
ger dan negen jaar door de vruchtgebrui
ker toegestane pacht ten aanzien van de 
blote eigenaar slechts' verbindend is in de 
perken voorzien door deze wettelijke be
paling, namelijk, voor de tijd die nog over
blijft, hetzij van de eerste periode van ne
gen 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 tegenstelbaar
heid aan de blote eigenaar weliswaar in de 
tijd beperkt wordt; 

anderzijds, bij het overlijden van de 
vruchtgebruiker de blote eigenaar voile ei
genaar en verpachter geworden is en, als 
zodanig, aan de pachtwet onderworpen is; 

volgens artikel 4, tweede lid van de 
pachtwet de pacht van rechtswege ver
lengd wordt voor opeenvolgende periodes 
van negen jaar bij het eindigen van de 
gebruiksperiode bij gebreke aan geldige op
zegging; 

uit de combinatie van beide wettelijke be
palingen volgt dat de blote eigenaar, bij het 
beeindigen van het vruchtgebruik voile ei
genaar geworden, de inkorting van de lo
pende periode tot negen jaar kan vragen, 
enkel in de voorwaarden door de pacht
yvet voorzien, namelijk mits een geldige op
'iegging aan de pachter te betekenen, 

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 

worden betekend indien de eigenaar de in
korting ervan vraagt, de beide in de aan
hef genoemde bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 595, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek bepaalt dat de verhuring door de 
vruchtgebruiker aileen voor langer dan 
negen jaar, in het geval het vruchtge
bruik 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 bevin
den, hetzij van de tweede periode, en 
zo verder, op zulke wijze dat de huur
der enkel recht heeft op genot gedu
rende de gehele periode van negen 
jaar, waarin hij zich bevindt; 

Dat in het geval van verhuring door 
een vruchtgebruiker, de blote eige
naar bij het einde van het vruchtge
bruik voile eigenaar wordt en in het 
genot treedt van het goed of het ge
deelte ervan, waarop het vruchtge
bruik was gevestigd; 

Dat, onverminderd de toepassing 
van artikel 595, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, uit het voor
gaande volgt dat in het geval van ver
huring van een goed door een vrucht
gebruiker 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; 

Dat daaruit verder volgt dat in het 
geval de vruchtgebruiker een verhu
ring heeft toegestaan van meer dan 
negen jaar, de blote eigenaar die vglle 
eigenaar is geworden door het eindi
gen van het vruchtgebruik, kan ei
sen dat de huur verkort wordt tot aan 
het verstrijken van de theoretisch be
rekende negenjaarlijkse periode 
waarin de huur zich bij het eindigen 
van het vruchtgebruik bevindt; 

Dat die blote eigenaar dit recht kan 
uitoefenen ook al is de verhuring on
derworpen aan de Pachtwet, zonder 
dat hij daarbij gebonden is door de 
grond- en vormvoorwaarden die de 
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Pachtwet voor de opzegging van pacht 
door de verpachter bepaalt en zon
der 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 voor
ziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

2 april1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en 
Nelissen Grade. 

Nr. 187 

1e KAMER- 2 april1998 

1 o GEMEENTE - BURGEMEESTER- BE
VOEGDHEID- POLITIEMAATREGEL- VERDO
VENDE MIDDELEN- SLUITING VAN DRANK
GELEGENHEID. 

2° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN 
(VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) -
SLIDTING VAN DRANKGELEGENHEID- RECH
TERLIJKE BEVOEGDHEID - BEVOEGDHEID 
VAN DE BURGEMEESTER - POLITIE
MAATREGEL. 

1 o en 2° De rechterlijke bevoegdheid tot slui
ting van drankgelegenheden, bepaald in 
art. 4, § 3, Drugwet, sluit de bevoegd
heid van de burgemeester tot het uitvaar
digen 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 me
gadancings door de burgemeester", R.W, 1993-
94, 743. 

(2) Thans artt. 133-135 Nieuwe Gemeente
wet. 

(ROSSANO T. GEMEENTE SCHOTEN) 

ARREST 

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

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 149 van de 

Gecoordineerde Grondwet (nieuw), 1319, 
1320, 1322 en 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1138, 2° van het Gerechtelijk Wet
hoek en het daarin bevestigde algemeen 
rechtsbeginsel van de autonomie van de 
partijen bij het burgerlijk geding, 50 van 
het decreet van 14 december 1789 betref
fende 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 ti
tel XI van het decreet van 16-24 augus
tus 1790 betreffende de gerechtelijke or
ganisatie (zoals van toepassing ten tijde van 
de feiten en voordat dit werd gewijzigd bij 
artikel135, § 2 van de Nieuwe Gemeen
tewet), 90, voorlaatste lid van de Gemeen
tewet (zoals van toepassing ten tijde van de 
feiten en voordat zij werd gewijzigd bij ar
tikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet), 4, 
§ 3 van de wet van 24 februari 1921 be
treffende 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 Antwer
pen het hoger beroep van verweerster ge
grond verklaart en de vordering van ei
ser 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 be
sluit; 

( ... ) 
dat de verstoring van de morele orde zich 

nochtans kan veruitwendigen in een aan
tasting van de materiele orde waarvoor de 
burgemeester met gepaste maatregelen 
moet optreden; dat feiten van morele wan
orde bovendien reeds voldoende duide
lijke 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 ge
bruik en de verdeling van verdovende mid
delen 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 verdo
vende middelen konden geraken en deze er 
konden gebruiken; dat hierin tevens werd 
uitgedrukt dat de herberg Den Trol een ver
zamelplaats was van druggebruikers en 
-verdelers en dat deze een belangrijke rol 
gespeeld had en nog speelde bij het ver
spreiden van het druggebruik in o.a. de ge
meente Schoten; dat deze gegevens ge
staafd werden met verwijzingen naar 
vaststellingen ter plaatse en naar verkla
ringen van betrokkenen; 

( ... ) 
dat de burgemeester op die wijze in ken

nis werd gesteld van een aantal feiten die 
hem, rekening houdend met het gevaar 
voor de veiligheid van personen en goede
ren dat de criminogene aspecten van drug
gebruik en -handel doet ontstaan, met re
den kon doen besluiten dat er minstens 
reeds voldoende duidelijk een materiele or
deverstoring dreigde die hem noopte op te 
treden; 

( ... ) dat niet bewezen is dat het besluit in 
kwestie onwettig was noch dat het optre
den van de burgemeester in strijd zou ge
weest zijn met de houding van een voor
zichtig en redelijk persoon in gelijkaardige 
omstandigheden of op enigerlei wijze fou
tief zou geweest zijn", 

en terwijl, vierde onderdeel, luidens ar
tikel 4, § 3 van de wet van 24 februari 1921 
betre:ffende het verhandelen van de gif
stoffen, slaapmiddelen en verdovende mid
delen, ontsmettingsmiddelen en antisep
tica, de rechter bij veroordeling wegens een 
van de misdrijven omschreven in de arti
kelen 2bis en 3 van de wet, de tijdelijke of 
definitieve sluiting kan bevelen van drank
gelegenheden of van alle andere inrichtin
gen 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 zich
zelf, daar die bevoegdheid door voormeld 
artikel 4, § 3 aan de gerechtelijke overhe
den is toebedeeld; 

eiser in zijn appelconclusie had laten gel
den dat zelfs indien Den Trol een drugs-

hol zou zijn geweest, het tot de justitiele be
voegdheid 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 rech
ter heeft toegewezen (appelconclusie blad
zijden 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 ant
woorden op het verweer van eiser (schen
ding van artikel 149 van de Gecoordineerde 
Grondwet (nieuw): 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de in het mid

del 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 daar
mee strijdige feitelijke gegevens te
genspreekt, mitsdien zijn conclusie be
antwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat de rechterlijke be
voegdheid tot sluiting van drank
gelegenheden of andere inrichtingen, 
bepaald in artikel 4, § 3, van de wet 
van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van de gifstoffen, slaap
middelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica, de 
bevoegdheid van de burgemeester tot 
het uitvaardigen van politie
maatregelen bij toepassing van de de
creten 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 voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

2 april 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Bourgeois - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 



Nr. 188 HOF VAN CASSATIE 407 

advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Ver
bist en Biitzler. 

Nr. 188 

1 e KAMER- 2 april1998 

1 o VORDERING IN RECHTE - BELANG
RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING -
RECHTMATIG BELANG. 

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

1 o De krenking van een belang kan enkel tot 
een rechtsvordering tot vergoeding lei
den 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 na
streeft, 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 sub
stantie gezegd : 

1. Preliminair komt het mij voor dat de 
door verweerster opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid van het middel te
ruggaat op de beoordeling van de gegrond
heid 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 in
gestelde rechtsvordering. 

Het belang is algemeen een voorwaarde 
van de rechtsvordering, zodat enige be
twisting hieromtrent met het bestaan van 
de rechtsvordering zelf is verbonden (art. 
17 Ger.W.) 

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

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

Het belang bestaat in ieder stoffelijk of 
zedelijk voordeel dat de eiser kan halen uit 
de vordering die hij instelt op het ogen
blik 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 rechtsvor
dering tot vergoeding aanleiding geven in
dien het om een rechtmatig belang gaat (4). 

De schade hoeft dus niet te bestaan in de 
schending van een recht. Een belangen
krenking volstaat, op voorwaarde dat dit 
belang niet onrechtmatig is. 

3. Deze beperking tot de rechtmatige be
langen 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 in
derdaad met zichzelf in tegenstrijd ko
men, indien het zijn bescherming zou ver
lenen 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 we
gens 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 ver
boden kansspel geen rechtmatig belang uit
maakt (8). 

(3) Verslag van de Koninklijke Commissaris bij 
het ontwerp van wet tot invoering van het Ge
rechtelijk 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, 1977-
78, 267. 

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

(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 rechts
vordering niet ontvankelijk, dan wel on
gegrond moet worden verklaard (9). 

In het thans aan het Hof onderworpen 
geding werd de vordering ontoelaatbaar 
verklaard bij ontbreken van een rechtma
tig belang. 

De appelrechter oordeelt te dezen dat 
voor het plaatsen van de caravan waar
aan door een omgevallen boom schade was 
toegebracht, een bouwvergunning was ver
eist overeenkomstig de stedenbouwwet. Hij 
beslist dat eiseres geen rechtmatig be
lang doet gelden om vergoeding te beko
men van schade toegebracht aan een alzo 
wederrechtelijke geplaatste inrichting. 

5. Uw Hof heeft reeds beslist dat de be
palingen van de Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw van openbare orde zijn 
(10). En een belang is onrechtmatig wan
neer 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 prin
cipe dat, wie de verwezenlijking van een 
onrechtmatig voordeel nastreeft of het her
s tel voor het verlies daarvan in rechte niet 
kan toegelaten worden, op zich duidelijk ge
noeg lijkt, gebeurt de concrete implemen
tatie van die vuistregel niet steeds even on
genuanceerd. 

6. Een bijzonder toepassingsgeval wordt 
gevormd door de herstelplicht in geval van 
overspel. Uw Hof oordeelde in voltallige te
rechtzitting op 1 februari 1989 dat, in af
wijking van vroegere jurisprudentie, hoe
wei de echtgenoot die zich beledigd acht, 
het ongeoorloofd karakter van het over
spel van de andere echtgenoot kan aan
voeren, de voor het overlijden van laatst
genoemde 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, Si
rey, 1961, I, nr. 228; DE WILDE, L., "Het begrip 
schade, in Onrechtmatige daad, Actuele tenden
zen, Antwerpen, Kluwer, 1979, 197 e.v. 

(10) A.R. nr. 8634 (A. C., 1989-90, nr. 574). 

(11) DIRIX, E., Het begrip schade, Antwerpen
Apeldoorn, Maarten Kluwer's, nr. 98. 

burgerrechtelijke gevolgen van zijn fout te 
onttrekken (12). 

Deze zienswijze werd bevestigd bij ar
rest van 15 februari 1990 : degene die aan
sprakelijk is voor het doden mag het on
geoorloofd karakter van een overspel niet 
aanvoeren om zich aan de burgerrechtelijke 
gevolgen van zijn fout te onttrekken (13). 

7. Behalve de aanspraak van concubine
renden 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 on
rechtmatige situatie bevond, maar tach een 
rechtmatig belang heeft behouden, ander
zijds. Het is niet m.a.w. omdat het slacht
offer zich in een ongeoorloofde toestand be
vindt, dat elk belang dat aldus wordt 
gekrenkt, op zich onrechtmatig is en de be
nadeelde rechteloos maakt (14). Aan de 
schadeverwekker zou dus niet altijd een 
vrijbrief zonder meer kunnen worden toe
gekend. 

Zo werd de vordering tot vergoeding van 
schade aan het voertuig van een smokke
laar ontvankelijk verklaard (15). Dit was 
eveneens het geval met de vordering we
gens burenhinder van de exploitant van een 
"sex"-bioscoop (16). 

8. Waar een krenking van het belang dat 
bestaat in de voortzetting van illiciete ac
tiviteiten geen vergoedbare schade uit
maakt, dient er aangestipt te worden dat 
in het thans bestreden arrest niet is vast
gesteld geworden dat de vordering tot her
stel 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 scha
deloosstelling (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 ge
plaatste caravan het behoud beoogt van die 
wederrechtelijke toestand. Dit is niet on
belangrijk bij de beoordeling van de be
sproken problematiek. Indien men im
mers met de appelrechter zou aanvaarden 
dat de schadeverwekker hier toch voile
dig vrijuit gaat, zou men kunnen komen tot 
de opmerkelijke vaststelling dat welk
danige schade ook toegebracht ingevolge 
een foutieve gedraging of een onrechtma
tige daad aan in strijd met de steden
bouwkundige voorschriften opgerichte vaste 
inrichtingen - en die zijn erg talrijk -
nooit tot het welslagen van een vordering 
tot vergoeding aanleiding zou kunnen ge
ven (17). 

Indien het Hof zich ook met zulke ge
volgtrekking kan verzoenen, zal het onge
twijfeld de voorziening verwerpen; in het te
gengestelde geval zou het tweede onderdeel 
van het enig middel tot cassatie dat aan
voert dat het bekomen van schadevergoe
ding geen materieel herstel van de onrecht
matige situatie vereist, nu de rechtsvor
dering van eiseres de vergoeding van 
zaakschade beoogt en niet de vergoeding 
van enige winst uit de onrechtmatige toe
stand, kunnen slagen, wat dan moet lei
den tot cassatie met verwijzing. 

ARREST 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1994 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

Over het middel gesteld als volgt : 
schending van artikelen 1382, 1383, 

1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, 17, 18, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 44, 64, 65, van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedenbouw, ge
wijzigd bij de wet van 22 december 1970, 

doordat het bestreden arrest van beves
tiging de door eiseres ingestelde vorde
ring ertoe strekkend verweerster te doen 
veroordelen tot betaling van een schade
vergoeding ten bedrage van 661.030 fr. niet 

(17) Vergelijk met betrekking tot onteigenings
vergoedingen Cass., 14 dec. 1979 (A.C., 1979-
80, nr. 243); zie ook SuETENs-BoURGEOIS, G., "De 
onteigeningsvergoedingen", R. W, 1973-74, 2079 
(i.h.b. nr. 30) en "Onteigeningen", ibid., 1987-
88, 65 (i.h.b. nr. 19). 

toelaatbaar verklaart bij ontbreken van een 
rechtmatig belang op volgende gronden : 
dat de rechtsvordering niet kan worden toe
gelaten indien de eiser geen rechtmatig be
lang heeft om ze in te dienen; dat partijen 
niet betwisten dat onderhavige eigendom 
gelegen is in een gebied voor dagrecrea
tie dat niet voor bebouwing ofvoor wijzi
ging van het bodemrelief in aanmerking 
komt; dat eiseres inroept dat de bescha
digde caravan geen weekeindhuisje is waar
voor een bouwtoelating is vereist doch en
kel 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 bouw
toelating is vereist; dat onderhavige con
structie, 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 on
geacht deze constructie kon uit elkaar wor
den genomen en theoretisch verplaatst, 
deze bemeubelde inrichting bestemd was 
om ter plaatse te blijven; dat dienvolgens 
voor het plaatsen van deze vaste inrich
ting een bouwvergunning was vereist over
eenkomstig 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 gel
den om vergoeding te bekomen van schade 
toegebracht aan een wederrechtelijk ge
plaatste inrichting; dat de andere argu
menten niet verder dienend zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat de 
caravan een wederrechtelijk geplaatste in
richting was, niet tot gevolg heeft dat ver
weerster aan haar verplichting, de schade 
te vergoeden die zij door haar fout aan deze 
caravan veroorzaakt heeft, zou kunnen ont
snappen; dat immers de rechten van de 
derden ten aanzien van het herstel van on
rechtmatige situaties inzake stedenbouw en 
ruimtelijke inrichting bij de wet beperkt 
zijn; dat namelijk de afbraak van onrecht
matig opgerichte inrichtingen, het uitvoe
ren eraan van bouwwerken of aanpassings
werken, of het transigeren mits betaling 
van een geldsom, enkel door de gemach
tigde ambtenaar en (of) het college van bur
gemeester en schepenen der gemeente kun
nen beslist worden, en niet door 
verweerster; dat ingevolge deze beper
king 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 vergoe
den, zodat verweerster niet gerechtigd is de 
wederrechtelijke plaatsing van deze in
richting in te roepen om aan haar verplich
ting tot vergoeding te ontsnappen (schen
dingvan 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 cara
van van de verzekerde van eiseres zon
der bouwvergunning als vaste inrichting in 
een gebied, bestemd voor dagrecreatie, ge
plaatst was, niet tot gevolg heeft dat het 
herstel van deze door de fout van ver
weerster beschadigde caravan een onrecht
matig 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 cara
van geleden schade en dit feit er even
min 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 zaak
schade 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, zo
dat het recht van eiseres op schadevergoe
ding wegens de door de fout van ver
weerster aan de zaak veroorzaakte schade 
niet uitgesloten wordt door de onrechtma
tige situatie waarin de caravan zich be
vond (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 mid
del aangewezen bepalingen geschonden 
heeft: 

Over de door verweerster opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid 
van het middel: het middel oefent kri
tiek 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-ontvan
kelijkheid moet worden verworpen; 

Wat het tweede onderdeel van het 
middel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de rechtsvordering niet kan worden 
toegelaten indien de eiser geen be
lang heeft om ze in te dienen; 

Dat de krenking van een belang en
kel tot een rechtsvordering tot vergoe
ding kan leiden als het om een recht
matig belang gaat; 

Dat degene die enkel het behoud 
van een toestand in strijd met de open
bare 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 arti
kel 44 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimte
lijke ordening en van de stedenbouw 
strijdig geplaatste vaste inrichting; 

Overwegende dat het arrest even
wei niet vaststelt dat de vordering tot 
herstel van de schade enkel het be
houd beoogt van de wederrechtelijke 
instandhouding van de vaste inrich
ting; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing 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 - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Nelissen Grade. 
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Nr. 189 

1 e KAMER- 2 april1998 

1° STEDENBOUW- BOUWVERGUNNING
GELDIGHEIDSDUUR- ANNULATIEBEROEP -
GEVOLG. 

2° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- VER
WIJZING NAAR RECHTSPRAAK- GELDIGHEID. 

1 o De enkele omstandigheid dat een derde 
een annulatieberoep tegen een bouwver
gunning instelt voor de Raad van State 
heeft niet tot gevolg dat de vervalter
mijn van die bouwvergunning is geschorst 
zolang de Raad van State geen uitspraak 
heeft gedaan (1). (Art. 52 Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedenbouw (2).) 

2° Een arrest dat tot steun van een wets
uitlegging 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 INTER
BEACH B.V: T. VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den 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 Ruim
telijke Ordening en Stedebouw is niet voor schor
sing vatbaar, ook niet wegens overmacht. Het ver
val van de bouwvergunning indien een jaar na 
afgifte ervan niet met de werken is begonnen kan 
alleen door een nieuwe tussenkomst van de over
heid worden verlengd met een jaar. Die rege
ling geldt zowel voor bouwvergunningen die aan 
particulieren worden verleend, als voor bouw
vergunningen aan publiekrechtelijke rechtsper
sonen. (Cass., 15 april1983, A.R. nr. 3506, A. C., 
1982-83, nr. 445). Anders, zie Raad van State, ar
rest nr. 28.062 van 10 juni 1987 en nr. 41.208 van 
27 nov. 1992. 

(2) Thans art. 50 decreet van 22 okt. 1996 be
treffende 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). 

schending van artikelen 52, eerste lid, 
van de Wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw (hierna Stedenbouw
wet genoemd), 6 en 1120 van het Gerech
telijk Wetboek en 149 van de gecoiirdi
neerde Grondwet van 17 februari 1994, 
voor zoveel als nodig, artikel 97 van de 
Grondwet v66r deze coiirdinatie, 

doordat het bestreden arrest, om het ha
ger beroep van eiseres te verwerpen, het 
middel van eiseres dat het verweerster niet 
toegelaten was om te besluiten tot het ver
val van de bouwvergunning nu rekening 
diende gehouden te worden met de schor
sing van de termijn voorzien in artikel52, 
eerste lid, van de Stedenbouwwet inge
volge de procedure in annulatie van de 
bouwvergunning ingesteld door de naam
loze vennootschap "Fredimmo" voor de 
Raad van State, verwerpt op de volgende 
grand : "Uit het feit dat de wetgever voor
zag 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 be
schouwen als een termijn die niet voor 
schorsing vatbaar is (Cass., 7 mei 1980, 
A.P.M. 1980, p. 149)", 

terwijl, eerste onderdeel, de termijn, voor
zien bij artikel52, eerste lid van de Steden
bouwwet, 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 ar
rest artikel 52, eerste lid van de Steden
bouw schendt door te beslissen dat de ter
mijn voorzien in voornoemd artikel niet 
voor schorsing vatbaar is, ook niet inge
volge 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 en
kel omdat het Hofvan Cassatie bij een ar
rest van 7 mei 1980 beslist heeft dat uit het 
feit dat de wetgever voorzag in de moge
lijkheid 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 wetge
ver de termijn van een jaar, bepaald in ar
tikel 52, eerste lid, heeft willen beschou
wen 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 Cas
satie aansluiten, 

zodat het bestreden arrest aan de recht
spraak van het Hofvan Cassatie de draag
wijdte geeft van een algemene en als re
gel geldende beschikking, hetgeen, buiten 
het hier niet toepasselijk geval voorzien in 
artikel 1120 van het Gerechtelijk Wet
hoek, een schending inhoudt van artikel 6 
van het Gerechtelijk Wetboek; in elk ge
val het bestreden arrest een wettigheids
controle in verband met de naleving van ar
tikel 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 fe
bruari 1994 en voor zoveel als nodig van ar
tikel 97 van de Grondwet v66r deze coiir
dinatie: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 52, eerste lid, van de te dezen toe
passelijke Stedenbouwwet, de bouw
vergunning 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 be
trokkene 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 be
paald geschorst is zolang de Raad van 
State hierover geen uitspraak heeft ge
daan; 

Overwegende dat het hof van be
roep vaststelt dat de werken niet bin
nen hetjaar na afgifte van de vergun
ning waren begonnen en oordeelt dat 
de termijn niet geschorst was zolang 
geen uitspraak ten gronde was ge
daan door de Raad van State; 

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

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest een uit
legging geeft van artikel 52 van de 
Stedenbouwwet en tot steun van die 
uitlegging verwijst naar een prece
dent; 

Dat het zodoende aan dat prece
dent geen algemene en als regel gel
dende draagwijdte geeft; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

2 april1998 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Verougstraete, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Van Omme
slage en De Gryse. 

Nr. 190 

1 e KAMER - 3 april 1998 

VERZEKERING- ALGEMEEN- NIETIG
HEID- VERZWIJGING DOOR DE VERZEKERDE 
-BEGRIP. 

Naar recht verantwoord is de beslissing van 
de rechter die weigert een verzekerings
polis wegens verzwijging door de verze
kerde nietig te verklaren, wanneer hi} be
slist dat, in het onderhavige geval, die 
verzwijging de vertrouwensrelatie tus
sen de verzekeraar en de verzekerde niet 
in het gedrang heeft gebracht (1). (Art. 9 
Verzekeringswet.) 

(1) Raadpl. Cass., 13 april1989, A.R. nr. 8322 
(A.C., 1988-89, nr. 455). 



Nr. 190 HOF VAN CASSATIE 413 

(AXA BELGIUM N.V. T. COPETTE) 

ARREST (vertaling) 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 oktober 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van arti
kel9 van de wet van 11 juni 1874 op de 
verzekeringen, 

doordat het hof van beroep heeft kennis
genomen van de conclusie van eiseres (die 
in de rechten en verplichtingen van de n.v. 
De Bij-De Vrede is getreden) waarin zij be
toogde dat de verzekeringspolis die ver
weerder op 18 oktober 1990 bij de n.v. De 
Bij-De Vrede had afgesloten tot dekking 
van de risico's betreffende een motorvoer
tuig, 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 ge
baseerd is op de door de verzekeringsne
mer bereikte bonus-malustrap. Daarom 
verzoeken wij u ons een afschrift te bezor
gen van de laatste kwitantie van de B.A.
polis waarop die trap vermeld staat'; (ver
weerder) 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 dief
stal onmiddellijk was ingegaan; in werke
lijkheid was over beide waarborgen tege
lijkertijd onderhandeld en dat tijdstip is 
bepalend voor de beoordeling van het ver
trouwen dat de verzekeraar in de 
kandidaat-verzekerde kan stellen; het ri
sico 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 ne
men waarin zij hem duidelijk vraagt of hij 
voorheen al bij ongevallen was betrok
ken, uiteraard is dat zij meent dat een der
gelijke inlichting een weerslag heeft op 

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 gron
den bestaan om te betwisten dat de door 
(verweerder) afgelegde valse verklaring de 
waardering van het risico B.A. door de ver
zekeraar kon verminderen en meer be
paald, via het bonus-malussysteem, het to
taalbedrag van de premies kon be'invloe
den'; vaststaat dat (verweerders) valse 
verklaring de waardering van het risico 
door de (n.v. De Bij- De Vrede) bij het slui
ten van het contract heeft verminderd en 
dat, indien zij op de hoogte was geweest 
van het twee maanden eerder door (ver
weerder) veroorzaakte ongeval, zij zeker 
niet onder dezelfde voorwaarden zou heb
ben gecontracteerd; het bedrag van de pre
mies zou uiteraard verschillend geweest 
zijn"; dat het hofvan beroep de vordering 
van verweerder tot betaling van een 
verzekeringsuitkering krachtens voor
noemde polis wegens diefstal van zijn voer
tuig gegrond heeft verklaard en eiseres 
heeft veroordeeld tot betaling van het be
drag van 469.404 frank, na aftrek van een 
eventueel contractueel bepaald eigen ri
sico, vermeerderd met de wettelijke inte
rest te rekenen van 21 december 1990, en 
eiseres in de kosten van beide instanties 
heeft veroordeeld op grond "dat (verweer
der) bij het afsluiten van de polis, geen ge
wag heeft gemaakt van een lichte aanrij
ding die een, door (verweerder) als 
onbeduidend omschreven, schade heeft ver
oorzaakt; dat (eiseres) geen enkel dossier 
voorlegt over de omvang van de schade bij 
dat verzwegen ongeval; dat zij niet be
twist 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 ri
sico diefstal weliswaar een vertrouwens
relatie tussen verzekeraar en verzekerde 
veronderstelt, maar ingevolge het begin
sel dat overeenkomsten te goeder trouw 
moeten worden uitgevoerd de nietigheid 
maar kan aangevoerd worden als de ver
zwijging van zodanige aard is dat de ver
zekeraar op grond daarvan noodzakelij
kerwijs zou hebben geweigerd het risico te 
dekken of het onder dezelfde voorwaar
den 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 te
gen het risico 'diefstal', indien zij op de 
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hoogte was gebracht van de lichte aanrij
ding waarbij haar verzekerde betrokken 
was geweest en die blijkbaar tot geen en
kele gerechtelijke procedure had geleid; dat 
het dus overdreven is staande te houden 
dat de gelaakte verzwijging de vertrou
wensrelatie, die tussen contracterende par
tijen moet bestaan, heeft verstoord; dat bo
vendien moeilijk valt aan te nemen dat een 
verzekerde een diefstal veinst omdat zijn 
voertuig licht beschadigd is; (. .. ) dat (ver
weerder) terecht betoogt dat de verzeke
raar een sanctie oplegt die volledig bui
ten verhouding staat tot de minieme, door 
de verzekerde veroorzaakte (lees: begane) 
fout); dat uit de voorgaande overwegin
gen volgt dat de wettelijke voorwaarden om 
de verzekering nietig te verklaren in casu 
niet vervuld zijn en dat (eiseres) ten on
rechte geweigerd heeft het schadegeval te 
dekken; dat het dus overbodig is het pro
bleem van de onsplitsbaarheid van de on
derscheiden, door een en dezelfde polis ge
dekte risico's te onderzoeken", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 9 van de 
wet van 11 juni 1874 op de verzekerin
gen luidt als volgt: "elke verzwijging, valse 
verklaring door de verzekerde gedaan, zelfs 
zonder kwade trouw, wanneer zij de waar
dering van het risico verminderen of het 
voorwerp ervan wijzigen, derwijze dat de 
verzekeraar, had hij ervan kennis gedra
gen, niet aan dezelfde voorwaarden zou ge
contracteerd hebben, maken de verzeke
ring 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 verzeke
ring van alle risico's die met voornoemd ri
sico een ondeelbaar of onsplitsbaar ge
heel 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 heb
ben verzekerd tegen het risico 'diefstar, in
dien zij op de hoogte was gebracht van de 
lichte aanrijding waarbij haar verzekerde 
betrokken was geweest"; het arrest ech
ter niet ontkent dat, zoals eiseres staande 
hield, de valse verklaring van verweer
der 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, aan
gezien het tariefvoor de omniumverzeke
ring gebaseerd was op de bonus-malustrap; 
het arrest overweegt dat het "overbodig is 
het probleem van de onsplitsbaarheid van 

de onderscheiden, door een en dezelfde po
lis gedekte risico's te onderzoeken"; nude 
onderscheiden risico's, die door een en de
zelfde door verweerder afgesloten "omnium
polis" waren gedekt een ondeelbaar en on
splitsbaar geheel vormden, de valse 
verklaring over een feit waardoor de waar
dering door de verzekeraar van de risico's 
die hij aanvaardde te dekken, kan vermin
deren, nochtans de vernietiging van de ge
hele 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 ge
heel vormden, en nu het de exceptie van 
nietigheid verwerpt op grond dat het ver
zwijgen door verweerder geen invloed had 
gehad op de waardering van het risico dief
stal, zijn beslissing niet naar recht verant
woordt (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 over
gelegde beslissing de polis nietig ver
klaart op grond dat de verzekerde bij 
het afsluiten van de polis, verzwe
gen had dat hij twee ernstige onge
vallen had veroorzaakt, wat derhalve 
een volstrekt verschillende en veel er
gere toestand is dan die waarover het 
geschilloopt; dat (verweerder) terecht 
staande houdt dat de door de verze
keraar opgelegde straf volstrekt bui
ten verhouding staat tot de geringe 
fout van de verzekerde; dat uit de 
voorgaande overwegingen volgt dat de 
wettelijke voorwaarden om de verze
kering nietig te verklaren, in casu niet 
vervuld zijn ... "; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het hof van beroep, niettegenstaande 
de in het middel bekritiseerde over
wegingen, de gevolgen van de valse 
verklaring door verweerder heeft be
oordeeld met betrekking tot alle door 
de verzekeringspolis gedekte risico's; 

Dat, in zoverre, het onderdeel fei
telijke 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 ver
zwijging de vertrouwensrelatie tus
sen de verzekeraar en de verzekerde 
niet in het gedrang had gebracht; 

Dat het hof van beroep, door die 
overweging, die, zoals gezegd, een al
gemene draagwijdte heeft, zijn beslis
sing heeft verantwoord zonder arti
kel 9 van de wet van 11 juni 1874 te 
schenden; 

Dat, in zoverre, het onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

3 april 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Verheyden - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal- Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en Van Ommeslaghe. 

Nr. 191 

16 KAMER- 3 april1998 

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

2o RECHT VAN VERDEDIGING -BUR
GERLIJKE ZAKEN - VONNISSEN EN ARRES
TEN -AFWIJZING VAN DE VORDERING- EX
CEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
HEROPENING VAN HET DEBAT- DOEL. 

3° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZA
KEN - CASSATIEGEDING- VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST
ONTVANKELIJKHEID. 

1 o 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-

tijen voor hem niet hadden opgeworpen; 
die verplichting strekt ertoe de eerbiedi
ging van het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging te waarbor
gen (1). (Artt. 774, tweede lid, en 1042 
Ger.W.) 

3° Ontvankelijk is de door eiser in cassa
tie ingestelde vordering tot bindend
verklaring van het arrest, wanneer laatst
genoemde er belang bij heeft dat de te 
wijzen beslissing bindend wordt ver
klaard voor de daartoe in de zaak geroe
pen partij (2). (Artt. 15 en 16 Ger.W.) 

(H. VAN VAERENBERGH ET FILS B.V.B.A. T. TIM
MERMANS, 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 bestre
den arrest, op 27 september 1996 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

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 te
gen de verweerders ingestelde inciden
teel beroep en het door de verweerders te
gen eiseres ingestelde incidenteel beroep 
niet ontvankelijk verklaart op grond "dat 
er voor de eerste rechter geen enkel ge
ding was tussen het echtpaar 
Timmermans-Van Damme en de vennoot
schap Fanizza, daar die partijen tegen el
kaar 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 echt
paar Timmermans-Van Damme niet kon 
dagvaarden in hoger beroep; dat de (ver
weerders) bijgevolg niet rechtsgeldig zijn 
gedagvaard door de vennootschap Fanizza; 

(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 ge
daagden in hoger beroep zijn in de zin van 
artikel 1054 van het Gerechtelijk Wet
hoek, in de zaak zijn en in de regel, over
eenkomstig artikel1056, 4°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, bij conclusie hoofdbe
roep kunnen instellen tegen iedere andere 
partij die bij het geding aanwezig is (Cass., 
2 feb. 1989, A. C. 1988-89, nr. 324); dat voor
noemd hoger beroep evenwel onderwor
pen is aan de regels van het hoofdberoep en 
meer bepaald binnen de wettelijke ter
mijn moet worden ingesteld als het von
nis is betekend (. .. ); dat de (verweerders) te 
dezen het vonnis op 5 februari 1992 heb
ben doen betekenen aan (eiseres) en dat zij 
hun hoger beroep tegen die partij - die 
door de vennootschap Fanizza rechtsgel
dig 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 klaarblij
kelijk laattijdig en derhalve niet ontvan
kelijk is; dat het door die partij tegen de 
(verweerders) ingestelde 'incidenteel' be
roep 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 be
roep, de rechter ambtshalve de herope
ning van het debat moet bevelen, alvo
rens de vordering geheel of gedeeltelijk af 
te wijzen, op grond van een exceptie die de 
partijen voor hem niet hadden ingeroe
pen, en meer bepaald op grond van een ex
ceptie van niet-ontvankelijkheid; die be
paling ertoe strekt de eerbiediging van het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging te waarborgen; uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat een van de partijen de ex
ceptie van niet-ontvankelijkheid van het 
door eiseres tegen de verweerders inge
stelde incidenteel beroep heeft opgewor
pen en evenmin trouwens dat het hof van 
beroep de partijen de gelegenheid heeft ge
geven om hun opmerkingen voor te dra
gen betreffende de exceptie die heeft ge
leid tot de verwerping van het hoger beroep 
van eiseres en, derhalve, tot de bevesti
ging van het gedeelte van het bestreden 
vonnis dat haar benadeelde; de partijen het 
integendeel erover eens waren dat het in
cidenteel beroep van eiseres tegen de ver
weerders ontvankelijk was; het arrest bij
gevolg, 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 

de gelegenheid te hebben geboden om hun 
opmerkingen over die exceptie van niet
ontvankelijkheid voor te dragen, de arti
kelen 774, tweede lid, en 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt en het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging miskent : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 774, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek de rechter ambtshalve 
de heropening van het debat moet be
velen, alvorens de vordering geheel of 
gedeeltelijk afte wijzen, op grond van 
een exceptie die de partijen voor hem 
niet hadden ingeroepen; dat die bepa
ling ertoe strekt de eerbiediging van 
het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging te waarbor
gen; 

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 in
cidenteel beroep van eiseres ambts
halve niet ontvankelijk te verklaren, 
de in het middel aangegeven wetsbe
palingen schendt en het aldaar ver
melde algemeen rechtsbeginsel mis
kent; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de eisers er be

lang bij hebben dat het arrest bin
dend verklaard wordt voor de partij 
die zij te dien einde in de zaak heb
ben geroepen; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het het in
cidenteel beroep van eiseres tegen de 
verweerders niet ontvankelijk ver
klaart; verklaart het arrest bindend 
voor de B.V.B.A. Commerciale G. Fa
nizza, die is opgeroepen tot bindend
verklaring van het arrest; beveelt dat 
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van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten 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 - 1 e kamer- Voorzitter en 
verslaggever: mevr. Charlier, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, procureur-generaal -
Advocaat : mr. Geinger. 

Nr. 192 

1 e KAMER- 3 april1998 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST - 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, afkom
stig is van het pand van die persoon, zon
der vast te stellen dat die hinder veroor
zaakt 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 bestre
den vonnis, op 11 juni 1996 in laat
ste aanleg gewezen door de vrederech
ter van het kanton Seneffe; 

Over het middel : schending van arti
kel 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). 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt 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 appar
tement van verweersters verzekerde heeft 
opgelopen "door de rdok die genoemd ap
partement was binnengedrongen vanuit (ei
sers) appartement waar brand was ont
staan ... 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 oorzake
lijk verband tussen die brand en die schade 
betwist; dat uit het feitenrelaas voldoende 
blijkt dat het evenwicht van het nabuur
schap 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 fei
tenrelaas zelf voldoende gronden ople
vert voor de vordering op grond van de ar
tikel 544 van het Burgerlijk Wetboek", 

terwijl, met toepassing van artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek, degene die 
door een daad, een nalatigheid of enige ge
draging schade heeft veroorzaakt, ver
plicht 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 nabu
rige 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 Wet
hoek niet kan voortvloeien uit de enkele 
vaststelling dat het naburig erf abnor
male 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 verantwoorde
lijk kan worden geacht op grond van arti
kel 544 van het Burgerlijk Wetboek, aan
gezien 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 at
tribuut van dat recht en dat hij aldus het 
evenwicht heeft verbroken; het vonnis bij
gevolg, door eiser op grond van artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek te veroorde
len om verweerster te vergoeden wegens de 
schade die het appartement van haar ver
zekerde 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 bui
ten verhouding staat tot de normale buren
hinder", zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt (schending van artikel 544 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat artikel 544 van 
het Burgerlijk Wetboek iedere eige
naar 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 ver
zuim of enige gedraging, het even
wicht tussen de eigendommen ver
stoort 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 vast
stelt dat het appartement van de heer 
Rouneau, de verzekerde van ver
weerster, schade heeft opgelopen "door 
de rook die (daar) was binnengedron
gen vanuit (eisers) appartement waar 
brand was ontstaan(. .. )"; 

Dat het overweegt dat "dat uit het 
feitenrelaas voldoende blijkt dat het 
evenwicht van het nabuurschap ver
broken is en dat de door de heer Rou
neau ondergane hinder, die kenne
lijk buiten verhouding staat tot de 
normale burenhinder, ontstaan is door 
de brand in het appartement van (ei-
ser)"; · 

Overwegende dat het vonnis, door 
het bestaan van een abnormale buren
hinder aan te nemen zonder daarbij 
vast te stellen dat deze te wijten is aan 
de gedragingen van eiser, zijn beslis
sing waarbij eiser wordt veroordeeld 
op grand van artikel 544 van het Bur
gerlijk Wetboek, niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 

de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar de 
vrederechter van het eerste kanton 
van Charleroi. 

3 april 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 193 

1 e KAMER- 3 april1998 

1° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN- ALGEMEEN- VERZUIM OM illTSPRAAK 
TE DOEN OVER EEN PUNT VAN DE VORDERING 
-GEVOLG. 

zo HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN IN
BEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN
BESLISSING- VERZillM OM illTSPRAAK TE 
DOEN OVER EEN PUNT VAN DE VORDERING
GEVOLG. 

1 o en zo Niet ontvankelijk is de vordering 
die ertoe strekt dat een rechter, die ver
zuimd 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 be
roep worden bestreden. (Art. 118, 3°, 
Ger.W.) 

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

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF; - Gelet op de bestre
den 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 Wet
hoek, 

doordat het hevestigend hestreden ar
rest van 25 april 1996 de vordering van de 
eisers, die ertoe strekte de verweerders sub 
1 en 2 te doen veroordelen om aan hen ge
rechtelijke 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 voile
dige 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 vorde
ring uitspraak te doen, wanneer de rech
ter zijn beslissing over geen enkel punt 
heeft aangehouden , aileen door rechts
middelen kan worden bestreden; dat de ei
sers bijgevolg tijdig hoger beroep dienden 
in te stellen tegen het door de Rechthank 
van Eerste Aanleg te Nijvel op 28 septem
ber 1987 gewezen vonnis dat hun die ge
rechtelijke intrest niet had toegekend om
dat 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 gron
den moet worden hevestigd, in zoverre zij 
de vordering van de eisers niet ontvanke
lijk heeft verklaard, 

terwijl artikel1138, 3°, van het Gerech
telijk Wetboek hepaalt dat er geen herroe
ping van het gewijsde maar enkel, tegen de 
heslissingen in laatste aanleg, voorzie
ning in cassatie wegens overtreding van de 
wet openstaat, indien er werd nagelaten 
uitspraak te doen over een van de pun
ten van de vordering; die bepaling, vol
gens welke aileen in welbepaalde geval
len voorziening in cassatie of herroeping 
van het gewijsde openstaat (schending van 
artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek), 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 gerechte
lijke intrest, wanneer de rechter onopzet
telijk nagelaten heeft daarover uitspraak te 
doen; het bestreden arrest hijgevolg de vor
dering 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 bestre
den arrest aldus de in het middel aange
geven bepalingen heeft geschonden : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hofvermag acht te slaan, 

blijkt dat de rechtbank, in haar von
nis van 28 september 1987 verzuimd 
heeft uitspraak te doen over de door de 
eisers gevorderde gerechtelijke in
trest, dat laatstgenoemden vervol
gens de zaak andermaal voor dezelfde 
rechter hebben gebracht, opdat hij 
over die intrest uitspraak zou doen en 
dat de rechtbank, bij vonnis van 26 fe
bruari 1991, die vordering niet ont
vankelijk 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 bestre
den; 

Dat het arrest, nu het beslist dat de 
eisers tijdig hoger beroep dienden in te 
stellen tegen het vonnis van 28 sep
tember 1987, de beslissing dat de bo
vengenoemde vordering niet ontvan
kelijk is, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest van 27 januari 1996, in 
zoverre het zowel het hoofd- als het in
cidenteel 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 wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt de eisers in de helft van de 
kosten en houdt de uitspraak over het 
overige gedeelte aan opdat de feiten
rechter daarover uitspraak zou doen; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

3 april 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
procureur-generaal - Advocaat : mr. 
Houtekier. 
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Nr. 194 

3e KAMER- 6 april1998 

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE -
ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING- OVER· 
EENKOMST- ONBEPAALDE TIJD- TERMIJN
VASTE TERMIJN BEHOUDENS VOORAFGAANDE 
BEEINDIGING- WETTIGHEID. 

Geen enkele wetsbepaling, inzonderheid 
geen enkele bepaling van de Arbeids
overeenkomstenwet, verbiedt dat de werk
gever en de werknemer bedingen dat in de 
arbeidsovereenkomst die zij voor een on
bepaalde 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 bestre
den arrest, op 14 juni 1994 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel, recht
doende 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 ar
tikelen 149 van de gecoordineerde Grand
wet, 1134, 1156, 1157, 1158, 1161, 1162, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 7, 9, 32, 1", en 40, § 1, van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 

(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 in
gediend. 

(3) A.R. nr. 9181 (A.C., 1991-92, nr. 42). 

doordat het arrest verweerster veroor
deelt om aan eiser een aanvullende 
opzeggingsvergoeding van 444.237 frank te 
betalen, vermeerderd met de gerechte
lijke en wettelijke interest op het nettobe
drag, elk van beide partijen veroordeelt in 
de helft van de kosten en aldus eisers vor
dering om verweerster te veroordelen om 
hem het bedrag van 3.521.893 frank aan
vullende opzeggingsvergoeding te beta
len, verwerpt op grond dat "niet wordt be
twist dat de partijen een nieuwe 
overeenkomst hebben gesloten 'voor onbe
paalde 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 da
tum; dat hetArbeidshofte Bergen, in het 
(vernietigde) arrest, de vermelding 'uiter
lijk op 31 oktober 1991' juist overnam maar 
besliste dat 'het in strijd met de in de over
eenkomst van 1 april 1983 vervatte ver
plichting, niet om een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd, maar om een overeen
komst voor een bepaalde tijd gaat'; dat ge
noemd arrest op de hierboven weergege
ven gronden is vernietigd; dat (eiser) thans 
het volgende aanvoert : - 'het Arbeids
hof te Bergen heeft ten onrechte uit de be
woordingen van de overeenkomst afge
leid ... 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 par
tijen uit om een voortijdige beeindiging door 
opzegging mogelijk te maken. Die vermel
ding herinnert aileen maar eraan dat de 
overeenkomst kan worden ontbonden v66r 
het verstrijken van de onder de wette
lijke voorwaarden bepaalde termijn'; dat, 
zoals hierboven is gezegd, de partijen een 
nieuwe, op nieuwe arbeidsvoorwaarden ge
baseerde, overeenkomst 'voor onbepaalde 
tijd' hebben gesloten; dat het arbeidshof, in 
zijn thans vernietigde arrest, terecht pre
ciseerde dat de door de partijen gegeven 
omschrijving de rechter niet bindt, maar 
dat de in de overeenkomst gegeven om
schrijving moet primeren, als bedrog niet 
bewezen is ofhet bestaan van met die om
schrijving onverenigbare bedingen niet is 
aangetoond (Cass., 16 januari 1978, A. C., 
586); dat bedrog te dezen niet wordt aan
gevoerd; dat de bewoordingen van de over
eenkomst 'uiterlijk op .. .' niet onverenig
baar zijn met een dergelijke overeenkomst 
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voor onbepaalde tijd, aangezien het Hof van 
Cassatie terecht erop wijst dat die vermel
ding integendeel juist onverenigbaar zou 
zijn met een overeenkomst voor een be
paalde tijd; dat te dezen, het woord 'uiter
lijk' de mogelijkheid openlaat om de over
eenkomst te beeindigen v66r de door de 
partijen bepaalde uiterste datum, overeen
komstig de regels die gelden voor overeen
komsten voor onbepaalde tijd; dat (eisers) 
uitlegging niet strookt met de bewoordin
gen van de tekst en niet in aanmerking kan 
worden genomen; dat de duur van de op
zeggingstermijn, namelijk 35 maanden, die 
door (verweerster) is voorgesteld en door 
het (arbeids)hof in zijn bekritiseerd ar
rest in aanmerking genomen is, moet wor
den aangenomen", 

terwijl de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten de par
tijen de keuze laat tussen verschillende re
gelingen betreffende de duur van de 
overeenkomst; de partijen een overeen
komst kunnen sluiten voor een bepaalde 
tijd, een onbepaalde tijd, een duidelijk om
schreven werk, de vervanging van een af
wezige werknemer, tijdelijk werk of 
uitzendarbeid; de arbeidsovereenkomst voor 
een bepaalde tijd gesloten is wanneer de 
partijen overeenkomen dat zij zal eindi
gen na verloop van een termijn die zij vast
stellen bij de indienstneming; een voor een 
bepaalde tijd gesloten arbeidsovereen
komst noodzakelijkerwijs veronderstelt dat 
zij een welbepaalde dag of gebeurtenis ver
meldt die zich moet voordoen op een vast
gestelde datum, waarna de partijen be
vrijd zijn van hun wederkerige verbinte
nissen, behalve bij stilzwijgende verlenging; 
de partijen te dezen, op grond van eigen be
weegredenen, op 1 april1983, een nieuwe 
arbeidsovereenkomst hadden gesloten, die 
in de plaats kwam van een arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd; de clau
sule i.v.m. de duur van de arbeidsovereen
komst als volgt was gesteld : ''De 
contractant (eiser) wordt aangeworven voor 
onbepaalde tijd maar enkel voor halftijdse 
arbeidsprestaties. Niettemin zal die over
eenkomst uiterlijk op 31 oktober 1991 ein
digen"; het arrest van oordeel is dat de par
tijen aldus een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd hebben gesloten; het zijn 
beslissing grondt op de bewoordingen "voor 
onbepaalde tijd" en "uiterlijk", en preci
seert dat die bewoordingen niet onverenig
baar zijn met een overeenkomst voor on
bepaalde tijd en dat bedrog niet wordt 
aangevoerd; het arrest aldus de beteke
nis van het woord uiterlijk en van het bij
woord niettemin miskent; het woord uiter-

lijk betekent "uitgaande van de langste 
termijn, de uiterste datum die nog aanne
melijk kan worden geacht"; dat woord ver
schilt van de uitdrukking "vroeg of laat", 
die volgens de gangbare semantische bron
nen, betekent "onvermijdelijk, maar op een 
ogenblik dat niet met zekerheid kan wor
den voorzien"; het bijwoord niettemin be
tekent "in weerwil van wat voorafgaat", 
"ondanks wat voorafgaat"; de voren
aangehaalde clausule een tegenstrijdig
heid tussen de eerste en de tweede zin be
vat; er immers sprake is van een 
contradictio in terminis, wanneer een con
tractant in dienst wordt genomen "voor on
bepaalde tijd" terwijl tegelijkertijd in devol
gende zin een welbepaalde termijn (31 
oktober 1991) wordt vastgelegd; die clau
sule pas zin heeft, wanneer die tegenstrij
digheid opgeheven wordt met inaanmer
kingneming 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 heb
ben gebruikt; de litigieuze clausule van de 
arbeidsovereenkomst van 1 april 1983 dus 
in die zin moet worden gelezen dat die over
eenkomst, zonder rekening te houden met 
wat voorafgaat, zal eindigen uitgaande van 
de langste termijn, de uiterste datum die 
nog aannemelijk kan worden geacht na
melijk 31 oktober 1991; eiser dienaan
gaande bovendien aanvoerde dat "het feit 
dat een nieuwe overeenkomst, die de vo
rige opheft en vervangt, is gesloten, aan
toont dat de partijen op wezenlijke pun
ten van de vorige bepalingen hebben willen 
afwijken en een overeenkomst voor een be
paalde tijd wilden sluiten aangezien zij 
schriftelijk moet worden gesloten bij de in
diensttreding"; het arrest dus, nu het be
slist dat de tussen de partijen gesloten ar
beidsovereenkomst van 1 april 1983 een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd is en ei
ser om die reden de door hem gevorderde 
aanvullende opzeggingsvergoeding ont
zegt, een schending inhoudt van : 1 o het be
grip arbeid voor een bepaalde/onbepaalde 
tijd (schending van de artikelen 7, 9, 32, 1 o, 
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 arbeidsover
eenkomst (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 par
tijen (schending van de artikelen 1156, 
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1157, 1158, 1161 en 1162 van het Burger
lijk Wetboek); 4° het akkoord van de par
tijen over de duur van hun overeenkomst 
en, derhalve, de gevolgen ervan (scherr
ding van artikel 1134 van het Burgerli jk 
Wetboek); het arrest minstens niet ant
woordt op het verweer van eiser volgens 
hetwelk ''het feit dat een nieuwe overeen
komst is gesloten, die de vorige opheft en 
vervangt, aantoont dat de partijen op we
zenlijke punten van de vorige bepalingen 
hebben willen afwijken en een overeen
komst voor een bepaalde tijd hebben wil
len sluiten aangezien zij schriftelijk moet 
worden gesloten uiterlijk bij de indienst
treding"; het arrest dus niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kell49 van de gecoordineerde Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de partijen, tot dan verbon
den door een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd, op 1 april1983 
een nieuwe arbeidsovereenkomst en 
"op nieuwe arbeidsvoorwaarden ge
baseerd voor onbepaalde tijd" heb
ben gesloten "maar enkel voor half
tijdse arbeidsprestaties" waarin werd 
overeengekomen dat zij "niettemin ui
terlijk op 31 oktober 1991 (zou) ein
digen"; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
erop wijst dat de partijen "nieuwe ar
beidsvoorwaarden" en meer bepaald de 
beperking tot halftijdse arbeids
prestaties overeengekomen zijn, ei
sers conclusie ten betoge dat het feit 
dat een nieuwe overeenkomst was ge
sloten, 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 grond
slag mist; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert hoe de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende de uit
legging van de overeenkomsten zijn 
geschonden; 

Dat het middel, in zoverre, niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat het arrest, dat de 
door de partijen gebruikte bewoordin
gen letterlijk overneemt, beslist dat zij 

een arbeidsovereenkomst "voor onbe
paalde tijd hebben gesloten" die "niet
temin uiterlijk op 31 oktober 1991 zal 
eindigen"; 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling, inzonderheid geen enkele be
paling van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten 
verbiedt dat de contracterende par
tijen overeenkomen dat in de overeen
komst die zij voor onbepaalde tijd slui
ten een vaste termijn is bepaald 
waarna de overeenkomst eindigt wan
neer zij tot dan is blijven bestaan; dat 
een dergelijk akkoord wettig is, aan
gezien uit de feitelijke omstandighe
den niet blijkt dat de werknemer al
dus bij voorbaat afstand heeft gedaan 
van de opzeggingstermijn of -vergoe
ding bepaald voor het geval van een
zijdige beeindiging van de overeen
komst zonder billijke reden door de 
werkgever; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst "dat bedrog te dezen niet wordt 
aangevoerd" en overweegt dat "de be
woordingen 'uiterlijk op"', "die niet on
verenigbaar zijn met een overeen
komst voor onbepaalde tijd", "de 
mogelijkheid openlaten om de over
eenkomst 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 verenig
baar is met de bewoordingen ervan, te 
verkiezen hoven die welke eiser voor
stelde, de bewijskracht en de verbin
dende kracht van de overeenkomst 
niet miskent door eraan het gevolg te 
verbinden dat zij, in de uitlegging die 
het ervan heeft gegeven, wettig tus
sen partijen heeft; dat het voorts zijn 
beslissing om de overeenkomst te om
schrijven als een overeerikomst voor 
onbepaalde tijd en om op het geschil 
de terzake geldende regels toe te pas
sen, naar recht verantwoordt; 

Dat, in zoverre, het middel niet kan 
worden aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

6 april 1998 - 3e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Hutzler en de 
Bruyn. 

Nr. 195 

2e KAMER - 8 april 1998 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN 
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VEREISTE VER
MELDINGEN- TOEPASSELIJKE WETSBEPALIN
GEN- ONTZETTING VAN RECHTEN. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- GERECHTE
LIJK WETBOEK- TOEPASSING. 

3o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- BESLISSING 
M.B.T. EEN MEDEBEKLAAGDE- UITWERKING. 

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.3 - VERZOEK TOT VERHOOR VAN EEN 
GETUIGE- BEOORDELING RECHTER 

5o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF

ZAKEN- VERZOEK TOT VERHOOR VAN EEN 
GETUIGE- BEOORDELING RECHTER 

1 o Het arrest dat een beklaagde ontzet van 
bepaalde rechten, hoeft geen melding te 
maken van de wettelijke bepalingen die de 
duur van die bijkomende straf vaststel
len, voor zover het melding maakt van de 
wettelijke bepalingen die de bestandde
len van de bewezen verklaarde misdrij
ven omschrijven en die daarop straffen 
voorzien (1). (Art. 195, eerste lid, Sv.) 

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

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

lingen van het Gerechtelijk Wetboek, maar 
is een algemeen strafrechtelijk beginsel 
dat is vastgelegd in verschillende bepa
lingen 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 ge
zag van gewijsde t.a.v. een andere be
klaagde die, voor het appelgerecht, voor 
zijn deelname aan die feiten als mede
dader ofmedeplichtige moet terechtstaan 
(3). 

4 o en 5° Noch het algemeen rechtsbegin
sel 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 be
slissen (4). 

(BAKHAT HABIB! T. VAN GEIJS E.A.) 

ARREST (vertaling) 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1997 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering 

A. waarbij eiser van de telastleg
ging B wordt vrijgesproken : 

Overwegende dat de voorziening, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

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

Over het eerste middel : 

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

(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 inzon
derheid melding maakt van de arti
kelen 375, eerste tot vierde lid, 377, 
eerste en vierde lid, en 508 van het 
Strafvvetboek, waarin de bewezen ver
klaarde feiten omschreven en straf
baar gesteld worden; dat het tevens, 
door naar het beroepen vonnis te ver
wijzen, melding maakt van artikel 378 
van voornoemd wetboek; dat het von
nis daarenboven, wat betreft de bij 
voornoemd artikel378 als bijkomende 
straf opgelegde ontzetting van de rech
ten, vermeldt "dat de duur (van drie 
jaar) van de door de eerste rechter uit
gesproken ontzetting van de in arti
kel 31, 1", 3", 4" en 5" van het 
Strafvvetboek opgesomde rechten on
wettig is; dat de minimumduur van 
die verplichte ontzetting waartoe (ei
ser) moet worden veroordeeld, im
mers vijf jaar bedraagt"; 

Dat het arrest aldus, ofschoon het 
geen melding maakt van de wetsbe
paling 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 ge

wij sde in strafzaken niet onder toe
passing van de bepalingen van het Ge
rechtelijk 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 voor
noemd wetboek aanvoert, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de beslissing die de strafrechter in eer
ste aanleg ten aanzien van bepaalde 
beklaagden gewezen heeft, meer be
paald wat de omschrijving van de fei
ten van een telastlegging betreft, geen 
gezag van gewijsde heeft ten aanzien 
van een andere beklaagde die, voor het 

appelgerecht, moet terechtstaan voor 
zijn deelname aan die feiten als me
dedader of medeplichtige, daar die be
slissing hem niet kan benadelen of be
voordelen; 

Dat het middel, in zoverre, faalt 
naar recht; 

Over het derde middel : 

Wat het eerste, tweede en derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat voornoemde on
derdelen, die kritiek oefenen op het ar
rest van 24 oktober 1997, waarbij het 
hofvan beroep beslist "dater te de
zen geen grond bestaat om de slui
ting der deuren te bevelen" en waar
tegen 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 be
roep 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 ver
hoord heeft en de beklaagden Flores 
Soto Olivier en Borsy Michel gehoord 
heeft; (. .. ) dat artikel 6.3.d van het Eu
ropees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens het hof (van be
roep) het recht niet ontzegt om op on
aantastbare wijze, in feite, te beslis
sen 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, oor
deelt dat het verhoor van de in (ei
sers) conclusie genoemde personen, an
dere dan degenen die het op de 
terechtzitting van 2 oktober 1997 ge
hoord heeft, zijn overtuiging niet kan 
wijzigen; dat, immers, inzonderheid 
het feit dat Merckx Liesbet (eiser) tij
dens een confrontatie achter een ven
ster met spiegelglas op 12 april 1996 
en op de terechtzitting van het hof 
(van beroep) van 2 oktober 1997 for
meel herkend heeft, voldoende is om te 
bepalen welk aandeel hij in de feiten 
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heeft gehad, en de overige, door ei
ser gevraagde verhoren overbodig te 
maken, inzonderheid met betrekking 
tot het feit dat hij Spaans spreekt, zo
als uit een buurtonderzoek is geble
ken, dat door geen enkel gegeven em
stig in twijfel kan worden getrokken"; 

Dat het hof van beroep, aldus, zijn 
beslissing terzake regelmatig met re
denen heeft omkleed; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de feitenrechter, mits hij het recht van 
verdediging eerbiedigt, in feite oor
deelt over de noodzaak of de opportu
niteit om getuigen op de terechtzit
ting te verhoren; dat artikel 6.3.d van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens niet van die re
gel afwijkt; 

Overwegende dat noch een schen
ding van die bepaling noch een mis
kenning van eisers recht van verde
diging kan worden afgeleid uit de 
omstandigheid alleen dat de appel
rechters, op de hierboven weergege
ven gronden, beslist hebben dat de in 
dat onderdeel bedoelde aanvullende 
onderzoeksmaatregelen niet noodza
kelijk 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 ar
rest en bijgevolg niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
Wile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

A. van de verweerster Annick Van 
Geijs: 

Overwegende dat het hof van be
roep zich in zijn arrest onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de vor-

dering van voomoemde verweerster en 
haar in de kosten van beide instan
ties veroordeelt; 

Dat de voorziening, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

B. van de overige verweerders : 
Overwegende dat eiser geen bijzon

der middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos-
ten. · 

8 april1998 - ze kamer- Voorzitter : de 
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Fischer - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten : mr. De Bruyn; mr. J. Van 
Damme, Gent. 

Nr. 196 

1 e KAMER - 16 april 1998 

1° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-UITVOERING)- SCHADEVER
GOEDING- OMVANG. 

2° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT (NIET-UITVOERING)- SCHADEVER
GOEDING- OMVANG- EVALUATIE- GE
VOLG. 

1 o In geval van foutieve niet-uitvoering van 
een contractuele verbintenis, moet de 
schuldenaar van deze verbintenis, on
der 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 der
ven (1). (Artt. 1149, 1150 en 1151 B.W.) 

zo Het feit dat de schade die een partij on
dergaat door een tekortkoming van zijn 
wederpartij aan de verplichtingen van de 
overeenkomst niet voor concrete bereke
ning vatbaar is, heeft niet tot gevolg dat 

(1) Zie Cass., 5 maart 1993, A.R. nrs. 7957 en 
8053 (A. C., 1993, nr. 128). 



426 HOF VAN CASSATIE Nr. 196 

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 bestre
den vonnis, op 22 september 1995 in 
hoger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, 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 ge
deeltelijke bevestiging de vordering van ei
ser om verweerder te veroordelen tot te
rugbetaling van het bedrag van 114.941 fr. 
dat eiser aan de loonwerkers betaalde en 
om verweerder te veroordelen tot beta
ling van een schadevergoeding van 668.000 
fr. voor de gewasschade, ongegrond ver
klaart en eiser veroordeelt om te betalen 
aan verweerder de som van 300.000 fr. als 
schadevergoeding wegens inbreuk en fei
telijkheden gepleegd op verweerders 
pachtersrecht op de volgende gronden : "De 
eerste rechter kende aan (verweerder) het 
volledige bedrag toe van zijn bij tegeneis ge
stelde en uitgebreide vordering tot scha
devergoeding uit hoofde van inbreuken en 
feitelijkheden gepleegd op de pachters
rechten van (verweerder). (Eiser) betwist 
dit bedrag als zijnde exorbitant en niet be
wezen en komt op tegen de door (verweer
der) gevorderde vergoeding voor winstder
ving 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 vergoe
ding voor gewasschade. Het bestaan van 
een pachtovereenkomst is vastgesteld. (Ver
weerder) vordert een vergoeding voor winst
derving vanaf het j aar 1991 we gens het 
niet kunnen exploiteren van de betref
fende 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 wor
den dat (eiser) sindsdien opnieuw ten voile 

(2) Zie noot 1. 

ll 

over zijn gronden beschikte. Dat (verweer
der) derhalve winstderving heeft geleden 
staat buiten kijf. Ter verantwoording van 
het als zodanig gevorderde bedrag wordt 
door (verweerder) echter geen stavings
stuk overgelegd en het door hem aange
haalde forfaitair tariefkan slechts een aan
duiding zijn. Uit het samenlezen van de 
P.V.'s van vaststelling, opgesteld door de ge
rechtsdeurwaarders De Keyzer en Mon
bailliu, en de overgelegde strafinformatie 
staat vast dat beide partijen zich hebben 
schuldig gemaakt aan feitelijkheden; zij 
hebben zichzelf recht willen doen en po
gen nu een vergoeding voor de wederzijdse 
toegebrachte schade op elkaar te verha
len. Uitsluitsel omtrent de werkelijke 
schade door elke partij geleden wordt niet 
gegeven en is derhalve niet bewezen. Ze
ker is dat de gei:ntimeerde werd verhin
derd zijn pachtersrechten verder uit te oe
fenen, 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 ge
val 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 heb
ben schuldig gemaakt aan feitelijkheden, 
dat zij vergoeding vorderen voor de weder
zijds toegebrachte schade maar dat de wer
kelijke schade door elke partij geleden, niet 
bewezen is; dat het bestreden vonnis, lou
ter op grond van die vastellingen, de vor
dering van eiser tot vergoeding van zijn 
schade niet wettelijk ongegrond kon ver
klaren; dat immers het louter feit dat de 
omvang van de schade van eiser niet be
wezen is, niet wegneemt dat die schade ze
ker 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 arti
kel1149 van het Burgerlijk Wetboek, 
in geval van foutieve tekortkoming 
aan een contractuele verbintenis, de 
schuldenaar van deze verbintenis, on
der voorbehoud van de toepassing van 
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de artikelen 1150 en 1151 van het 
Burgerlijk Wetboek, de schuldeiser vol
ledig moet vergoeden voor het ver
lies dat hij heeft geleden en de winst 
die hij moet derven; 

Dat het feit dat de schade die een 
partij ondergaat door een tekortko
ming van zijn wederpartij aan de ver
plichtingen van de overeenkomst, niet 
voor concrete berekening vatbaar is, 
niet tot gevolg heeft dat die schade 
niet moet worden vergoed; 

Overwegende dat het bestreden von
nis oordeelt dat : 

1. er tussen de beide partijen een 
pachtovereenkomst hestand; 

2. de beide partijen feitelijkheden 
hebben gepleegd en zichzelf recht heb
ben willen doen en nu pogen een ver
goeding voor de wederzijds toege
brachte schade op elkaar te verhalen; 

3. dat "uitsluitsel omtrent de wer
kelijke schade door elke partij gele
den niet wordt gegeven"; 

4. dat zeker is dat verweerder werd 
verhinderd zijn pachtersrechten uit te 
oefenen; 

Dat het op grand van die vaststel
lingen de door eiser aan verweerder 
gegeven opzegging ongeldig, de vor
dering van eiser ongegrond en de te
genvordering voor een in billijkheid be
grate schadevergoeding van 300.000 
frank gegrond verklaart; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, na aldus te kennen te hebben ge
geven dat ook verweerder feitelijkhe
den heeft gepleegd waardoor hij aan 
eiser schade heeft toegebracht, de vor
dering tot schadevergoeding van ei
ser afwijst op grand dat de schade van 
eiser niet voor concrete berekening 
vatbaar is; dat het aldus zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grie

ven niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, eenparig beslis
send, vernietigt het bestreden von-

nis in zoverre het de vordering tot 
schadevergoeding van eiser ongegrond 
verklaart en uitspraak doet over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Oudenaarde, zit
ting houdende in hager beroep. 

16 april 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Boes, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Wauters - Gelijklui
dende conclusie van mevr. De Raeve -Ad
vocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 197 

1 e KAMER- 17 april1998 

1° CASSATIEMIDDELEN- BELASTING
ZAKEN - FEITELIJKE GRONDSLAG- BESTRE
DEN BESLISSING- ONJUISTE UITLEGGING. 

2o BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE- BEWIJS- BEWIJS
MIDDELEN- OVERTREDING -AMBTENAREN 
VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN -
PROCESSEN-VERBAAL- WETTELIJKE BEWIJS
WAARDE- GRENZEN. 

3° BEWIJS- BELASTINGZAKEN- GESCHRIF
TEN - BEWIJSWAARDE - GRENZEN -
PROCESSEN-VERBAAL -AMBTENAREN VAN 
HET MINISTERIE VAN FINANCIEN- BELAS
TING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE -
OVERTREDING. 

1 o Feitelijke grondslag mist het middel dat 
op een onjuiste uitlegging van de bestre
den beslissing berust (1). 

2° en 3° De bijzondere wettelijke bewijs
waarde die art. 59,§ 1, W.B.T.W aan de 
processen-verbaal van de ambtenaren van 
het ministerie van Financien toekent, 

(1) Cass., 25 juni 1968 (A. C., 1968, 1308); 9 juni 
1997, A.R. nr. S.96.0182.F (ibid., 1997, nr. 266). 
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geldt voor de persoonlijke materiele vast
stellingen 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 bestre
den arrest, op 23 oktober 1996 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 149 van de Grondwet, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 43, 45, 
§ 1, gewijzigd bij de wet van 27 novem
ber 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 de
cember 1992, 

doordat het arrest het door verweerster 
bij dagvaarding van 5 maart 1991 tegen het 
dwangbevel gedane verzet ontvankelijk en 
gegrond verklaart, doordat voornoemd ar
rest 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 21ja
nuari 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 be
loop van 1.108.800 frank, van de interest 
met ingang van 21 januari 1989 en van de 
invorderingskosten, nietig en zonder ge
volg verklaart; dat het de Belgische Staat 
veroordeelt in zijn kosten van beide in
stanties alsook in de kosten van beide in
stanties van verweerster, op grand dat : "( ... ) 
erop moet worden gewezen dat noch de lou
ter persoonlijke overwegingen van de ver
balisant (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., 1988-
89, 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. VAN
DERSTICHELEN, Droit fiscal, 2e deel (B.T.W.), Pres
ses universitaires de Bruxelles, 1997, p. 148. 

1990), noch de 'overtuigingen' die hij of de 
gerechtelijke politie naar aanleiding van 
hun respectieve opsporingen geuit heb
ben, de rechter binden en, hoe dan oak, to
taal ongepast zijn; ( ... ) het eigenlijke de
bat, zoals hoofdcontroleur Baudouin Tbirion 
in zijn proces-verbaal 'a charge' van 16 au
gustus 1990 schrijft, aileen betrekking heeft 
op de vraag ... of 'er enige werkelijke ei
gendomsoverdracht en, a fortiori, enige le
vering in de zin van artikel 10 van het 
B.T.W.-Wetboek heeft plaatsgevonden, zo
dat de grondvoorwaarden voor de uitoefe
ning van het in artikel45 van het B.T.W.
Wetboek bedoelde recht op belastingaftrek 
niet zijn vervuld'; dat in dat verband al
lereerst moet worden gewezen op de vaag
heid en de onnauwkeurigheid van bepaalde 
beoordelingen van hoofdcontroleur Bau
douin Thirion, die, in zijn proces-verbaal, 
gewag maakt 'van de bedrieglijke context' 
van de zaak, van de verdenkingen die rus
ten op de voor de zwendel gebruikte 'stro
mannen', en van 'de- op zijn minst pas
sieve- instemming van (verweerster)', dat 
zijn gegevens die, afzonderlijk of zelfs in 
hun geheel beschouwd, niet voldoende zijn 
om als gewichtige, bepaalde en met el
kaar 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 con
trolerende ambtenaar verzamelde gege
vens' en de gegevens uit het strafdossier 
'aantonen dat de echtgenoten F ... zeer goed 
op de hoogte waren van de stand van za
ken en weet hadden van het bestaan van 
de belastingontduiking en van het feit dat 
zij eraan meewerkten'; dat die bewerin
gen elke geloofwaardigheid missen en het 
onjuist is staande te houden dat de opspo
ringen van hoofdcontroleur Baudouin Thi
rion en van de gerechtelijke politie ( ... ) het 
bewijs hebben opgeleverd hetzij van een be
wuste en werkelijke medewerking van (ver
weerster) aan een systeem van belas
tingontduiking dat, inzonderheid, betrek
king had op de twee, in het litigieuze 
dwangbevel bedoelde voertuigen, hetzij van 
het feit dat zij aileen maar op de hoogte wa
ren van het bestaan van een zwendel waar
aan zij rechtstreeks of indirect, opzette
lijk of onopzettelijk hebben meegewerkt; dat 
de administratie niettemin, in weerwil van 
bepaalde verrassende toevalligheden, niet 
overtuigend genoeg aantoont dat de ver
meldingen in de boekhouding van (ver
weerster) niet overeenstemmen met de wer
kelijkheid van de verrichtingen, die zij 
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geacht worden vast te stellen, of dat zij be
drieglijk zijn aangebracht met de bedoe
ling om een schijn van authenticiteit te ver
lenen 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 processen
verbaal zijn opgenomen, noch uit de op
sporingen van de gerechtelijke politie, noch 
uit de door haar beschreven 'carrousel
zwendel', noch uit de boekhoudkundige ge
gevens waarop de verschillende, door het 
parket of de administratie zelf gemach
tigde onderzoekers zich hebben gebaseerd, 
kan worden afgeleid dat elk van beide li
tigieuze voertuigen niet, overeenkomstig de 
rechtsregels inzake eigendomsoverdracht, 
met inbegrip van het geval dat de verko
per geen eigenaar is van het verkochte 
goed, naar het vermogen van (verweerster) 
is overgegaan, alvorens daaruit op een zo
wel correcte als eerlijke wijze te verdwij
nen; ( ... ) dat er, ten slotte, daarenboven, ge
let op de reeds hierboven uiteengezette 
gegevens, geen rekening kan worden ge
houden met de zogenaamde 'aanvullende' 
stelling van de Belgische Staat, volgens 
welke (verweerster) geen eigendom heeft 
kunnen overdragen die zij niet had ver
kregen, zodat levering in de zin van arti
kel 10 van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde uitgesloten was 
(. .. )", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 59, § 1, 
van het B.T.W.-Wetboek, v66r de wijzi
ging ervanbij de wet van 28 december 
1992, bepaalde dat "overtredingen van de 
bepalingen van dit wetboek, alsmede fei
ten die de verschuldigdheid van de belas
ting of van een geldboete aantonen of er
toe bijdragen die aan te tonen, door de 
administratie kunnen worden bewezen val
gens de regelen en door alle middelen van 
het gemene recht, getuigen en vermoe
dens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, 
en daarenboven door de processen-verbaal 
van de ambtenaren van het Ministerie van 
Financien" (eerste lid) en dat "de processen
verbaal bewijs opleveren zolang het tegen
deel niet is bewezen" (tweede lid); het 
proces-verbaal van Baudouin Thirion, 
hoofdcontroleur van het bestuur B.T.W., re
gistratie en domeinen, van 16 augustus 
1990, waarop het dwangbevel is gegrond, 
dus bewijs oplevert zolang het tegendeel 
niet bewezen is, zonder dat de door hem 
vastgestelde gegevens daarom noodzake
lijkerwijs bewijzen moeten zijn in de zin 
van het gemene recht, en meer bepaald ge
wichtige, bepaalde en met elkaar overeen
stemmende vermoedens in de zin van ar-

tikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek; 
controleur Thirion zich helemaal niet be
perkt tot "louter persoonlijke overwegin
gen" en "overtuigingen", maar in het 
proces-verbaal zijn "vaststellingen" opte
kent, waarnaar eiser in zijn appelconclusie 
verwijst; hoofdcontroleur Thirion op grand 
van het door hem gedane onderzoek, meer 
bepaald van de achtereenvolgende factu
ren betreffende de wagens Mercedes 300 E 
en B.M.W. 735i, waarop het lopende ge
schil 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 overwe
gingen", 5de blad e.v., sub "II Vaststellin
gen betreffende de n.v. Etablissements 
Feltz") van gegevens die wijzen op een 
autozwendel in wagens en op het aandeel 
dat verweerster hierin had; de aanwijzin
gen voor belastingontduiking (cf. deel I van 
het proces-verbaal "Algemene overwegin
gen", 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 veelvul
dige aankopen van die Mercedes 300 E en 
die B.M.W. 735i door de vennootschap A.M., 
de verkoop van de Mercedes door die ven
nootschap aan de heer A.G., vooraleer 
laatstgenoemde die wagen op zijn beurt 
doorverkocht aan verweerster en vooral
eer verweerster hem opnieuw op haar beurt 
doorverkocht aan de vennootschapA.M., de 
aankoop, door die vennootschap, van beide 
voertuigen met vrijstelling van de B.T.W., 
het niet uitvoeren van de voertuigen, of
schoon de B.T.W.-vrijstelling was verleend 
wegens uitvoer, overeenkomstig artikel 43 
van het op het ogenblik van de feiten vi
gerende B.T.W.-Wetboek, en ofschoon ver
weerster de aftrek van de belasting tot be
loop van 554.400 frank op die vrijstelling 
had gegrond; hoofdcontroleur Thirion bij de 
door hem op de zetel van verweerster uit
gevoerde controles bovendien vastgesteld 
heeft dat, 1 °) wat de Mercedes 300 E be
trof, de belasting en de prijs afzonderlijk 
aan de heer A. G ... waren betaald, de eer
ste door middel van een bankcheque, de 
tweede per kas, dat het boekhoudkundig 
geschrift betreffende de betaling van de 
prijs was opgemaakt nadat betreffende de 
op diezelfde dag, door de vennootschap 
A.M., per kas gedane betaling van de prijs 
van dezelfde wagen, ofschoon verweersters 
kassaldo v66r die laatste betaling ontoe
reikend was om het aan de heer A. G. ver
schuldigde bedrag uit de kas te betalen 
(proces-verbaal, sub II, 4.1., 6de blad) en 2°) 
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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 laatst
genoemde (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 verstand
houding tussen verweerster, de "verko
pers" en de koper, de vennootschap A.M., 
die verstandhouding noodzakelijkerwijs 
bleek uit de voor de Mercedes betaalde be
dragen, uit de inschrijvingen in ver
weersters kasboek en uit de compensatie 
tussen de prijzen voor de "aankoop" en de 
"doorverkoop" van de B.M.W.; die compen
satie, zoals het proces-verbaal vaststelt, ai
leen met "de --op zijn minst passieve -
instemming van (verweerster)" is kun
nen geschieden (proces-verbaal, 7de blad, 
sub II, in fine); er dient te worden opge
merkt dat de verbalisant zijn vaststelling 
van belastingontduiking niet grondt op een 
schuldvergelijking in de zin van het Bur
gerlijk Wetboek, maar op een "boekhoud
kundige compensatie" (proces-verbaal, 6de 
en 7de blad, sub II, 4.2, 1ste en 2de lid), die 
verboden is bij artikel 6 van het konink
lijk besluit van 8 oktober 1976 met betrek
king tot de j aarrekening van de onderne
mingen, volgens hetwelk: "compensatie 
tussen tegoeden en schulden, tussen rech
ten en verplichtingen en tussen kosten en 
opbrengsten verboden is ... "; het proces
verbaal dus aanwijzingen bevat van belas
tingontduiking waaraan verweerster, zo
als eiser in zijn conclusie betoogde, 
noodzakelijkerwijs heeft meegewerkt; het 
bestaan van die belastingontduiking val
gens 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 sys
teem van die belastingontduiking, zoals het 
uit die vaststellingen blijkt, nauwkeurig be
schrijft; het bestaan van de belastingont
duiking, zoals eiser in zijn conclusie be
toogde, tevens bevestigd wordt door de 
gegevens van het naar aanleiding van de 
zwendel opgemaakte dossier van het op
sporingsonderzoek, waarvan de verbali
sant, met toestemming van de procureur
generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, 
heeft kennisgenomen; uit het dossier blijkt 

dat de facturen vals waren en dat de per
sonen die met verweerster gehandeld heb
ben, de heren A. G ... en Ch. M., "stroman
nen" waren van de vennootschap A.M.; de 
verkoper A. G. in de loop van dat opspo
ringsonderzoek 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 vennoot
schap A.M. had opgemaakt en dat het voer
tuig nooit via verweersters garage was ver
handeld; de heer Ch. M ... , wat de B.M.W. 
betreft, verklaard heeft dat de handteke
ning op de op zijn naam opgemaakte fac
tuur betreffende de "verkoop" van dat voer
tuig vals was (cf. het proces-verbaal van 16 
augustus 1990, sub "III Gerechtelijk dos
sier", 7de, 8ste en 9de blad); hoofd
controleur Thirion aldus in zijn proces
verbaal 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 plaats
gevonden, zodat de grondvoorwaarden voor 
de uitoefening van het in artikel 45 van het 
B.T.W.-Wetboek bedoelde recht op belas
tingaftrek niet zijn vervuld" en dat ver
weerster aan de Schatkist : a) belastin
gen tot beloop van 554.400 fra:ok, b) een 
geldboete gelijk aan het dubbele van de ont
doken belastingen en c) interest met in
gang 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 medewer
king van de verweerster aan de belas
tingontduiking, die de verschuldigdheid van 
de belasting en van de geldboete aanto
nen; het arrest niet vaststelt dat het te
genbewijs van dat proces-verbaal is gele
verd, maar aileen opmerkt dat, ondanks de 
vaststellingen ervan, eiser "niet overtui
gend genoeg aantoont dat de vermeldin
gen in de boekhouding van (verweerster) 
niet overeenstemmen met de werkelijk
heid van de verrichtingen, die zij geacht 
worden vast te stellen, of dat zij bedrieg
lijk 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 
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augustus 1990 van controleur Thirion al
leen persoonlijke overwegingen en over
tuigingen maar geen vaststellingen be
vat, de bewijskracht van voomoemd proces· 
verbaal miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); het arrest in ieder ge
val, nu het weigert de bewijswaarde van de 
in het proces-verbaal van 16 augustus 1990 
gedane vaststellingen te erkennen, arti
kel59, § 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 ge
volg te verklaren, niet naar recht verant
woordt (schending van artikel 59, § 1, van 
het B.T.W.-Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
In zoverre het onderdeel de scherr

ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek aan
voert: 

Overwegende dat het arrest niet be
slist dat het proces-verbaal van con
troleur Thirion van 16 augustus 1990 
alleen diens persoonlijke overwegin
gen en overtuigingen bevat; 

Dat het onderdeel, wat dat betreft, 
feitelijke grondslag mist; 

In zoverre het onderdeel de scherr
ding van artikel 59, § 1, van het Wet
hoek van de Belasting over de Toege
voegde Waarde aanvoert : 

Overwegende dat artikel 59, § 1, van 
het Wetboek van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde, zoals het te de
zen van toepassing is, bepaalt dat 
overtredingen van de bepalingen van 
dat wetboek of van de ter uitvoering 
ervan gegeven regelen, alsmede fei
ten die de verschuldigdheid van de be
lasting of van een geldboete aanto
nen 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 inbe
grepen, doch uitgezonderd de eed, en 
daarenboven door de processen-verbaal 
van de ambtenaren van het Ministe
rie van Financien; 

Dat de wettelijke bewijswaarde die 
voornoemde wetsbepaling aan de 
processen-verbaal van de ambtena
ren van het ministerie van Financien 
toekent, geldt voor de persoonlijke ma
teriel<' vaststellingen van die ambte
nare 11. maar niet voor de juridische ge
volgtrekkingen die daaruit kunnen 
worden afgeleid; 

Overwegende dat het hof van be
roep de wettelijke bewijswaarde van 
de in het proces-verbaal van 16 au
gustus 1990 gedane vaststellingen niet 
miskent door te beslissen dat daar
uit niet kon worden afgeleid dat ver
weerster op enigerlei wijze had mee
gewerkt aan een systeem van 
belastingontduiking of dat de door 
haar gedane verrichtingen fictief wa
ren; 

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 voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

17 april 1998 - 1" kamer - Voorzit
ter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Kirkpatrick. 

Nr. 198 

1 e KAMER - 17 april 1998 

1 o BEWIJS - BELASTINGZAKEN- VERMOE
DENS- FEITELIJKE VERMOEDENS- TOET
SING VAN HET HOF. 
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2o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING
VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS
TOETSING VAN RET HOF. 

1 o en 2° Hoewel de reekier de feiten die hi} 
als feitelijke uermoedens beschouwt op on
aantastbare wijze uaststelt en de wet aan 
het oordeel en het beleid van de rechter 
ouerlaat welke geuolgtrekking hij als fei
telijk uermoeden daaruit maakt, toetst het 
Hof niettemin of de rechter het rechtsbe
grip "feitelijke uermoedens" niet heeft mis
kend, met name of hij uit de aldus ge
dane uaststellingen geen geuolg heeft 
getrokken dat daarmee geen uerband 
houdt dan wel op grand daaruan onmo
gelijk 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. FIN ANCIENT. EN
TREPRISE 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. 

FIN ANCIEN) 

ARREST (uertaling) 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Overwegende dat de onder de alge
mene rol nrs. F.97.0030.F en 
F. 97. 003l.F ingeschreven voorzienin
gen gericht zijn tegen hetzelfde 
arrest; dat er grond bestaat tot voe
ging; 

I. Op de voorziening van de Bel
gische Staat, minister van Financien 
(A.R. nr. F.97.0030.F): 

II. Op de voorziening van de naam
loze 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). 

de Travaux publics et prives J. Van
moswinck (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 Inkom
stenbelastingen (1964), 

doordat het hofvan beroep, dat zich voor 
het overige aansluit bij de beslissing van de 
directeur, - beslist dat de afgevaardigd be
stuurder 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 geautoma
tiseerde boekhoudingen, de heer Beche
lem, niet bij het dossier was gevoegd, -
met betrekking tot de toepassing van ar
tikel 132 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), beslist dat ''het in 
het administratief dossier beschreven sys
teem van belastingontduiking erin be
staat dat het bedrag van de valse factu
ren, die de onderneming-koper niet 
werkelijk aan haar leverancier had be
taald, omdat laatstgenoemde haar het geld 
voorschoot, en die vervolgens op fictieve 
wijze als bedrijfslasten zijn geboekt, waar
door andere uitgaven konden worden ver
heeld, noodzakelijkerwijs is onttrokken aan 
het vermogen van de onderneming en toe
gekend aan personen die onbekend geble
ven zijn", 

terwijl, ... 

III. Wat de schending van de artikelen 
47, § 1, en 132 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) betreft : Arti
kel 132 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), dat van toepassing 
is tot en met het aanslagjaar 1989, be
paalde dat een aanvullende aanslag in de 
vennootschapsbelasting zou worden geves
tigd op de lasten die niet voldoen aan de bij 
artikel 4 7, § 1, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen bepaalde voorwaar
den en die aldus, voor de vaststelling van 
de gewone aanslag in de vennootschaps
belasting, als verworpen uitgaven opgeno
men worden in de belastbare winst van de 
vennootschap. De uitgaven waarvoor ken
nelijk vaststaat dat zij voor de begunstig
den 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 be
schouwd, 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 bewij
zen, onder de niet aangenomen uitgaven 
moeten worden geboekt. De administra
tie 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 fac
turen in de boekhouding een verkapte 
winst oplevert voor de vennootschap. De ad
ministratie, hierin bijgevallen door het hof 
van beroep, vermoedt dus dat die winst uit 
het vermogen van de vennootschap getre
den en verdeeld is : "Het in het admini
stratief dossier beschreven systeem van be
lastingontduiking bestaat erin dat het 
bedrag van de valse facturen, die de 
onderneming-koper niet werkelijk aan haar 
leverancier had betaald, omdat laatstge
noemde het geld voorschoot, en die vervol
gens op fictieve wijze als bedrijfslasten zijn 
geboekt waardoor andere uitgaven kon
den worden verheeld, noodzakelijkerwijs is 
onttrokken aan het vermogen van de on
derneming en toegekend aan personen, die 
onbekend gebleven zijn". Het gaat hier om 
een aantal beweringen die niet worden ge
staafd 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 arti
kel132. Uit de artikelen 4 7, § 1, en 132 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen blijkt immers dat de twee volgende 
voorwaarden moeten vervuld zijn opdat de 
bijzondere en aanvullende aanslag op ge
heime commissies zou kunnen worden vast
gesteld : 1 o de betaling moet gebeurd zijn 
aan een persoon of vennootschap wiens 
identiteit de schuldenaar niet heeft be
kendgemaakt. 2° de betaling moet voor de 
begunstigde een bedrijfsinkomen opleve
ren dat in Belgie belastbaar is. Het kan 
niet worden betwist dat de eerste voor
waarde niet vervuld is, aangezien de iden
titeit 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 betalin
gen kon verrichten. Tevergeefs zoekt eise
res in het dossier naar ook maar de ge
ringste aanwijzing die dat voorschot 
enigszins zou kunnen staven : op dat punt 
bestaat er noch een vermoeden noch a for
tiori een begin van bewijs. In feite beweert 
de administratie dat bewijs te leveren door 
het systeem van belastingontduiking te be 

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 Inkomstenbelas
tingen (1964) toe te passen, wordt door de 
rechtspraak verworpen. Het Hof van Be
roep te Antwerpen en het Hof van Cassa
tie verwerpen ze immers als duidelijk aan
toonbare gegevens dat een dergelijke 
verhouding bestaat ontbreken. (. .. ) Dat be
ginsel wordt niet verworpen door het ar
rest van het Hofvan 26 mei 1994. (. .. ) '1Iet 
staat weliswaar aan de administratie te be
wijzen dat de voorwaarden voor de aan
slag vervuld zijn, maar niets verhindert 
haar door vermoedens te bewijzen dat de 
bijkomende winst is toegekend aan begun
stigden wier identiteit niet bekend is, en 
dat hij aldus uit het vermogen van de ven
nootschap getreden is". Een dergelijk ver
moeden bestaat niet. Het zou uiteraard ver
leidelijk zijn als vermoeden aan te nemen 
dat niet geboekte winsten alleen maar kun
nen vermoed worden te zijn toegekend aan 
onbekende begunstigden : alles wat niet in 
het vermogen van de vennootschap kan 
worden aangetroffen moet noodzakelijker
wijs zijn toegekend en, daar de begunstig
den niet bekend zijn, kan het alleen maar 
gaan om geheime commissies. Als echter 
dat vermoeden zou worden aangenomen, 
dan zou worden afgeweken van het grond
beginsel van de bewijslast in belasting
zaken, volgens hetwelk er voor de heffing 
van een belasting altijd twee bewijzen no
dig zijn : - het bewijs dat er een wets be
paling bestaat die de administratie het 
recht geeft de belasting te heffen; 
- het bewijs dat er een feit bestaat dat on
der toepassing van die wetsbepaling valt. 
Het Hofvan Beroep te Brussel heeft op 21 
februari 1983 tevens geoordeeld dat de ad
ministratie het bewijs moet leveren van het 
feit dat de verworpen lasten wel degelijk 
geheime commissies zijn in de zin van ar
tikel47, § 1, en dat, bij ontstentenis van zo
danig bewijs, zulks niet kan worden ver
moed. 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 fei

ten die hij als feitelijke vermoedens be
schouwt, op onaantastbare wijze vast
stelt 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 vermoe
dens, mits hij het wettelijk begrip fei
telijk vermoeden niet miskent of ver
draait; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat "het loutere feit dat de admini
stratie bedrijfsuitgaven verwerpt op 
grond dat zij volgens haar niet beant
woorden aan de bij artikel 44 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) voor de aftrekbaarheid be
paalde 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 administra
tief dossier beschreven systeem van 
belastingontduiking erin bestaat dat 
het bedrag van de valse facturen -
die de onderneming-koper niet wer
kelijk aan haar leverancier had be
taald omdat laatstgenoemde haar het 
geld voorschoot - en die vervolgens op 
fictieve wijze als bedrijfslasten zijn 
geboekt waardoor andere uitgaven 
konden worden verheeld, noodzake
lijkerwijs is onttrokken aan het ver
mogen van de onderneming en toege
kend aan personen die onbekend 
gebleven zijn"; 

Dat het arrest aldus de beslissing 
dat de litigieuze uitgaven geheime 
commissies zijn die aan onbekende be
gunstigden 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 inge
schreven zijn; 

I. Op de voorziening van de Bel
gische Staat : ... ; 

II. Op de voorziening van de naam
loze vennootschap Entreprise generale 

de Travaux publics et prives J. Van
moswinck : verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

17 april 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Parmentier - Geli}k
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mr. De 
Bruyn; mr. J.P. Douny, Luik. 

Nr. 199 

1e KAMER -17 apri11998 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
GEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING 
TOT ONTTREKKING - VERZOEK VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE- ONTVANKELIJK
HEID. 

2° VERW1JZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE ZA
KEN- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL- GE
WETTIGDE VERDENKING- VORDERING TOT 
ONTTREKKING- MEDEDELING VAN DE STUK
KEN- MODALITEITEN. 

1 o en 2° Wanneer een door de procureur des 
Konings ingestelde vordering tot onttrek
king van de zaak aan een rechtbank van 
koophandel op grand van gewettigde ver
denking niet kennelijk onontvankelijk is, 
beveelt het Hof van Cassatie de medede
ling, door neerlegging ter griffie van voor
noemde rechtbank, van zijn arrest, van 
het verzoekschrift en van de daaraan ge
hechte stukken aan de voorzitter van die 
rechtbank en aan de niet-eisende par
tijen (1). (Artt. 138, tweede lid, 648, 2°, 
en 656, tweede lid, 1°, Ger.W.; art. 4 wet 
12 maart 1988 tot wijziging van het Ge
rechtelijk Wetboek en het Wetboek van 
Strafvordering inzake de procedure tot 
onttrekking van de zaak aan de rech
ter.) 

(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.) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF; - Gelet op het met re
denen omklede en ondertekende ver
zoekschrift van de procureur des Ko
nings 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 ingeschre
ven zaak tussen de naamloze maat
schappij Burassim Construction en 
Ivan Giovannini op grond van gewet
tigde verdenking zou worden onttrok
ken aan voornoemde rechtbank; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
niet kennelijk onontvankelijk is; 

Om die redenen, beveelt dat dit ar
rest, het verzoekschrift en de daar
aan gehechte stukken door neerleg
ging 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 over
leg met de leden van zijn rechtscol
lege, de bij artikel 656, tweede lid, 1", 
van het Gerechtelijk Wetboek voorge
schreven verklaring zou stellen; be
veelt de mededeling van die stukken, 
op dezelfde wijze, aan de naamloze 
vennootschap Burassim Construc
tion en aan Ivan Giovannini, die hun 
conclusies v66r 8 mei 1998 ter griffie
van het Hof moeten neerleggen; be
paalt dat voornoemde partijen zul
len verschijnen op de terechtzitting 
van 15 mei 1998, waarop afdelings
voorzitter Charlier verslag zal uit
brengen. 

17 april 1998 - 1 e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : mevr. Charlier, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal. 

Nr. 200 

3e KAMER- 20 april1998 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ALLERLEI - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
HULP VAN DERDEN -ALGEMEEN BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ALLERLEI - ARBEIDSONGESCIDKTHEID -
HULP VAN DERDEN- GENEESKUNDIGE VER
ZORGING- PROTHESE- ORTHOPEDISCH TOE
STEL- NOODZAAK- BEOORDELING- GE
VOLG. 

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ALLERLEI - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
HULP VAN DERDEN- GENEESKUNDIGE VER
ZORGING- ONDERSCHEIDEN VERGOEDIN
GEN. 

1 o Indien de toestand van een werknemer 
getroffen door een arbeidsongeval vol
strekt de geregelde hulp van een ander 
persoon vergt, kan hij aanspraak rna
ken op een bijkomende vergoeding vast
gesteld in functie van de noodzakelijk
heid van deze hulp (1). (Art. 24, vierde 
lid, Arbeidsongevallenwet.) 

2° De beoordeling van de noodzakelijk
heid van de hulp van derden bij arbeids
ongeval is onderscheiden van de beoor
deling, of ingevolge het ongeval een 
prothese of een orthopedisch toestel no
dig is; de bijkomende vergoeding voor 
maximale hulp van derden sluit de nood
zaak van een prothese niet uit (2). (Artt. 
24, vierde lid, en 28 Arbeidsongevallen
wet.) 

3° De verzorging, waarop het slachtoffer 
van een arbeidsongeval onder meer recht 
heeft en die de geneeskundige, heelkun
dige, farmaceutische en verplegingszorgen 
omvatten, is onderscheiden van de bij
komende vergoeding voor hulp van der
den vastgesteld in functie van de nood
zakelijkheid van deze hulp. (Artt. 24, 
vierde lid, en 28, Arbeidsongevallen
wet.) 

(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 bestre
den 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 inzonder
heid vierde lid - zoals van toepassing na 
de wijziging door artikel 38 van de wet van 
22 december 1989 -, 28 - zoals van toe
passing 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 Konink
lijk Besluit van 21 december 1971 hou
dende uitvoering van sommige bepalin
gen van de arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, zoals dit artikel 35 werd gewij
zigd door artikel31 van het K.B. van 10 de
cember 1987, 

doordat het bestreden arrest van gedeel
telijke hervorming, het hoofdberoep van 
verweerder in bepaalde mate gegrond ver
klarend, aan verweerder bovendien devol
gende 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 wor
den, in hager beroep het inschrijvings
bewijs ten name van hemzelf van een 
Citroen-minibus onder het inschrij
vingsnummer "JGT 303" overlegt; dat de 
evaluatie van hulp aan derden en het toe
kennen van prothesen en orthopedische toe
stellen onafhankelijk dienen te worden be
oordeeld; dat de wetsverzekeraar derhalve 
ten onrechte acht dat deze post dubbel ge
bruik uitmaakt met de vergoeding voor kos
ten die derden moeten maken om ver
weerder hulp te bieden; dat de ar
beidsongevallenverzekeraar 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 verweer
der, die geen rijbewijs heeft, nooit met de 

auto heeft gereden en zelfs niet mag stu
ren; dat het immers volstaat dat het hulp
middel 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 redene
ring trouwens ook geldt voor de door de eer
ste rechter toegekende mechanische rol
stoel, 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 verplaatsings
mogelijkheid van de getroffene wat de grate 
afstanden betreft in beperkte mate her
stelt en als prothese in aanmerking kan ko
men (. .. ) en wel inzonderheid : 

-de rolstoellift (168.000 fr., exclusief 
B.T.W.) en de verlenging van het laad
vlak van de lift (5.000 fr., exclusiefB.T.W.): 
de elektrische rolstoel en het slachtoffer we
gen 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 noodza
kelijke hulpmiddelen voor de elementaire 
veiligheid bij het vervoer van betrokkene; 

-de aanpassing van de zetels (17.900 
fr., exclusiefB.T.W.) en van de binnenver
lichting (7.600 fr., exclusiefB.T.W.) zijn ook 
als prothese te beschouwen : het slachtof
fer is voor toilet, stoelgang en mictie vol
ledig op derden aangewezen; tijdens de ver
plaatsingen 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 beschik
ken; zij worden (in ondergeschikte orde) 
door de wetsverzekeraar niet betwist. En
kel de gevorderde aanpassing aan het dak 
en de wanden (isolatie en bekleding) be
antwoordt 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 getrof
fene, naar luid van artikel 24 van de 
Arbeidsongevallenwet, aanspraak kan rna
ken op een bijkomende vergoeding vastge
steld in functie van de noodzakelijkheid van 
deze hulp, op basis van het gewaarborgd 



~------ r r _ =-=--=---==- _ _::_--r 

Nr. 200 HOF VAN CASSATIE 437 

gemiddeld maandelijks minimumloon zo
als vastgesteld voor een voltijds werkne
mer 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 han
delingen van het dagelijks leven, zoals het 
aan- en uitkleden, het toilet maken, het 
voeden, de stoelgang en mictie, de ver
plaatsingen enz .... ; dat, waar zij in essen
tie tot doel heeft de verplaatsingen van het 
slachtoffer zegge van verweerder te verge
makkelijken minstens deze verplaatsings
mogelijkheden te vergroten, de aanpas
sing van de lichte bestelwagen (zoals door 
verweerder gevorderd) noodzakelijker
wijze ressorteert onder de "hulp van der
den" in de zin van artikel 24 inzonder
heid 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 ver
weerder aangewezen is op de maximale 
hulp van derden en dat eiseres voor de hulp 
van derden aan verweerder een te indexe
ren jaarlijkse bijkomende vergoeding zal 
uitkeren (zie p. 7 in fine en p. 8 boven
aan van het vonnis dd. 8.11. 94)- het be
streden arrest dan ook niet wettig aan ver
weerder de gevorderde aanpassing van de 
lichte bestelwagen op kosten van eiseres 
kan toekennen bovenop de reeds door de 
eerste rechter toegekende jaarlijkse bijko
mende vergoeding voor maximale hulp van 
derden (schending van de artikelen 24 in
zonderheid vierde lid en 28 van de 
Arbeidsongevallenwet dd. 10 april1971 als
ook 35 van het KB van 21 december 1971 
houdende uitvoering van sommige bepa
lingen van gezegde AO-wet; 

uierde onderdeel, weliswaar telkens wan
neer ingevolge het arbeidsongeval een hulp
middel of prothese nodig is, dit middel of 
deze prothese moet worden vergoed door de 
arbeidsongevallenverzekeraar; dat ech
ter, wanneer de getroffene dankzij dit hulp
middel of deze prothese minder behoefte 
heeft aan de hulp van een ander persoon, 
de vergoeding voor hulp van derden alles
zins dient verminderd te worden; dat, voor 
zover zou kunnen aangenomen worden dat 
de aanpassing van de bestelwagen in kwes
tie te beschouwen is als een "prothese" -
quod non (zie supra) -, het bestreden ar
rest, nu de door de eerste rechter toege
kende maximale hulp van derden defini
tief is geworden en nu de aanpassingen aan 
de bestelwagen juist bedoeld zijn om de be
hoefte aan de hulp van derden te vermin-

deren, niet wettig deze aanpassingen, zon
der enige restrictie, aan verweerder kon 
toekennen en dus evenmin wettig eise
res, zonder enige vermindering van de kos
ten van deze aanpassingen, tot vergoe
ding 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 hou
dende uitvoering van sommige bepalin
gen van gezegde AO-wet), 

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

Wat het derde en het vierde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 24, vierde lid, van de Arbeidson
gevallenwet, indien de toestand van de 
getroffene volstrekt de geregelde hulp 
van een ander persoon vergt, hij aan
spraak kan maken op een bijkomende 
vergoeding, vastgesteld volgens de 
noodzakelijkheid van deze hulp; 

Dat de beoordeling van de noodza
kelijkheid van deze hulp onderschei
den is van de beoordeling of ingevolge 
het ongeval een prothese of een ortho
pedisch toestel, zoals bedoeld in arti
kel 28 van dezelfde wet, nodig is; 

Dat de bijkomende vergoeding voor 
maximale hulp van derden de nood
zaak van een prothese niet uitsluit; 

Dat de onderdelen falen naar recht; 

Over het derde middel, gesteld als uolgt : 

schending van de artikelen 24, inzon
derheid voorlaatste lid, van de arbeids
ongevallenwet van 10 april1971, zoals van 
toepassing na de wijziging door het arti
kel 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 gedeel
telijke impliciete bevestiging, het inciden
teel beroep van eiseres als ongegrond af
wijzend, dagelijks tweemaal verzorging 
door telkens twee verpleegsters toekent, op 
de gronden dat, wat de thuisverpleging be
treft, de getroffene recht heeft op de 
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verplegingszorgen die ingevolge het onge
val nodig zijn (cfr. artikel 28 Arbeids
ongevallenwet); dat de verpleging niet al
leen de ziekenhuisverpleging betreft maar 
ook de verzorging aan huis; dat de kos
ten in verband met de door de thuis
verpleegkundige 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 Arbeidsongevallen
wet, bij opneming van de getroffene, ten 
laste van de verzekeraar, in een 
verplegings- of verzorgingsinstelling, de ver
goeding 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 afge
leid dat, wanneer de getroffene, zoals ver
weerder in casu, een vergoeding voor maxi
male hulp van derden krijgt toegekend, de 
thuisverpleging van het slachtoffer te aan
zien 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 arti
kel 28 van de AO-wet wordt aangeduid on
der "verplegingszorgen"; dat het bestre
den arrest - waar de eerste rechter reeds 
definitief besliste over de toekenning van 
een bijkomende vergoeding voor maxi
male hulp van derden -, dan ook niet wet
tig kon beslissen dat eiseres ook nog de kos
ten van de thuisverpleging dient te betalen 
(schending van de artikelen 24, inzonder
heid voorlaatste lid en 28 van de AO-wet 
van 10 april 1971) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 28 van de Arbeidsongevallenwet, 
de getroffene onder meer recht heeft 
op geneeskundige, heelkundige, far
maceutische 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 voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

20 april 1998 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Verbist. 

Nr. 201 

38 KAMER - 20 april 1998 

1° MINDERVALIDEN- TEGEMOETKOMIN
GEN - AANVRAAG- NIEUWE AANVRAAG
TOEKENNING- VERHOGING- MINISTER
BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE. 

2° MINDERVALIDEN INTEGRA TIE-
TEGEMOETKOMING- MINISTERIELE BESLIS
SING- BEROEP -ARBEIDSRECHTBANK- BE
VOEGDHEID - BEPERKING. 

3o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR

GERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT 
(BIJZONDERE REGELS)- MINDERVALIDEN
WET- INTEGRATIETEGEMOETKOMING- MI
NISTERIELE BESLISSING - BEROEP -
ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID- BE
PERKING. 

1 o De minister kan ten aanzien van tege
moetkomingen voor mindervaliden, bij het 
toekennen of het verhogen van tegemoet
komingen, alleen beslissen over de aan
spraken en gegevens die ingevolge de aan
vraag of de nieuwe aanvraag voorliggen. 
(Art. 8, § 1, eerste en laatste lid, 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.) 

2° en 3° Het arbeidsgerecht dat kennis
neemt van het beroep tegen de beslis
sing van de minister ten aanzien van 
rechten die ontstaan uit de Minder
validenwet Tegemoetkomingen kan al
leen oordelen of de minister overeenkom
stig de wettelijke voorschriften over het . 
recht op tegemoetkoming heeft beslist en 
kan derhalve niet kennisnemen van aan
spraken die buiten de ministeriele beslis
sing vallen of die aan het bestuur niet zijn 
voorgelegd (1). (Art. 8 Gehandicapten
wet 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 INTEGRA TIE T. COVENT) 

ARREST 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den 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 tegemoet
komingen aan gehandicapten en 16 van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betref
fende de inkomensvervangende tegemoet
koming en de integratietegemoetkoming, 

doordat het bestreden arrest, recht spre
kend over een beroep tegen de administra
tieve beslissing die het recht van verweer
der op tegemoetkomingen met uitwerking 
op 1 maart 1990 betrof, voor recht zegt dat 
de graad van vermindering van zelfred
zaamheid van verweerder met ingang van 
1 augustus 1991 wordt bepaald op 7 pun
ten, zulks onder verwijzing naar het ver
slag van de deskundige dat dient bijgetre
den te worden, 

terwijl de rechter die kennisneemt van 
het beroep tegen een beslissing van de mi
nister ten aanzien van tegemoetkomin
gen voor mindervaliden alleen die gege
vens 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 uitbrei
den tot aanspraken die buiten de ministe
riele beslissing vallen of wij zig en in aan
spraken die aan het bestuur niet zijn 
voorgelegd, 

en terwijl een verslechtering van de ge
zondheidstoestand van verweerder op 1 au
gustus 1991, nadat bij beslissing van 20 au
gustus 1990 de graad van zelfredzaamheid 
op 1 maart 1990 was bepaald, het voor
werp moet zijn van een nieuwe aanvraag 
met het oog op een medisch onderzoek over
eenkomstig de gehandicaptenwetgeving, 

zodat het bestreden arrest, door zich uit 
te spreken over de graad van zelfredzaam
heid van verweerder op 1 augustus 1991 
zonder dat verweerder daartoe eerst een 
nieuwe administratieve aanvraag had in
gediend, alle ingeroepen bepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat, luidens artikel 8, 
§ 1, eerste lid, van de wet van 27 fe-

bruari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten, de te
gemoetkomingen worden toegekend op 
aanvraag; 

Dat, luidens het laatste lid van ar
tikel 8, § 1, van die wet, een nieuwe 
aanvraag mag worden ingediend wan
neer zich volgens de aanvrager wijzi
gingen voordoen welke de toekenning 
of verhoging van de tegemoetkomin
gen rechtvaardigen; 

Dat daaruit volgt dat de minister, bij 
het toekennen of verhogen van tege
moetkomingen 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 rech
ten ontstaan uit de wet van 27 fe
bruari 1987 tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten behoren, die gerech
ten hun bevoegdheid uitoefenen door 
kennis te nemen van de beroepen te
gen beslissingen van de minister ten 
aanzien van de hiervoren bedoelde 
rechten; 

Dat het arbeidsgerecht derhalve ai
leen kan oordelen of de minister over
eenkomstig de wettelijke voorschrif
ten over het recht op tegemoetkoming 
heeft beslist; dat dit inhoudt dat het 
arbeidsgerecht aileen maar die gege
vens in aanmerking kan nemen op 
grond waarvan de minister heeft be
slist of had moeten beslissen; 

Dat hieruit volgt dat het arbeids
gerecht niet kan kennisnemen van 
aanspraken die buiten de ministe
ritile beslissing vallen of die het be
stuur niet zijn voorgelegd; 

Overwegende dat uit de vaststellin
gen 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 ge
weigerd; 

Dat het arrest, op grond van gege
vens uit een deskundigenverslag dat 
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tijdens het geding voor het arbeids
hof werd neergelegd, beslist dat de 
graad van zelfredzaamheid van ver
weerder met ingang van 1 augustus 
1991 wordt bepaald op 7 punten en 
vaststelt dat bij ontstentenis van in
lichtingen omtrent de eventueel in 
aanmerking te nemen bestaansmid
delen, het recht op de integratie
tegemoetkoming, categorie I, niet kan 
worden bepaald zodat eiser daarom
trent een beslissing moet treffen; 

Dat het arrest aldus beslist over 
aanspraken en gegevens die niet voor 
het bestuur werden aangebracht, mits
dien de voormelde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over het recht op integratie
tegemoetkoming van verweerder met 
ingang van 1 augustus 1991; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; gelet op 
artikel1017, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

20 april 1998 - 36 kamer - Voorzit
ter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - 1-er
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Van Heeke. 

Nr. 202 

2e KAMER- 21 april1998 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD
RECHTVAARDIGINGSGROND- BEWIJSLAST. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST -

VERMOEDEN VAN ONSCHULD - RECHT
VAARDIGINGSGROND. 

3° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VER
SCHONING- RECHTV AARDIGING- BEWIJS
LAST. 

4o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VER
SCHONING- RECHTVAARDIGING- FEITE
LIJKE BEOORDELING- FEITELIJKE GEGE
VENS. 

1 o, 2° en 3° Het vermoeden van onschuld 
impliceert dat een beklaagde niet het be
wijs 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 rechtvaardigings
grond niet van alle geloofwaardigheid 
ontbloot is, kan hierbij onder meer het 
tijdstip in aanmerking nemen waarop de 
rechtvaardigingsgrond wordt aange
voerd 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 bestre
den arrest, op 17 april1996 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 71 StrafWetboek en 

artikel149 van de gecoiirdineerde Grand
wet van 17 februari 1994, 

doordat het hofvan beroep op grond van 
de overweging "(. .. ) dat de rechtvaardigings
grond 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 belet
ten er enig geloof aan te hechten"; (ar
rest, vierde blad, eerste alinea) besloot dat 
het tegenbewijs van die rechtvaardigings
grond niet werd geleverd door het open
baar ministerie noch door de burgerlijke 
partij, 

terwijl, eerste onderdeel, de feitenrechter 
weliswaar op onaantastbare wijze de fei
ten en omstandigheden vaststelt waaruit 
hij het bestaan van een rechtvaardigings
grond afleidt en tevens soeverein kan vast
stellen dat het tegenbewijs hiervan niet 
wordt geleverd, maar daarentegen wei ge
houden is de feiten en omstandigheden 
waaruit hij het niet van geloofwaardig
heid ontbloot zijn van de rechtvaardigings
grond afleidt, te vermelden in zijn beslis
sing waardoor het Hofkan toetsen ofuit de 
door de feitenrechter op onaantastbare 
wijze vastgestelde feiten en omstandighe
den in rechte het bestaan van een 
rechtvaardigingsgrond wettig kan wor
den 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, hier
uit niet wettig het geloofWaardig karak
ter van de rechtvaardigingsgrond kon 
afieiden (schending artikel 71 Strafwet
boek); 

terwijl, tweede onderdeel, het arrest al
dus in gebreke bleefte antwoorden op ei
sers beroepsbesluiten (pp. 3-5) dat be
klaagde, 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 onder
steunde en het roekeloos en niet regelma
tig rijgedrag van de bestuurder van de on
bekende 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 (beroeps
besluiten, vierde blad, vierde alinea), als
ook het arrest naliet te antwoorden op de 
aanvoering van eiser dat zelfs indien het 
bestaan van een witte bestelwagen die be
klaagde de pas afsneed als geloofWaardig 
werd beschouwd, dit nog geen recht
vaardigingsgrond kon uitmaken aange
zien het rondtollen van de wagen van be
klaagde 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, dage
lijks bereed op weg naar haar werk en de 

komst van een witte bestelwagen van de R6 
geen onvoorzienbare hindernis kan uitma
ken en aldus het ongeval enkel te wijten 
was aan beklaagde die een onaangepast rij
gedrag 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 be
klaagde niet het bewijs moet leveren 
van de werkelijkheid van een door 
hem aangevoerde rechtvaardigings
grond die niet van aile geloofwaardig
heid is ontbloot; 

Dat het de rechter staat om op 
grand van feitelijke gegevens te oor
delen of de door de beklaagde aange
voerde rechtvaardigingsgrond niet van 
aile geloofwaardigheid is ontbloot; dat 
hij hierbij in aanmerking kan nemen 
onder meer het tijdstip waarop de 
rechtvaardigingsgrond wordt aange
voerd en de omstandigheid dat deze 
door geen strijdig of ander feitelijk ge
geven wordt weerlegd; 

Overwegende dat de appelrechters, 
enerzijds, de motieven van de eerste 
rechter bijtreden waarin deze onder 
meer vaststelt dat verweerster dade
lijk in tempore non suspecto 
verklaarde dat haar de pas werd af
gesneden door een witte bestelwa
gen, dat geen van de andere partijen 
over de witte bestelwagen is onder
vraagd, dat verweersters verklaring 
niet tegengesproken wordt door an
dere partijen of door objectieve ele
menten, anderzijds, releveren dat ver
weerster onmiddellijk na het ongeval 
verklaarde dat vlak voor haar een 
witte bestelwagen de oprit kwam op
gereden waardoor zij moest uitwij
ken en haar wagen began te tollen; 

Dat zij door deze motivering de fei
telijke 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 bier
door de beslissing naar recht verant
woorden; 

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 aan
rijding zoveel verder gebeurt dan de 
plaats waar de bestuurder van de slip
pende wagen gehinderd werd"; 

Dat zij door deze motivering het fei
telijk gegeven van algemene bekend
heid vermelden waarop zij hun beslis
sing laten steunen dat de door eiser -
los van de aangenomen rechtvaardi
gingsgrond - aangevoerde fout van 
verweerster niet bewezen is, zodoende 
de door eiser aangevoerde strijdige of 
andere feitelijke gegevens verwer
pen, hierdoor zijn conclusie beantwoor
den, en de beslissing regelmatig met 
redenen omkleden en naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. · 

21 april1998- 28 kamer- Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter- Verslag
gever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht - Advocaten : mr. 
Biitzler; mr. A Ramon, Turnhout. 

Nr. 203 

2e KAMER - 21 april 1998 

1 o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAF
ZAKEN- BLOEDSTAAL- 'IWEEDE ANALYSE
LAATTIJDIGHEID- ONTOEREIKENDE BENAAR
STIGING. 

2° BLOEDPROEF- TWEEDE ANALYSE
LAATTIJDIGHEID - ONTOEREIKENDE BENAAR
STIGING- RECHT VAN VERDEDIGING. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALLERLEI - BIJZONDERE 
MOTIVERINGSPLICHT - VERY AL VAN HET 
RECHT TOT STUREN - AFDOENDE MOTIVE
RING- EXAMENS- ONTOEREIKENDE MOTI
VERING- GEVOLG. 

4° CASSATIE -VERNIETIGING. OMVANG
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE EN VERDACHTE - BIJZONDERE 
MOTIVERINGSPLICHT - VERVAL VAN HET 
RECHT TOT STUREN - AFDOENDE MOTIVE
RING- EXAMENS - ONTOEREIKENDE MOTI
VERING- 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 ver
richten kan slechts dan de onmogelijk
heid 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 vol
gen (1). (Art. 44bis Sv.; artt. 7 en 9 KB. 
van 10 juni 1959.) 

3° en 4° Zo de appelrechters de vervallen
verklaring van het recht een motorrij
tuig te besturen naar recht afdoende mo
tiveren, doch nalaten te motiveren 
waarom zij het herstel van dit recht af
hankelijk stellen van het slagen van het 
medisch en psychologisch onderzoek, is 
hun beslissing terzake niet naar recht ver
antwoord, waarbij de uit te spreken ver
nietiging van deze beslissing echter be
perkt dient te worden tot deze opgelegde 
voorwaarde, zonder dat deze nietigheid 
zich uitstrekt tot de beslissing betref
fende de opgelegde straffen met inbe
grip van de vervallenverklaring (2). (Art. 
195 Sv.; art. 38, § 1, 3°, en§ 3, Verkeers
wet.) 

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

(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 bestre
den vonnis, op 24 april 1996 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Mechelen; 

I. Op de voorziening van Noel Goos
sens: 

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van art. 44bis van het Wet

hoek van StrafVordering, en van de artt. 7 
en 9 van het koninklijk besluit van 10 juni 
1989 (lees : 1959) betreffende de bloed
afname met het oog op de alcoholbepaling 
en van art. 149 van de gecoordineerde 
Grondwet, en het algemeen rechtsbegin
sel dat de rechten der verdediging niet mo
gen worden geschonden, 

doordat het bestreden vonnis de veroor
deling van eiser tot cassatie bevestigt hoof
dens inbreuk op de artt. 34, par. 2.1, en 38, 
par. 1.1, van de wetten betreffende de Po
litie over het Wegverkeer (KB. tot coordi
natie van 16 maart 1968) om, op een open
bare plaats een voertuig of een rijdier te 
hebben geleid terwijl de bloedanalyse een 
alcoholconcentratie van tenminste 0,8 gram 
per liter aangaf, op grond van de overwe
ging dat, buiten de omstandigheid of Me
vrouw J. Poels haar brief dd. 12/9/1994 ook 
effectief aan eiser tot cassatie of zijn raads
man overmaakte, eiser tot cassatie alles
zins alles in het werk diende te stellen om 
deze tegenexpertise tot een goed einde te 
brengen, wat hij duidelijk niet deed, en dat 
eiser tot cassatie na zijn verzoek tot het uit
voeren der tegenanalyse en binnen de voor
melde periode van 15 dagen op geen en
kel ogenblik naar de stand der 
tegenanalyse informeerde, 

terwijl eiser tot cassatie in zijn regelma
tig ter terechtzitting genomen conclusie ge
wezen heeft op het feit dat alleszins niet 
aangetoond is dat hij binnen de 15 dagen 
na indiening van zijn aanvraag tot tegen
analyse, op regelmatige wijze ingediend bij 
een erkend laboratorium, ingelicht werd 
van het feit dat dit erkend laboratorium 
weigerde de tegenanalyse uit te voeren, en 
dat na het verstrijken van die termijn van 

15 dagen de tegenanalyse toch niet meer op 
nuttige wijze bij een ander erkend labora
torium 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 waar
borgen te verlenen die de uitslagen ervan 
geloofuraardig kunnen maken en dat, wan
neer alsnog een nieuwe analyse zou wor
den gevorderd na het verstrijken van de 
voornoemde termijn van 15 dagen, die ana
lyse geen voldoende wetenschappelijke 
waarborgen meer biedt, zodat het bestre
den vonnis de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het door artikel10 
van het koninklijk besluit van 10 juni 
1959 aan een betrokkene toegekend 
recht om een tweede analyse van een 
van hem genomen bloedstaal tela
ten verrichten, aan deze persoon de 
keuze overlaat, niet aileen van de aan
wending van het resultaat, doch ook 
van het laten verrichten van de ana
lyse; 

Dat hem aldus een verdedigingsmid
del wordt verschaft waarvan aileen 
hij zelf de concrete aanwendbaarheid 
kan en moet benaarstigen, onder meer 
wat het tijdig aanvragen en opvol
gen van deze analyse betreft, zonder 
dat hij hierbij het einde van een ter
mijn ~oet afwachten; 

Dat slechts nadat hijzelf alle ver
eiste maatregelen heeft genomen, hij 
de onmogelijkheid van aanwending 
wegens andermans ingebreke blij
ven als een miskenning van zijn recht 
van verdediging kan inroepen; 

Overwegende dat de appelrechters 
considereren dat buiten de omstan
digheid of de tijdig door eiser aange
zochte deskundige haar brief van 12 
september 1994 effectief aan hem of 
zijn raadsman overmaakte, eiser al
leszins alles in het werk diende te stel
len om de tegenexpertise tot een goed 
einde te brengen, wat hij duidelijk niet 
deed, en dat hij na het verzoek tot het 
uitvoeren van deze analyse "binnen de 
voormelde periode van 15 (dagen) (tot 
aanvraag van een tweede analyse) op 
geen enkel ogenblik naar de stand der 
tegenanalyse informeerde, althans 
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worden hiervan geen bewijzen voor
gebracht. M.a.w. heeft (eiser) na zijn 
verzoek tot het uitvoeren der tegen
analyse 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 beslis
sing dat eisers recht van verdediging 
door het eventueel ontijdige bericht dat 
de tweede analyse niet kon worden 
uitgevoerd, niet miskend werd regel
matig 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 Grand
wet, 

doordat het bestreden vonnis eiser tot 
cassatie, met bevestiging van het vonnis ge
wezen door de Politierechtbank te Lier op 
15 november 1995, vervallen verklaart uit 
het recht tot het besturen van alle motor
voertuigen van de categorien A tot E ge
durende een termijn van 3 jaar, met de ver
plichting van een bijkomend geneeskundig 
en psychologisch onderzoek te ondergaan 
bij het einde van gezegd verval op grand 
van de enkele motivering dat "rekening
houdend met de omstandigheden en de 
ernst van het misdrijf en het feit dat ei
ser tot cassatie reeds op 13/9/1993 naar 
aanleiding van een ander verkeersonge
val door de Correctionele Rechtbank te Me
chelen 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-

gelmatig ter terechtzitting van de correc
tionele rechtbank genomen conclusies had 
uiteengezet dat het klinisch verslag betref
fende zijn toestand zowel van de genees
heer als van de verbalisanten zeer gun
stig voor hem was, dat gelet op het 
tijdsverloop, het door eiser tot cassatie ge
schetste 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 be
wezen is dat het ongevalsgebeuren in oor
zakelijk verband staat met het - overi
gens relatief geringe - alcoholverbruik van 
eiser tot cassatie en dat het ongeval zui
ver 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 redenge
ving die uitsluitend verwijst naar de zwaar
wichtigheid van het gesanctioneerde feit en 
naar een vorige veroordeling, op geen en
kele wijze, bij de vaststelling van de straf
maat, deze conclusie van eiser tot cassa
tie heeft weerlegd, en trouwens op geen 
enkele wijze de bijkomend opgelegde ver
plichting tot het afleggen van een genees
kundig en psychologisch onderzoek om te
rug in het bezit van het rijbewijs te worden 
gesteld - hetgeen een beveiligings
maatregel is- op enigerlei wijze afzon
derlijk heeft gemotiveerd, zodat het be
streden vonnis de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat terzake van de 
strafvordering die tot de bevoegdheid 
van de politierechtbank behoort, de bij
zondere 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 rij
dier wordt uitgesproken; dat artikel 
211 Wetboek van Strafvordering niet 
toepasselijk is; 

Overwegende dat de appelrechters 
met betrekking tot de onopzettelijke 
doding van Redee Frank considere
ren : "Rekening houdend met de om
standigheden en de ernst van het mis
drijf en het feit dat (eiser) reeds op 
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13.09.1993 n.a.v. een (ander) verkeers
ongeval door de Corr. rb. Mechelen dd. 
13.09.1993 veroordeeld werd o.m. voor 
het toebrengen van onopzettelijke sla
gen ofverwondingen komt de hierna
volgende 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 ver
klaarde feiten zelf, door de bewoor
dingen van welke motivering de om
standigheden en de ernst van de feiten 
in concreto worden vastgesteld; 

Overwegende dat de appelrechters 
voorts met betrekking tot de alcohol
intoxicatie considereren : "Rekening 
houdend met de omstandigheid van 
herhaling en de graad van alcohol
intoxicatie komt de hiernavolgende 
veroordeling gepast voor"; 

Dat de appelrechters met deze mo
tivering de keus en de duur van het 
uitgesproken rijverbod verantwoor
den; 

Dat zij daarentegen noch door een 
eigen redengeving, noch door een ver
wijzing naar de motieven van de eer
ste rechter, aangeven op welke gron
den zij, middels de bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter, ei
ser de maatregel opleggen die er in be
staat dat het herstel in het recht een 
motorrijtuig te besturen, overeenkom
stig artikel 38, § 3, Verkeerswet, af
hankelijk wordt gesteld van het sla
gen van het medisch en psychologisch 
onderzoek; 

Dat zij aldus hun beslissing het her
stel in het recht een motorrijtuig te be
sturen 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 on
wettigheid, die aileen de beslissing 
over die maatregel betreft, zich niet 
uitstrekt tot de beslissing betreffende 
de opgelegde straffen met inbegrip van 
de vervallenverklaring; 

En overwegende dat voor het ove
rige de substantiele of op stra:ffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is ge
wezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen: 

1. van de verweerster Lutgarde Van 
Schoor in eigen naam en q.q. : 

Overwegende dat deze beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van ar
tikel 416 Wetboek van Strafvorde
ring en geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. van de overige verweerders : 
Overwegende dat eiser geen bijzon

der middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van Royale 
Beige, naamloze vennootschap : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen ei
seres door de verweerster Lutgarde 
Van Schoor in eigen naam en quali
tate qua ingestelde burgerlijke rechts
vordering: 

Overwegende dat bij akte, ter grif
fie van het Hof neergelegd op 5 juli 
1996, mr. Adolf Houtekier, advocaat bij 
het Hof van Cassatie, namens eise
res verklaart afstand zonder berus
ting 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 ei
seres, vrijwillig tussengekomen par
tij, werd betekend aan de verweer
ders; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van de namens 
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Royale Belge N.V. ingediende midde
len die niet de ontvankelijkheid van 
haar voorziening tegen de verweer
ders sub 2 tot 4 betre:ffen, verleent aan 
Royale Beige, naamloze vennootschap, 
akte van de afstand; verwerpt haar 
voorziening voor het overige; vernie
tigt het bestreden vonnis in zoverre 
het hers tel van de eiser Noel Goos
sens in het recht tot sturen afhanke
lijk wordt gesteld van het slagen voor 
het geneeskundig en psychologisch on
derzoek bepaald in artikel 38, § 3, 
Wegverkeerswet; verwerpt de voorzie
ning van Noel Goossens voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt de eiseres Royale 
Beige N.V. in de kosten van haar voor
ziening; veroordeelt de eiser Noel 
Goossens in drie vierde van de kos
ten van zijn voorziening; laat de ove
rige kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Antwer
pen, zitting houdend in hoger beroep. 

21 april 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Goethals - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht -Advocaten: mrs. 
Houtekier; mrs. S. Van Roy en F. Quick, 
Mechelen. 

Nr. 204 

2e KAMER- 21 april 1998 

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. 

4 o MILITAIR- WONING- ONSCHENDBAAR
HEID- KAZERNE- SLAAPKAMER- 'IDEPAS
SELIJKHEID. 

so RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 8- ARTI
KEL 8.2 - EERBIEDIGING VAN HET PRIVE
LEVEN- BEPERKING- MILITAIR- KAZERNE 
- SLAAPKAMER- ZOEKING- DIENSTREGLE
MENT - GELDIGHEID. 

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

1 o en 2° Onder het woord "waning", in de 
zin van artikel 15 Grondwet, moet wor
den verstaan de plaats, met inbegrip van 
de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, 
die een persoon bewoont om er zijn ver
blijf of zijn werkelijke verblijfplaats te ves
tigen en waar hi} uit dien hoofde recht 
heeft op eerbiediging van zijn persoon
lijke 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 ka
zerne of een ander militair kwartier, oak 
niet in de slaapkamers, hun waning in de 
zin van artikel 15 Grondwet te vesti
gen, !evert het toezicht op deze kamers 
door de terzake bevoegde verantwoorde
lijken 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 be
tre: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° Zo een dienstreglement, dat op de 
gebruikelijke wijze wordt bekendgemaakt, 
beperkingen oplegt aan het recht op eer
biediging van het prive-leven van mili
tairen inherent aan de opdracht, orga
nisatie 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 tucht
reglement van de Krijgsmacht, welke be
palingen voldoende toegankelijk en pre
cies zijn, de militairen enerzijds dezelfde 
rechten toekennen als de Belgische bur
gers doch anderzijds hen opleggen on
der alle omstandigheden nauwgezet alle 
dienstverplichtingen te vervullen die hun 
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worden opgelegd door de Grondwet, door 
de wets- en verordeningsbepalingen als
ook door de reglementen, onderrichtin
gen en bevelen die op de krijgsmacht toe
passing 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 bestre
den arrest, op 23 oktober 1996 op ver
zet gewezen door het Militair Ge
rechtshof te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 15 van de Grand

wet, 
doordat het bestreden arrest eiser schul

dig verklaart aan de hem ten laste gelegde 
feiten, hem veroordeelt tot een gevange
nisstraf van twee maanden en een geld
boete van honderd frank, en hem berooft 
uit zijn graad, onder meer op grond van vol
gende motieven : 

"Overwegende dat de verdediging onte
recht blijft beweren dat de slaapvertrek
ken van een kazerne als een 'woning' moe
ten worden beschouwd, zodat bij controle 
van de kasten van de militairen die er ver
blijven, de regels inzake huiszoeking moe
ten worden nageleefd; ( ... ) dat een mili
tair kamp, een kazerne, een troepenkamer, 
inclusief de slaapvertrekken die men er kan 
vinden, onder geen beding als een woning 
kunnen worden beschouwd, ook al zou
den 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 no
vember 1939 betreffende de beteugeling 
van de dronkenschap (zie desbetreffend Gi
lissen, J., Chronique annuelle de Jurispru
dence militaire, R.D.P. 1956, nr. 57, p. 
1106); dat de militair die dergelijk slaap
vertrek betrekt, er in de regel geen an
dere van zijn familieleden kan laten ver
blijven; 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 uitoefe
nen in het belang van de paraatheid van de 
troepen, de veiligheid, tucht, orde
handhaving, hygiene, enz ... ; dat wat even 

essentieel is, de betrokken militair er geen 
aanspraak kan maken op enig volwaar
dig, permanent en exclusiefrecht van be
waning, wat uitlegt dat een hotelkamer on
der omstandigheden wel en zelfs een 
individuele kazernekamer nooit een wa
ning kan zijn in de zin van de Grondwet; 
dat de militair die dergelijke kamer be
trekt er geen 'huisrecht' kan doen gelden, 
meer bepaald omdat het gaat om een plaats 
die voortdurend door zijn aard en bestem
ming een openbaar karakter blijft behou
den", 

terwijl overeenkomstig artikel 15 van de 
Gecoordineerde Grondwet van 17 februari 
1994 de woning onschendbaar is; dit arti
kel 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 in
begrip van de erdoor omsloten eigen aan
horigheden, die een persoon bewoont om er 
zijn verblijf of zijn werkelijke verblijf
plaats 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 slaap
vertrekken voor militairen hun werke
lijke verblijfplaats uitmaken, vermits zij er 
minstens gedurende de werkweek perma
nent verblijven, zij er slapen en hun prive
leven er zich afspeelt; de slaapvertrek
ken in de kazerne aldus voor militairen 
beschouwd moeten worden als een "wa
ning" in de zin van artikel 15 van de 
Grondwet; het arrest, door te oordelen dat 
een militair kamp, een kazerne, een 
troepenkamer, inclusief de slaapvertrek
ken die men er kan vinden, onder geen be
ding als een woning kunnen worden be
schouwd, en dat de regels in verband met 
de huiszoeking bijgevolg niet van toepas
sing zijn, het begrip "woning" in de zin van 
artikel 15 van de Gecoordineerde Grand
wet 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 om
sloten eigen aanhorigheden, die een 
persoon bewoont om er zijn verblijf of 
zijn werkelijke verblijfplaats te vesti
gen en waar hij uit dien hoofde recht 
heeft op eerbiediging van zijn persoon
lijke levenssfeer, zijn rust en meer in 
het algemeen zijn prive-leven; 
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Dat geen wetsbepalirig militairen of 
anderen het recht verleent om in een 
kazerne of een ander militair kwar
tier, ook niet in de slaapkamers, hun 
waning in de zin van artikel15 Grand
wet te vestigen; 

Dat het toezicht op deze kamers 
door de terzake bevoegde verantwoor
delijken, zoals geregeld in de Instruc
tie A4 betreffende de Inwendige Dienst 
in de kwartieren, korpsen en eenhe
den van de Landmacht, de Lucht
macht, de Zeemacht en van de Medi
sche Dienst, van 2 juni 1979, dan ook 
geen schending oplevert van de door 
artikel 15 Grondwet gewaarborgde on
schendbaarheid van de waning; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 8 van het Ver-
drag 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 schul
dig verklaart aan de hem ten laste gelegde 
feiten, hem veroordeelt tot een gevange
nisstrafvan twee maanden en een geld
boete van honderd frank, en hem berooft 
uit zijn graad, onder meer op grond van de 
motieven "Dater terzake evenmin scherr
ding bestaat van artikel 8, tweede lid, van 
het E.V.R.M.; dat voormeld artikel aan een
ieder het recht erkent op eerbiediging van 
zijn priveleven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling; dat ook professio
nele activiteiten onder het begrip 'prive
leven' kunnen vallen en dat het begrip 
'huis' als hier bedoeld ook op een kantoor 
kan doelen; dat het tweede lid van het
zelfde artikel evenwel de inmenging van 
het openbaar gezag in de uitoefening van 
dat recht toestaat wanneer deze inmen
ging bij de wet is voorzien en een maatre
gel is die in een democratische samenle
ving nodig is in het belang van 's lands 
veiligheid, de openbare veiligheid ofhet eco
nomisch welzijn van het land, de bescher
ming van de openbare orde en het voorko
men van strafbare feiten, de bescherming 
van de gezondheid of de goede zeden of voor 
de bescherming van de rechten en vrijhe
den van anderen (Cass., 26 september 
1978, Arr. Cass., 1978-79, 117); dat mili
tairen onder dezelfde voorwaarden uiter
aard ook recht hebben op eerbiediging 
van hun priveleven; dat de toezichts-

maatregelen als voorzien in het Regle
ment A 4 houdende 'Instructie betreffende 
de inwendige dienst in de kwartieren en 
kampen .. .' de dato 2 juni 1979, nodig zijn 
in het belang van een tuchtvol en paraat le
ger, met andere woorden in het belang van 
's lands veiligheid; dat dit reglement steunt 
op de artikelen 5 en volgende van de wet 
van 14 januari 1975 houdende het tucht
reglement van de Krijgsmacht; dat, nu er 
terzake wel degelijk een beperking is voor
zien door een nationale wet, er geen scherr
ding kan worden ingeroepen van artikel 8, 
tweede lid, van het E.V.R.M."; 

terwijl overeenkomstig artikel 8, eerste 
lid van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend op 4 novem
ber 1950 te Rome en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, eenieder recht heeft 
op eerbiediging van zijn priveleven; val
gens artikel 8.2 van ditzelfde verdrag geen 
inmenging van het openbaar gezag is toe
gestaan met betrekking tot de uitoefe
ning van het recht op eerbiediging van het 
prive- en gezinsleven, dan voor zover bij de 
wet is voorzien en in een democratische sa
menleving nodig is in het belang van 
's lands veiligheid, de openbare veilig
heid 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 vrij
heden van anderen; een zoeking in de 
slaapvertrekken van militairen een duide
lijke inmenging is in hun priveleven in de 
zin van artikel8.1 van voormeld verdrag; 
een wet die de inmenging in het prive
leven toestaat door het uitvoeren van zoe
kingen in de slaapvertrekken van militai
ren, in duidelijke bewoordingen moet 
aangeven welke autoriteiten hiertoe be
voegd zijn, en nauwkeurig dient te bepa
len in welke omstandigheden en onder 
welke voorwaarden dergelijke zoekingen 
plaats kunnen hebben; het daarenboven 
noodzakelijk is dat deze wettelijke bepa
ling toegankelijk en precies is, zodat de bur
ger zijn gedrag op de wet kan afstemmen; 
het Reglement A 4 houdende '1nstructie be
tre:ffende de inwendige dienst in de kwar
tieren 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 hou
dende het tuchtreglement van de Krijgs
macht geen enkele bepaling inhoudt met 
betrekking tot het uitvoeren van zoekin
gen in een kazerne; het bestreden arrest 
bijgevolg ten onrechte beslist dat het 
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Reglement A 4 van 2 juni 1978, voor zo
ver het bepalingen inhoudt met betrek
king tot het uitvoeren van zoekingen in een 
kazerne, steunt op de artikelen 5 en vol
gende van de wet van 14 januari 1975; het 
arrest, gelet op de afwezigheid van enige 
bepaling in het Belgische recht die de voor
waarden preciseert waarin een zoeking in 
de slaapvertrekken van militairen kan wor
den georganiseerd, niet wettig kon beslui
ten tot de afwezigheid van schending van 
artikel 8, § 2, van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens en de Fun
damentele 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 briefwis
seling; 

Dat artikel 8.2 E.V.R.M. de inmen
ging van enig openbaar gezag met be
trekking 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 sa
menleving nodig is in het belang van 
's lands veiligheid, de openbare vei
ligheid, of het economisch welzijn van 
hetland, de bescherming van de open
bare orde en het voorkomen van straf
bare feiten, de bescherming van de ge
zondheid of de goede zed en, of voor de 
bescherming van de rechten en vrij
heden van anderen; 

Overwegende dat het recht op eer
biediging van het prive-leven kan ver
schillen niet aileen naar de perso
nen, 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 onderwor
pen 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 

waarop sommige van deze rechten 
worden uitgeoefend, bij deze wet wor
den bepaald; 

Overwegende dat de in artikel 8.2 
E.V.R.M. bedoelde wet -in de Bel
gische rechtssfeer - een wet in de for
mele zin is, die toegankelijk en pre
cies is; 

Dat het vereiste van preciesheid im
pliceert dat de wet die aan de over
heid een appreciatiebevoegdheid ver
leent 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 moe
ten voorkomen; 

Overwegende dat de artikelen 5 en 
volgende van de Wet 14 januari 1975 
houdende het tuchtreglement van de 
Krijgsmacht de militaire hierarchie re
gelen en het algemeen kader van de 
plichten en rechten van de militai
ren bepalen; dat artikel 9 van deze wet 
onder meer bepaalt : "De militairen 
moeten, onder alle omstandigheden : 
( ... ) 2" nauwgezet alle dienst
verplichtingen vervullen die hun wor
den opgelegd door de Grondwet, door 
wets- en verordeningsbepalingen als
ook door de reglementen, onderrich
tingen en bevelen die op de krijgs
macht toepassing vinden"; 

Dat de artikelen 5 en volgende, on
der 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 gehou
den zijn na te leven; 

Overwegende dat dergelijke dienst
reglementen, in zoverre zij - zoals de 
te dezen toegepaste Instructie A4 be
treffende de Inwendige Dienst in de 
kwartieren, korpsen en eenheden van 
de Landmacht, de Luchtmacht, de Zee
macht en van de Medische Dienst, van 
2 juni 1979 - alleen de leden van de 
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krijgsmacht aangaan, voor deze bin
dend zijn wanneer zij op de hiervoor 
gebruikelijke wijze werden bekendge
maakt; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest artikel 8 E.VR.M. niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

WHe of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

21 april 1998 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag
gever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Halleweyn, advocaat
generaal met opdracht- Advocaat : mr. H. 
Van Bavel, Brussel. 

Nr. 205 

2e KAMER- 22 april1998 

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1 - ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
RECHTER - ONDERZOEKSRECHTER -
VOORHEEN RAADSMAN VAN EEN MEDE
BEKLAAGDE. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN- VERVANGING VAN EEN ON
DERZOEKSRECHTER- VOORWAARDEN. 

3o ONDERZOEKSRECHTER- VERVAN
GING- VOORWAARDEN. 

4o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
HANDELINGEN VAN DE ONDERZOEKSRECH
TER BUITEN HET ARRONDISSEMENT- ZON
DERAMBTELIJKE OPDRACHT- WETTIGHEID
VOORWAARDEN. 

5o ONDERZOEKSRECHTER - HANDE
LINGEN BUITEN HET ARRONDISSEMENT -

ZONDER AMBTELIJKE OPDRACHT- WETTIG
HEID- VOORWAARDEN. 

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.3- HOF VAN ASSISEN- ONDERVRA
GING VAN EEN GETUIGE NA DE PLEIDOOIEN
WETTIGHEID- VOORWAARDEN. 

7° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLA
RING VAN DE JURY- ONDERVRAGING VAN 
EEN GETUIGE NA DE PLEIDOOIEN- WETTIG
HEID - 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 verwij
zen, nu zij oordeelt dat de onpartijdig
heid van de rechter te dezen niet in twij
fel kan worden getrokken (1). (Art. 6.1 
E.V:R.M.) 

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

4° en 5o De onderzoeksrechter die, zonder 
ambtelijke opdracht, buiten zijn arron
dissement daden van opsporing of ge
rechtelijk onderzoek verricht of gelast, 
hoeft geen melding te maken van de ern
stige 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 ge
brachte gegevens naderhand vrijelijk heb
ben 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 bestre
den arresten, op 2 oktober 1997 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Beroep 
te Luik en op 10, 15 en 19 december 
1997 gewezen door het Hofvan Assi
sen van de provincie Luik; 

I. Op de voorzieningen tegen het ar
rest tot verwijzing naar het hofvan as
sisen 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, ge
lijktijdig met de voorziening tegen het 
veroordelend arrest, binnen vijftien da
gen na de uitspraak van voornoemd 
arrest heeft ingesteld tegen het ar
rest tot verwijzing naar het hofvan as
sisen, niet kennisneemt van de schen
ding van de wetten betreffende de 
bevoegdheid van de kamer van inbe
schuldigingstelling en van het hof van 
assisen, en evenmin de nietigheden on
derzoekt die vermeld staan in arti
kel 299 van het Wetboek van Straf
vordering ofvoortvloeien uit de niet
naleving van de wetten tot invoering 
van een debat op tegenspraak voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling en 
tot regeling van het gebruik der ta
len aldaar; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat artikel6.1 van het 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden ertoe strekt de uitoefe
ning van het recht van verdediging 
voor de vonnisgerechten te waarbor
gen en beklaagdes recht op een eer
lijk proces voor die gerechten te vrij
waren; dat, ingeval voornoemd recht 
tijdens het voorbereidend onderzoek is 

geschonden, en in zoverre de uitoefe
ning van dat recht verenigbaar is met 
de bij de wet voorgeschreven regels 
van het onderzoek, de rechter oor
deelt of die schending een eerlijk pro
ces voor de vonnisgerechten onmoge
lijk heeft gemaakt; 

Overwegende dat een schending van 
de hierboven vermelde verdragsbepa
ling niet kan worden afgeleid uit de 
louter subjectieve bezorgdheid van de 
door die bepaling beschermde per
soon, als die bezorgdheid niet op ob
jectieve wijze verantwoord wordt door 
de feiten van de zaak, noch uit de om
standigheid alleen dat een rechter ten 
aanzien van een en dezelfde persoon 
achtereenvolgens verschillende amb
ten heeft uitgeoefend in zaken die 
niets met elkaar uitstaande hadden; 

Overwegende dat de persoonlijke on
partijdigheid van een magistraat ver
moed wordt zolang het tegendeel niet 
bewezen is; dat uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat eiser, tijdens het voorbereidend on
derzoek, geen gebruik heeft gemaakt 
van de rechtsmiddelen die de wet hem 
toekent om de zaak te doen onttrek
ken aan onderzoeksrechter Henriette 
Hollart; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt "dat de verdachten de vernie
tiging 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 toever
trouwd (. .. ); dat, benevens de rede
nen van de raadkamer dienaangaande, 
het in deze fase van de rechtspleging 
helemaal niet duidelijk is dat de oor
spronkelijk met de kennisneming van 
de zaak belaste onderzoeksrechter, 
door het feit dat hij acht jaar eerder de 
raadsman van een van de verdach
ten is geweest in een wegverkeers
zaak 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 in
vloed zou kunnen hebben op de wijze 
waarop die onderzoeksrechter tegen 
hem een onderzoek leidt in een on
der meer hem ten laste gelegde mis
daad; dat een dergelijk bezwaar op het 
eerste gezicht geen grand schijnt op te 
leveren tot verdenking van voor
noemde onderzoeksrechter, (. .. ) be
halve indien wordt aangenomen dat er 
tussen de magistraten en hun vroe
gere clienten of tegenpartijen alge
mene, 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 in
beschuldigingstelling, door die ver
meldingen, heeft beslist dat, gelet op 
de gegevens van de zaak, eisers be
zorgdheid ongegrond is en dat er bij 
derden geen twijfel kan rijzen aan
gaande de geschiktheid van die ma
gistraat om de zaak op onafhanke
lijke en onpartijdige wijze te 
onderzoeken; 

Overwegende dat zij aldus haar be
slissing om de door eiser opgewor
pen exceptie van nietigheid te verwer
pen, 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 onder

dee!, in zoverre het kritiek oefent op de 
beschikking van 3 december 1996 van 

de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hoei, geen betrek
king heeft op de beslissing waarte
gen de voorziening is gericht en, bij
gevolg, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, 
artikel 195 van het Gerechtelijk Wet
hoek de ancienniteitsvoorwaarden be
paalt waaraan een rechter moet vol
doen om als enig rechter zitting te 
kunnen houden; dat die bepaling geen 
betrekking heeft op de gewone rech
ter die het ambt van onderzoeksrech
ter moet waarnemen bij een vervan
ging of gedurende een bepaalde 
peri ode; 

Dat, in zoverre, voornoemd onder
dee! 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 Stri
vay ter griffie van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik is ingesteld : 

Over het zesde middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter buiten zijn rechtsgebied da
den van opsporing of van onderzoek 
kan verrichten of gelasten, niet ai
leen door een ambtelijke opdracht te 
geven aan de onderzoeksrechter van 
het arrondissement waarin die da
den moeten worden verricht, maar oak 
door ze zelf of door opdracht aan of 
vordering van een officier van gerech
telijke politie rechtstreeks in dat ar
rondissement te verrichten, wanneer 
hij, overeenkomstig artikel 62bis, 
tweede lid, van het Wetboek van Straf
vordering, van oordeel is dat ernstige 
en dringende omstandigheden zulks 
vereisen; 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter zijn oordeel dienaangaande 
kenbaar maakt door zijn manier van 
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handelen; dat de wet hem niet ver
plicht om in de desbetreffende stuk
ken melding te maken van voor
noemde ernstige en dringende om
standigheden, of van het artikel van 
het Wetboek van Strafvordering 
waarin die omstandigheden worden 
vermeld; 

Overwegende, bijgevolg, dat het ar
rest wettig beslist dat het feit dat de 
onderzoeksrechter te Hoei geen amb
telijke opdracht heeft gegeven om ei
seres 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 ont
vankelijk is bij gebrek aan belang; 

(. .. ) 
IV. Op de voorzieningen tegen het 

veroordelend arrest van 19 decem
ber 1997: 

(. .. ) 
B. Wat de voorzieningen betreft die 

op 29 december 1997 door Albert Si
mon en op 30 december 1997 door 
Pierre Simon ter griffie van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik zijn 
ingesteld; 

(. .. ) 
Over het zesde middel : 
Overwegende dat uit de processtuk

ken niet blijkt dat de eisers voor het 
hof van assisen een schending van hun 
recht van verdediging hebben aange
voerd; 

Dat, wat dat betreft, het middel 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat 
uit het proces-verbaal van de terecht
zitting 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 voer
tuig van een van de beschuldigden te 
onderzoeken en hem daarvan op de te
rechtzitting van de volgende dag ver
slag uit te brengen; 

Overwegende dat voornoemde ge
tuige, nadat een van beide raadslie
den van elke eiser zijn verweermid
delen 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 processtuk
ken niet blijkt dat de eisers en hun 
raadslieden, die naar behoren op de 
hoogte waren gebracht van de voor
geschreven opdrachten, dienaan
gaande een geschil hebben opgewor
pen, en evenmin dat zij de voorzitter 
verzocht hebben de pleidooien te ver
dagen totdat de lopende opdrachten 
voltooid waren; 

Overwegende, daarenboven, dat elke 
eiser, na het uitvoeren van die aan
vullende opdracht, nog diezelfde dag 
de uiteenzetting van zijn verweermid
delen bij monde van een van zijn 
raadslieden heeft kunnen voortzet
ten; dat die raadslieden in hun ver
weermiddelen van repliek ten gun
ste van de beschuldigden de volgende 
dag, nl. op 18 december 1997, zijn ge
hoord; dat de beschuldigden het laat
ste woord hebben gehad; 

Overwegende dat de eisers aldus de 
gegevens die, krachtens de discretio
naire macht van de voorzitter, op re
gelmatige wijze tijdens het debat naar 
voren waren gebracht, voor het vonnis
gerecht vrijelijk hebben kunnen te
genspreken, nadat ze over voldoende 
tijd en faciliteiten welke nodig zijn 
voor de voorbereiding van hun verde
diging, 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 te
gen hen uitgebrachte beschuldigin
gen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 
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22 april 1998 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. P. Thirion, 
J.M. Husson en Ph. Vander Eecken, Hoei; 
N. Evrard, Luik. 

Nr. 206 

2e KAMER - 22 april 1998 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING- ANDERE OMSCHRIJVING VAN DE 
IN HET AANHOUDINGSBEVEL BEDOELDE FEl
TEN- DRAAGWIJDTE. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- vooR
LOPIGE HECHTENIS - HANDHA VING- KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- AN
DERE OMSCHRIJVING VAN DE IN HET 
AANHOUDINGSBEVEL BEDOELDE FElTEN -
DRAAGWIJDTE. 

3o VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND
HAVING- BEVESTIGING- KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING-ANDERE OMSCHRIJ
VING VAN DE IN HET AANHOUDINGSBEVEL 
BEDOELDE FElTEN- EENPARIGHEID VAN 
STEMMEN. 

4o ONDERZOEKSGERECHTEN- VOOR
LOPIGE HECIDENIS- HANDHA VING- BEVES
TIGING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING -ANDERE OMSCHRIJVING VAN DE IN 
HET AANHOUDINGSBEVEL BEDOELDE FElTEN 
- EENPARIGHEID VAN STEMMEN. 

1 o en 2° De wijziging door de kamer van in
beschuldigingstelling, die uitspraak moet 
doen inzake handhaving van de voorlo
pige hechtenis, van de wettelijke omschrij
ving van de in het aanhoudingsbevel be
doelde 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 inbeschuldiging
stelling die, na de wettelijke omschrij
ving van de in het aanhoudingsbevel be
doelde feiten te hebben gewijzigd, de 
beslissing van de raadkamer bevestigt om 
de voorlopige hechtenis van de verdachte 
te handhaven, hoeft dit niet met eenpa-

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 bestre
den arrest, op 7 april 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de raadkamer ei

ser onder aanhoudingsbevel heeft ge
steld en diens voorlopige hechtenis 
heeft gehandhaafd wegens de door ar
tikel 422bis van het Strafwetboek als 
misdrijf omschreven feiten, met de om
standigheid dat de persoon die in groat 
gevaar verkeerde, een minderjarige 
was; 

Overwegende dat de kamer van in
beschuldigingstelling, op het hoger be
roep van de verdachte, overeenkom
stig artikel 23, 3°, van de wet van 20 
juli 1990, de oorspronkelijke omschrij
ving van voornoemde feiten vervan
gen heeft door die van moord door ver
giftiging als dader, mededader of 
medeplichtige; 

Overwegende dat de appelrechters, 
niettegenstaande die wijziging van de 
omschrijving, die trouwens niet bin
dend is voor het onderzoeksgerecht 
noch voor het gerecht waarnaar de 
zaak is verwezen, geen beschikking ge
wijzigd hebben die de verdachte ten 
goede kwam, aangezien zij, zoals de 
raadkamer beslist had, zijn voorlo
pige hechtenis gehandhaafd hebben; 
dat zij bijgevolg geen uitspraak hoef
den te doen met eenparigheid van 
stemmen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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22 april 1998 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Riemaeckcr. 
advocaat-generaal-Advocaat: mr. J.P. 
Revelart, Dinant. 

Nr. 207 

1 e KAMER- 23 april1998 

1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)
DUUR- VIJFJARIGE VERJARING- INTERES
TEN VAN GELEENDE SOMMEN -AL HETGEEN 
BETAALBAAR IS BIJ RET JAAR OF BIJ KORTERE 
TERMIJNEN- DOEL- TOEPASSINGSGEBIED
GEMENGDE VORDERING. 

2° INTERESTEN - ALLERLEI - INTERES
TEN VAN GELEENDE SOMMEN -AL HETGEEN 
BETAALBAAR IS BIJ HET JAAR OF BIJ KORTERE 
TERMIJNEN- GEMENGDE VORDERING- VIJF
JARIGE VERJARING- DOEL- TOEPASSINGS
GEBIED. 

1 o en 2° De wettelijke be paling dat inte
resten van geleende sommen en, in het al
gemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het 
jaar of kortere termijnen, verjaren door 
verloop van vijf jaren, beoogt in het bij
zonder de termijnschuldenaars te be
schermen en de schuldeiser aan te spo
ren 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 verschul
digde periodieke betalingen een element 
van aflossing en een element van rente be
vatten, is de korte verjaring toepasse
lijk (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 voet
noot 2. 

(BELGISCHE 
KREDIETVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. 

T. VERHULST) 

ARREST 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 september 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 2262 en 2277 

van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest de hoofd

vordering van eiseres tegen verweerster 
vervallen verklaart wegens veijaring op vol
gende gronden: "(Verweerster) beroept zich 
in hoger beroep op de vijfjarige verjaring 
van artikel 2277 B.W. ( ... ) (Verweerster) 
stelt terecht dat de vordering de terugbe
taling betreft van een geleende som welke 
moest afbetaald worden in 42 maande
lijkse bedragen van 7.852 fr., vanaf okto
ber 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 in
gesteld werd in januari 1989, er dus meer 
dan 5 jaar was verlopen zodat de vorde
ring 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 neer
gelegd in het vonnis a quo, gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dender
monde op 4 april 1990, waarnaar het uit
drukkelijk verwijst ( eerste alinea pagina 2) : 
"De vordering van (eiseres), ingeleid bij ge
boekt 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 gerechte
lijke intresten en de gerechtskosten. Bij 
overeenkomst dd. 13.9.1979 staat de N.V. 
Finargos aan Verhulst Franciscus een fi
nanciering toe zoals bepaald in de wet van 
9.7.1957, en haar uitvoeringsbesluiten we
gens een persoonlijke lening op afbeta
ling 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 toege
stane 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 be
draagt de totale kost : 7.852 fr. x 42 = 
326.784 frank. Alle toegestane termijnen 
waren op het ogenblik van de dagvaar
ding op verval gekomen. Er blijft op da
tum der dagvaarding een bedrag verschul
digd van 188.448 frank. ( ... ) Verhulst 
Franciscus is overleden op 24.7.1981. (Ver
weerster) is de enige erfgename van Ver
hulst voornoemd. Op 17.2.1982 heeft (ei
seres) de financieringsmaatschappij volledig 
vergoed voor het saldo van de schuld van 
de kredietnemer en wordt zij gesubrogeerd 
in alle rechten en akties van de krediet
verlener", (uiteenzetting beroepen vonnis p. 
1-2), 

terwijl naar luid van artikel2277 van het 
Burgerlijk Wetboek termijnen van altijd
durende renten, van lijfrenten en van uit
keringen 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 ver
moeden van betaling, maar tot doel heeft 
het gestadig en ongemerkt aangroeien van 
periodiek wederkerende schulden, die het 
karakter hebben van een inkomen, te voor
komen; 

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 schul
den die op zichzelf reeds een kapitaal uit
maken, al groeien ze met de tijd aan; 

Aan de vijfjarige verjaringstermijn dus 
niet onderworpen zijn de jaarlijkse of op 
kortere periodieke tijdstippen terug
betaalbare gedeelten van een hoofdsom, zo
als van een lening, die onderworpen blij
ven 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 afbe
taling in 42 maandelijkse bedragen van 
7.852 frank, zoals moge blijken uit de fei
telijke vaststellingen van het arrest, het ge
heel door verloop van dertig jaar verjaart, 

zodat het bestreden arrest niet wettig op 
grond van de enkele vaststelling dat eise-

res' vordering de terugbetaling betreft van 
een geleende som, die moest afbetaald wor
den in 42 maandelijkse bedragen van 7.852 
frank, kon beslissen dat zij onder toepas
sing valt van artikel 2277 van het Burger
lijk Wetboek en eiseres' vordering in zo
verre gericht tegen verweerster, op deze 
grond wegens verjaring vervallen verkla
ren (schending van artikelen 2262 en 2277 
Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het arrest vast
stelt 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 rente
en kostencomponent inhouden; 

Dat het middel niet aanvoert dat die 
beide componenten los van elkaar kun
nen worden beschouwd voor de toe
passing van artikel 2277 van het Bur
gerlijk Wetboek, maar uitgaat van de 
vaststelling dat de partijen door te kie
zen voor vaste annui:teiten, een split
sing achteraf tussen de componen
ten van de annui:teiten hebben 
uitgesloten; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel2277, vierde en vijfde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, interest van ge
leende sommen en, in het algemeen, al 
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of 
kortere termijnen, verjaren door ver
loop van vijf jaren; 

Dat die bepaling in het bijzonder be
oogt de termijnschuldenaars te be
schermen en de schuldeiser aan te spo
ren tot zorgvuldigheid; dat uit de 
wetsgeschiedenis blijkt dat de wetge
ver deze regeling niet beperkend heeft 
opgevat en niet heeft willen uitslui
ten dat zij toepasselijk zou zijn wan
neer de vordering mede componen
ten omvat die ,~een)' rente zijn of 
. k \ 1n omen; '---·._/ 

Dat wanneer de bij het jaar of een 
kortere termijn verschuldigde perio
dieke betalingen een element van af
lossing en een element van rente be
-yatten, de korte ve:rjaring toepasselijk 
1s; 

Dat het arrest, dat zulks beslist, zijn 
beslissing naar recht verantwoordt; 
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Dat bet middel niet kan worden Nr. 208 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

23 april 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstrate, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Wauters -Anders
luidende 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 verja
ring van vijfjaren. Het O.M. concludeerde tot ver
nietiging van deze beslissing op grond dat het 
deze korte verjaring niet toepasselijk achtte op be
staande schulden die periodiek moeten terugbe
taald worden, ook al bevatten die terugbetalin
gen, naast een dee! kapitaal, een dee! interest en 
dus niet toepasselijk op schulden wegens lenin
gen met interest, die volgens voorafvaststaande 
annulteiten moeten worden terugbetaald. Het 
steunde ook op (de in het middel bedoelde) ra
tio legis, die inderdaad is de schuldenaar te be
schermen en nl. te vermijden dat vele kleine 
schulden, te betalen als (ofuit) een inkomen, door 
opeens na een lange termijn opeisbaar te wor
den, het kapitaal gaan aantasten en de schulde
naar ru'ineren. Dit strookt met de klassieke (ook 
in Frankrijk overheersende) opinie in de 
rechtsleer en in de rechtspraak, die overigens re
cent, nl. op 6 februari 1998, in een obiter dic
tum 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 ver
wijzingen). 

Het geanoteerd arrest gaat blijkbaar verder dan 
het arrest van 6 februari 1998, dat nl. de moge
lijkbeid 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 kapi
taal, volgens de klassieke leer, blijft tegen
stellen. Weliswaar was het middel in dat geval 
niet gericht op een vermenging van twee schuld
componenten in een periodieke schuld, maar 
stond enkel de periodiciteit van leveringen cen
traal. 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 moe
ten geschieden, de ru'ine van de schuldenaar kan 
veroorzaken, deze vaststelling evenwel geen de
terminerend 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 pas
sen. Het geannoteerd arrest acht het gevaar voor 
deze rui:ne wei beslissend om, via de onsplits-

1e KAMER- 23 april1998 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING
ALLERLEI - BELASTINGAMBTENAREN -
DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING- VERZOEK 
TOT INZAGE- VERLOF VAN DE PROCUREUR
GENERAAL OF VAN DE AUDITEUR-GENERAAL
VOORWERP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING
ALLERLEI- BELASTINGAMBTENAREN- DOS
SIER VAN DE RECHTSPLEGING- VERZOEK TOT 
INZAGE - VERLOF VAN DE PROCUREUR
GENERAAL OF VAN DE AUDITEUR-GENERAAL
DRAAGWIJDTE. 

1 o De regel dat zonder uitdrukkelijk ver
lof van de procureur-generaal of de 

baarheid, een "door de wetgever niet uitgeslo
ten" schuldcomponent (nl. kapitaal) aan de pe
riodiciteit, dus aan de beschermende korte 
verjaring, te onderwerpen. 

Het middel gaat ervan uit dat de schuld van 
verweerster, terugbetaalbaar met vaste maan
delijke bedragen, waarin kapitaal en interes
ten vermengd zijn, reeds een kapitaalschuld is
en 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 schuldvorderin
gen waarop de korte verjaring van toepassing is : 
enerzijds interesten van geleende sommen, "en", 
anderzijds, in het algemeen, a! hetgeen betaal
baar is bij hetjaar ofbij kortere termijnen, zo
dat de geleende som zelf hiervan uitgesloten 
wordt en niet onder de noemer "algemeen" kan 
ondergebracht worden. Er kan niet gevreesd wor
den 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 tus
sen de componenten daarvan hebben uitgeslo
ten en besliste dat de korte verjaring niet wordt 
uitgesloten wanneer het afzonderlijk bedrag van 
elk van de componenten niet kan bepaald wor
den. Dit arrest- duidelijk ge'inspireerd op de his
torische achtergrond van deze regel van korte ver
jaring 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 ge
volgen hebben voor krediet- en kredietverzeke-
ringsmaatschappijen. G.D. 



458 HOF VAN CASSATIE Nr. 208 

auditeur-generaal geen inzage mag wor
den verleend van de akten, stukken, re
gisters, bescheiden of inlichtingen in ver
band met de rechtspleging heeft enkel 
betrekking op de inzage van de daarin 
vermelde stukken en niet op de medede
ling 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 inlich
tingen in verband met de rechtspleging, 
is geen bijzondere toelating vereist voor 
het nemen van afschriften van de be
doelde 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 bestre
den arrest, op 6 oktober 1994 gewe
zen 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 Inkomstenbelas-
tingen, zoals van kracht voor de inkomsten
jaren 1973 en 1974, 

doordat het aangevochten arrest voor
houdt: 

"(. .. ) dat voorts artikel235, § 1, 2° lid van 
het Wetboek van Inkomstenbelastingen 
(oud) bepaalt dat van de akten, stukken, re
gisters, bescheiden ofinlichtingen inver
band 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 regel
matig gebeurde een toelating van de heer 
Procureur-Generaal overlegt van 14 ja
nuari 1974 ingevolge het verzoek van dedi
recteur van de Speciale Dienst der belas
tingen van 26 september 1973; 

(. .. ) dat de eiser aanvoert dat de gege
vens 'Vonnis Kortrijk: 11.4.1973 

in hoger beroep: 16.4.1973 

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 In
komstenbelastingen (oud), daar deze dien
stig zijn geweest bij het opstellen van de 
aanvraag om toelating te bekomen, het
geen erop wijst dat deze gegevens in haar 
bezit waren v66r iedere aanvraag tot in
zage aan de Procureur-Generaal; 

( ... ) dat artikel 235 § 1 van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen (oud) de parket
en of griffiediensten toelaat aan de amb
tenaar belast met de zetting of de invor
dering van de belastingen alle inlichtin
gen te verstrekken; dat enkel de inzage van 
deze inlichtingen in verband met de rechts
pleging uitdrukkelijk onderworpen is aan 
de toelating van de procureur-generaal (ar
tikel 235 § 2 van het Wetboek van Inkom
stenbelastingen); 

(. .. ) dat derhalve de omstandigheid dat de 
administratie in het bezit was van inlich
tingen, 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 be
lastingen slechts nadien werden ingeko
hierd; dat derhalve de inzage van het ge
rechtelijk dossier en het gebruik van de 
desbetreffende inlichtingen volkomen re
gelmatig geschiedde', 

terwijl, art. 235 § 1, lid 1 W.I.B. (oud), in
derdaad, bepaalt dat ''De bestuursdiensten 
van de Staat, met inbegrip van de parket
ten en de gri:ffies der Hoven en van alle 
rechtscolleges, ( ... ) zijn gehouden, wan
neer 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 verstrek
ken, hem, zonder verplaatsing, van alle in 
hun bezit zijnde akten, stukken, regis
ters en om het even welke bescheiden in
zage te verlenen, en hem alle inlichtin
gen, 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 ar
rest : 235 § 2 - hierop een uitzondering 
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maakt, wat betreft " ... de akten, stukken, 
registers, bescheiden of inlichtingen inver
b and met de rechtspleging", waarvoor 
"evenwel geen inzage mag worden ver
leend zonder uitdrukkelijk verlof van 
de procureur-generaal of de auditeur
generaal", 

zonder dat daarbij echter (onder oog
punt van machtiging) onderscheid wordt 
gemaakt tussen inlichtingen die worden ge
vraagd door de belastingambtenaar, en 
dientengevolge hem worden verstrekt door 
het parket of de griffie, en deze waarvoor de 
inzage wordt gevraagd, en slechts na toe
lating door de Procureur-Generaal wor
den verstrekt, 

noch tussen inlichtingen die het uitwen
dig verloop der procedure betreffen, en deze 
die de inhoud ervan betreffen, 

en dus het door het aangevochten ar
rest bedoeld, onderscheid niet maakt, 

zodat, wanneer de Administratie, naar 
aanleiding van persberichten over J. Her
nalsteen, aan het parket of de griffie de in
lichtingen vroeg, die haar werden ver
strekt, 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 on
der de toepassing van art. 235 § 1, lid 2 
W.I.B. (oud) viel, en dus eerst de toela
ting daartoe aan de heer Procureur
Generaal had moeten vragen, en het par
ket, of de griffie, dan ook niet de gevraagde 
inlichtingen had mogen verstrekken, bij ge
brek aan toelating van de Heer Procureur
Generaal, en art. 235 § 1, lid 2, die dit voor
schrijft, dus werd geschonden, 

met het gevolg, dat de onderhavige aan
slagen nietig zijn, omdnt zij, hoe dan ook, 
uiteindelijk steunen "Jl de bedoelde "ver
strekte inlichtingen", al was het maar om
dat 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 In
komstenbelastingen (1964), van de ak
ten, stukken, registers, bescheiden of 
inlichtingen in verband met de rechts
pleging geen inzage mag worden ver
leend zonder uitdrukkelijk verlofvan 
de procureur- generaal of de auditeur
generaal; 

Dat die bepaling enkel betrekking 
heeft op de inzage van de daarin ver
melde stukken en niet op de medede
ling vanwege de betrokken diensten 
dat er dergelijke stukken zijn; 

Dat het middel in zoverre faalt naar 
recht; 

Overwegende dat het arrest op on
aantastbare wijze in feite beslist dat 
het bestuur geen inzage heeft geno
men van het gerechtsdossier v66rdat 
het daartoe de toelating had van de 
procureur-generaal; 

Overwegende dat het middel op
komt tegen die beoordeling van de fei
ten; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 235 § 1, voorallid 

2, van het Wetboek van inkomstenbelas
tingen, zoals van kracht voor de jaren 1973 
en 1974, 

doordat het aangevochten arrest voor
houdt: 

"( ... ) dat voorts artikel235, § 1, 2" lid van 
het Wetboek van inkomstenbelastingen 
(oud) bepaalt dat van de akten, stukken, re
gisters, bescheiden of inlichtingen inver
band met de rechtspleging geen inzage mag 
worden verleend zonder uitdrukkelijk ver
lof van de procureur-generaal of de 
auditeur-generaal; 

( ... ) dat de administratie tot bewijs dat de 
inzage van het gerechtelijk dossier regel
matig gebeurde een toelating van de heer 
Procureur-Generaal overlegt van 14 ja
nuari 1974 ingevolge het verzoek van dedi
recteur van de Speciale Dienst der belas
tingen van 26 september 1973; 

( ... ) dat de eiser verder opwerpt dat het 
recht tot inzage niet het recht tot kopie
name toelaat; dat evenwel het nemen van 
afschriften uit het gerechtsdossier enkel een 
modaliteit van inzage uitmaakt; dat der
halve de toelating tot inzage het nemen van 
afschriften insluit; dat derhalve de aanwe
zigheid van de kopie van het vonnis van de 
beslagrechter (stuk 87) volkomen regelma
tig is", 

terwijl het nemen van afschriften uit het 
gerechtsdossier, niet "slechts een modali
teit is van de inzage", en dientengevolge 
voor elke verrichting (of akte), d.i. "in
zage" en "afschrift", een toelating van de 

I 
j_ 
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Heer Procureur-Generaal is vereist, ge
zien art. 235 § 1, lid 1 W.I.B. (oud) duide
lijk 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 uit
treksels te laten nemen", en art. 235 § 1, lid 
2 W.I.B. (oud) de term "inzage" gebruikt om 
te verwijzen naar bovenstaande "inlichtin
gen" uitgelegd zoals onder a) en b), zo
dat, in principe, voor beide verrichtingen 
(akten) een toelating van de Heer 
Procureur-Generaal is vereist, tenzij "af
schrift" wordt gevraagd, omdat afschrift de 
inzage van het gerechtsdossier impliceert, 
ten einde te weten voor welke stukken af
schrift moet worden gevraagd, in welk ge
val dan aileen toelating tot afschrift no
dig is, en in welk geval, "de inzage" slechts 
een "modaliteit" is van "het afschrift" ter
wijl het tegenovergestelde zoals door het ar
rest voorgehouden, uitgesloten moet wor
den geacht, vermits inzage niet noodzake
lijk afschrift insluit, 

zodat het bestreden arrest art. 235 § 1, 
lid 2 W.I.B. heeft geschonden, door te stel
len dat geen toelating van de Heer 
Procureur-Generaal zou vereist zijn, voor 
afschrift van het gerechtsdossier (maar ai
leen 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 af
schrift, omdat dit de inzage impliceert, met 
het gevolg dat onderhavige aanslagen nie
tig zijn: 

Overwegende dat, krachtens het te 
dezen toepasselijke artikel 235, § 1, 
tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), van de ak
ten, stukken, registers, bescheiden of 
inlichtingen in verband met de rechts
pleging geen inzage mag worden ver
leend zonder uitdrukkelijk verlofvan 
de procureur- generaal of de auditeur
generaal; 

Dat dit artikel 235, § 1, tweede lid, 
geen bijzondere toelating vereist voor 
het nemen van afschriften van de be
doelde stukken; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

23 april 1998 - 1 e kamer - Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Goeminne, 
advodaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys Buuaert; P. Delafontaine, Kort
rijk. 

Nr. 209 

1 e KAMER - 23 april 1998 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE -AANSLAG VAN AMBTS
WEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG- AANSLAG 
VAN AMBTSWEGE- WILLEKEURIGE VESTI
GING- VERNIETIGING- VEREISTE. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN 
AANSLAGPROCEDURE- AANSLAG VAN AMBTS
WEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG -AANSLAG 
VAN AMBTSWEGE- OVERBELASTING INGE
VOLGE DUBBELE BELASTING- VERNIETIGING 
VAN DE AANSLAG- WETTIGHEID. 

1 o Wanneer het hof van beroep van oor
deel is dat een ambtshalve gevestigde 
aanslag wegens willekeur onwettig is, 
maar de belastingplichtige het juiste be
drag van zijn inkomsten niet kan bewij
zen, mag het die aanslag niet verbete
ren, 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 be
twiste aanslag het voorwerp van een ont
vankelijk 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 ver
lenen van ontheffing van de vastgestelde 

(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 aan
slag 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 bestre
den arrest, op 20 oktober 1994 gewe
zen 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 zo-
als het van toepassing was voor aanslag
jaar 1984, 

doordat het bestreden arrest, na erop ge
wezen te hebben dat bij arrest van 5 mei 
1994 gezegd werd dat het schrijven van 1 
december 1985 als bezwaarschrift niet ont
vankelijk was wegens overtreding van ar
tikel 267 W.I.B. en dat de bezwaarschrif
ten 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 we
gens overbelasting die voortvloeit uit dub
bele belasting voor een bedrag van 145.892 
BEF, maar bovendien beslist dat de be
streden aanslag volledig dient te worden 
vernietigd nu het om een ambtshalve aan
slag gaat, 

terwijl artikel 277, § 1 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen enkel ant
lasting van overbelastingen toestaat in de 
gevallen die het bepaalt en onder meer in 
geval de overbelasting voortvloeit uit dub
bele belasting, doch geenszins de mogelijk
heid biedt om een regelmatig ingekohierde 
aanslag, die bij gebrek aan een binnen de 
bij artikel 272 van hetzelfde wetboek voor
geschreven wettelijke termijn ingediend be
zwaarschrift definitief is geworden, te ver
nietigen, zodat het hof van beroep door op 
grand van artikel 277, § 1 van voormeld 
wetboek de betwiste aanslag tach te ver
nietigen deze wetsbepaling schendt : 

(2) Zie noot 1. 

Overwegende dat, wanneer het hof 
van beroep van oordeel is dat een 
ambtshalve gevestigde aanslag we
gens willekeur onwettig is, het die 
aanslag, wanneer de belastingplich
tige het juiste bedrag van zijn inkom
sten niet kan bewijzen, niet mag ver
beteren, maar hem dient te vernieti
gen; dat deze regel nochtans alleen 
geldt wanneer de geldigheid van een 
aanslag aan het hofvan beroep is on
derworpen, nadat de betwiste aan
slag het voorwerp van een ontvanke
lijk bezwaarschrift is geweest; 

Overwegende dat het hof van be
roep de aanslag niet volledig moet ver
nietigen wanneer het kennis neemt zo
als te dezen, van een betwisting over 
een overbelasting, door het bestuur 
vastgesteld of door de belastingplich
tige op een of andere wijze, zij het door 
een onregelmatig bezwaarschrift, be
kendgemaakt, en die voortvloeit uit 
materiele vergissing, uit dubbele be
lasting, of die blijkt uit afdoende be
vonden nieuwe bescheiden of feiten 
waarvan het laattijdig overleggen of 
inroepen door de belastingplichtige 
wordt verantwoord door wettige rede
nen; 

Overwegende dat het hof van be
roep bij arrest van 5 mei 1994 oor
deelt dat de door verweerster inge
diende bezwaarschriften hetzij niet 
ontvankelijk hetzij laattijdig zijn; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest 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 bestre
den aanslag volledig dient te worden 
vernietigd; 

Dat het aldus de aangewezen wets
bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
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houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

23 april 1998 - 1 e kamer- Voorzit
ter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijk
luidende 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 TENUIT
VOERLEGGING- WERKEN IN PLAATS VAN EEN 
PUBLIEK RECHTSPERSOON- WETTIGHEID -
CRITERIA. 

4 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- CONTINUITEIT VAN DE OPENBARE DIENST 
- GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- WER-
KEN IN PLAATS VAN EEN PUBLIEK RECHTS
PERSOON- WETTIGHEID - CRITERIA. 

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 ge
dwongen tenuitvoerlegging, heeft alleen 
tot doel de duurzaamheid van de open
bare instellingen en van hun werking te 
verzekeren (1). 

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

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

paalde werken uit te voeren, indien de 
aanbevolen werken de continui"teit van de 
openbare dienst niet in het gedrang bren
gen (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 bestre
den 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 voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn inge
steld; dat ze dienen gevoegd te wor
den; 

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 artike
len 1144 van het Burgerlijk Wetboek en 
1412bis, § 1, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest "zegt dat de stad Na
men en het Waalse Gewest, vanaf de be
tekening van dit arrest een termijn van 
drie jaar hebben om, in akkoord met de n.v. 
Neverlest, de nodige maatregelen te ne
men om nieuwe schadeveroorzakende over
stromingen (van de beek 'le Morivaux') op 
de eigendom van laatstgenoemde te voor
komen"; dat het vervolgens "zegt dat de n.v. 
Neverlest na het verstrijken van dieter
mijn de door de gerechtelijk deskundige 
aanbevolen werken zelf zal mogen uitvoe
ren en van de stad N amen en van het 
Waalse Gewest de terugbetaling van de 
kosten van die werken zal kunnen krij
gen, nadat zij de zaak opnieuw voor het hof 
(van beroep) zal hebben gebracht", 

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

(2) Zie de verwijzingen in concl. O.M. in Bull. 
en Pas., 1998, I, nr. 210. 
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dat beginsel neergelegd is in artikel 
1412bis, § 1, van het Gerechtelijk Wet
hoek met betrekking tot beslag op de goe
deren van de Staat, de Gewesten, de Ge
meenschappen, de provincies, de gemeen
ten, de instellingen van openbaar nut, en 
meer in het algemeen, de publiekrechte
lijke rechtspersonen; de door de rechter aan 
de schuldeiser verleende toestemming om 
in de plaats en op kosten van de schulde
naar, de prestaties waartoe laatstgenoemde 
gehouden is, te verrichten als deze ze niet 
binnen de door de rechter vastgestelde ter
mijn vrijwillig heeft uitgevoerd, een wijze 
is van gedwongen tenuitvoerlegging van de 
door de rechter uitgesproken veroorde
ling van de schuldenaar; de rechter bijge
volg de schuldeiser een dergelijke toestem
ming 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 omstandig
heid dat het arrest verweerster de ver
plichting oplegt om de zaak weer voor het 
hof van beroep te brengen om van de stad 
Namen en van het Waalse Gewest de te
rugbetaling van de kosten van de werken 
te krijgen en, zo nodig ook- indien het ar
rest op die wijze moet worden begrepen -
om zelf die werken te mogen uitvoeren, 
niets afdoet doet aan het feit dat de ver
vanging in rechte zoals ze wordt bevolen, 
een wijze van gedwongen tenuitvoerleg
ging is van het dictum waarin de stad Na
men en het Waalse Gewest de verplich
ting wordt opgelegd om binnen drie jaar na 
de betekening van het arrest, in akkoord 
met verweerster "maatregelen (te nemen) 
om nieuwe schadeveroorzakende overstro
mingen op de eigendom van laatstge
noemde te voorkomen"; het arrest bijge
volg de immuniteit van uitvoering die de 
eisers in beginsel als publieke rechtsper
sonen genieten, miskent in zoverre het be
slist dat verweerster na het verstrijken van 
die termijn van drie jaar de door de ge
rechtelijk deskundige aanbevolen werken 
zelf zal mogen uitvoeren en van de stad N a
men en van het Waalse Gewest de terug
betaling van de kosten van die werken zal 
kunnen krijgen : 

Overwegende dat, ingevolge het al
gemeen rechtsbeginsel van de conti
nillteit van de openbare dienst, de goe
deren van een publieke rechtspersoon, 
in de regel, niet vatbaar zijn voor 
maatregelen van gedwongen tenuit
voerlegging; 

Overwegende dat g·c'noemd alge
meen beginsel enkel l'l · '(' strekt de 
duurzaamheid van de llpenbare in
stellingen en van hun werking te ver
zekeren; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
niet preciseert dat de door de deskun
dige aanbevolen werken de continui:
teit van de openbare dienst niet in het 
gedrang konden brengen, aan ver
weerster 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 provin
cie N amen en die ertoe strekt de 
toestemming te krijgen om, indien 
nodig, de door de gerechtelijke des
kundige omschreven aanpassings
werken zelf uit te voeren en de 
kostprijs ervan door die drie partijen 
te doen betalen op eenvoudige over
legging van de facturen", de in het 
onderdeel samengevatte conclusie van 
eiseres beantwoordt door ze tegen te 
spreken; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag 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 bevoegd
heid valt van de stad en de provincie 
Namen"; 

Dat het arrest in geen enkele con
siderans 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 ingeschre
ven zaken; vernietigt het bestreden ar
rest,(. .. ) wat beide eisers betreft, in zo
verre het beslist dat verweerster, bij 
het verstrijken van de termijn die het 
heeft vastgesteld, de door de deskun
dige aanbevolen werken zelf zal mo
gen uitvoeren; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de uitspraak daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

24 april 1998 - 1" kamer - Voorzit
ter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Echement - Gelijk
luidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn en Gerard. 

Nr. 211 

1 e KAMER- 24 april1998 

HUWELIJK- WEDERZIJDSE RECHTEN EN 
VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN- PER
SOONLIJKE ZEKERHEID DOOR EEN DER ECHT
GENOTEN GESTELD - IN GEV AAR 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 wor
den nietig verklaard; het gevaar moet 
worden beoordeeld op het ogenblik dat de 
door de echtgenoot verleende zekerheid 
wordt gesteld en volgens het bedrag er
van 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). 

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

ARREST (vertaling) 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 maart 1997 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 224, § 1, 4, van het Burgerlijk Wet
hoek en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest vermeldt dat "het 
staat aan de echtgenoot, eiser tot nietig
verklaring van de persoonlijke zekerhe
den die door haar echtgenoot zijn gesteld, 
te bewijzen dat zij 'de belangen van het ge
zin in gevaar brengen"', dat "de beoorde
ling van het in gevaar brengen van de be
langen van het gezin moet gebeuren op de 
dag waarop de litigieuze zekerheid is ge
steld, rekening houdend met de toestand 
van het gezinsvermogen", dat "de verbin
tenis 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 per
soonlijke 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 onderte
kenaar", en vervolgens oordeelt "dat zelfs 
zonder rekening te houden met de waarde 
van I.S. Way op het tijdstip van de borg
stelling, door de aanzienlijke investering in 
materiaal dankzij het krediet, of met het 
perspectief van de aanzienlijke rendabili
teit 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 nietigverkla
ring van (eiseres) dus niet gegrond is", op 
grond van alle redenen, waarvan wordt 
aangenomen dat zij hier volledig zijn weer
gegeven, die het uitdrukt in§ 2.6 p. 8 tot 
10, en inzonderheid om de redenen dat "zo
als aangegeven was (de tot bindend
verklaring van het arrest opgeroepen par
tij) 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 beroeps
inkomsten en -voordelen als volgt kun
nen worden geraamd : loon : 78.200 frank; 
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vergoeding voor aangestelde in het buiten
land : 30.255 frank; vergoeding voor twee 
kinderen ten laste: 3.994 frank; 13de 
maand (78.200 frank : 12) : 6.516 frank; to
taal: 118.965 frank per maand. De vaste 
maandelijkse kosten van het gezin (beta
ling van een lijfrente, lening, gebruike
lijke lasten ... ) kunnen op 50.000 frank wor
den geraamd, zodat een beschikbaar saldo 
van ongeveer 70.000 frank overblijft, wat 
bevestigd wordt door de maandelijkse geld
verrichtingen zoals die uit de bank
uittreksels van betrokkene blijken ( ... )" en 
"dat blijkt dat de (tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij) in juli 
1986 over een vermogen blijkbaar van ten
minste 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 liti
gieuze akte van borgstelling "de datum was 
waarop de verbintenis werd ontvangen ( ... ) 
als de partijen niet aanwezig zijn; de pro
fessionele situatie van (haar) man pre
cies 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 Bel
gie vastlegt, dat wil zeggen voor de maand 
augustus 1986 67.050 Belgische frank bruto 
( ... )", en aldus betoogde dat bij de beoor
deling 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 wer
den gebracht door de verbintenis die haar 
man jegens verweerster had aangegaan, 
geen rekening diende te worden gehou
den 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 motie
ven noch door enig ander motief die con
clusie van eiseres beantwoordt, zodat het de 
verwerping van de rechtsvordering tot nie
tigverklaring 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 per
soonlijke zekerheden door een der echtge
noten gesteld, die de belangen van het ge
zin in gevaar brengen kunnen worden 

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, vergele
ken met het gezinsvermogen; de rechter, 
wanneer de akte, zoals dat volgens de vast
stellingen van het arrest te dezen het ge
val was, op 30 juli is gesloten en het loon, 
zoals eiseres betoogde, dat de echtgenoot 
voortaan vanaf 1 augustus zou ontvan
gen, lager was dan het loon van de voor
bije maand, om te beoordelen of de belan
gen van het gezin in gevaar zijn gebracht 
het nieuwe loon in aanmerking moet ne
men en niet het loon dat de echtgenoot voor 
de laatste maal heeft ontvangen voor de 
maand tijdens welke de akte is gesloten; zo
dat het arrest dat bij de beoordeling van de 
toestand van het vermogen van de (tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroe
pen partij), haar inkomsten en beroeps
voordelen voor de maand juli 1986 in aan
merking neemt, zijn beslissing dat de 
rechtsvordering tot nietigverklaring van ei
seres niet gegrond is, niet naar recht ver
antwoordt (schending van artikel 224, § 1, 
4, van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Over de door verweerster opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid : 
het middel is zonder belang : 

Overwegende dat het onderzoek van 
de grond van niet-ontvankelijkheid sa
menhangt met het onderzoek van het 
middel; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Overwegende dat naar luid van ar
tikel 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 ver
klaard; 

Dat het gevaar moet worden beoor
deeld 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 ge
gevens die deze toestand kunnen be'in
vloeden; 
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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 op
geroepen partij, de echtgenoot van ei
seres, op 30 juli 1986 heeft ontvan
gen, zonder na te gaan of dat loon, 
zoals eiseres beweerde, vanaf 1 au
gustus 1986 aanzienlijk lager zou lig
gen, zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het, met be
vestiging van het bestreden vonnis, de 
rechtsvordering van eiseres niet ge
grond verklaart; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; verklaart dit arrest bin
dend voor P. F.; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

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

Nr. 212 

1 e KAMER - 24 april 1998 

KOOP- CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP 
VOOR ONBEPAALDE TIJD- EENZIJDIGE BEEIN
DIGING- VERPLICHTING OM EEN REDELIJKE 
OPZEGGINGSTERMIJN TE GEVEN - NIET
NAKOMING- TUSSENKOMST VAN DE RECH
TER- GRENZEN. 

Wanneer de partij die eenzijdig de voor on
bepaalde tijd verleende concessie van al
leenverkoop wil beeindigen, haar verbin
tenis om een redelijke opzeggingstermijn 

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

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

ARREST (t·,·•'faling) 

CAR. nr. C.97.0132.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 5 november 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1134, derde lid, van het Burger
lijk Wetboek, 2 en 6 van de wet van 27 juli 
1961 betreffende eenzijdige beeindiging van 
de voor onbepaalde tijd verleende conces
sies van alleenverkoop, gewijzigd bij de wet 
van 13 april 1971, 

doordat het arrest vaststelt dat "de n.v. 
Nissan Belgium, die Nissan-voertuigen in
voert in Belgie en het Groothertogdom 
Luxemburg, met (verweerster) een 
concessiecontract heeft gesloten inzake ver
koop in een gebied dat verscheidene ge
meenten uit het Brusselse omvat; dat (ver
weerster), 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, on
der 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 agen
ten op te doeken en haar daarom vroeg om 
het met eiseres gesloten onderconcessie
contract te beeindigen met een onmiddel
lijke opzegging van minimum 12 maan
den; 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 kennisge
ving 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 onderteke
ning van het onderconcessiecontract, op 3 
november 1987, een 'contract inzake ver
koop van Nissan-auto's' hadden onderte
kend (. .. ); dat, (eiseres) in haar verzoek
schrift in hoger beroep betoogt dat een 
bestuurder van (verweerster) haar op een 
vergadering van 29 juni 1993 heeft voor
gesteld om het onderconcessiecontract in 
der minne te beeindigen na het verstrij
ken van een opzeggingstermijn die ter
stond 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 (ver
weerster) in een brief van dezelfde da
tum (29 juni 1993) besliste (eiseres) ken
nis te geven van haar beslissing om het 
onderconcessiecontract eenzijdig met op
zegging 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 waar
over 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 ongemak
ken vandien, aan de beoordeling van de 
rechter zou moeten worden overgelaten. 
Onze commerciele betrekkingen zullen tij
dens de opzeggingstermijn uiteraard blij
ven bestaan zoals voorheen. De opzeg
gingstermijn is namelijk de periode waar
binnen u de nodige schikkingen kunt tref
fen. De opzegging gaat in ofwel op de dag 
van de ontvangst van deze brief, ofwel de 
dag waarop hij door de post ter beschik
king wordt gesteld, al naargelang wat eerst 
gebeurt'; dat (eiseres) in haar brief van 5 
juli 1993 weigerde een redelijke opzeggings
termijn voor te stellen en de betaling van 
een compensatoire vergoeding verkoos ho
ven de inachtneming van een opzeggings
termijn; dat in die brief het volgende ver
meld 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 beein
diging de duur van de opzeggingstermijn 
niet vermeldt, delen we u mee dat wij de 
betaling van een compensatoire vergoe
ding verkiezen hoven de inachtneming van 

een opzeggingstermijn. We ramen die ver
goeding op 30 maanden semi-brutowinst. 
Als gevolg van wat voorafgaat, staken wij 
dus onmiddellijk onze activiteiten als onder
concessionaris van Nissan (. .. )'; dat (ver
weerster) op 22 juli 1993, (eiseres) schrif
telijk antwonrdde in de volgende bewoor
dingen: 'ln strijd met wat u laat 
uitschijnen, hebben we nooit de bedoe
ling gehad u te ontslaan van een opzeg
gingstermijn en u als tegenprestatie een 
compensatoire opzeggingsvergoeding te be
talen. Op dat punt was onze brief duide
lijk 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 opzeg
gingstermijn betreft, de mogelijkheid om 
ons mee te delen welke duur uw goedkeu
ring kon wegdragen en wilden we u geen 
termijn opleggen. We vinden dus uw hou
ding nogal vrijpostig. Aangezien u ons ner
gens hebt meegedeeld welke opzeg
gingstermijn u het best paste, hebben we 
de eer hierbij die opzeggingstermijn defi
nitief vast te stellen op twee jaar, met in
gang van 1 juli 1993, dag van ontvangst 
van de u op 29 juni ll. toegezonden aange
tekende briefwaarin de eenzijdige opzeg
ging werd gemeld. Gelet op wat vooraf
gaat manen wij u aan om uw activiteiten 
ter uitvoering van het tussen partijen ge
sloten onderconcessiecontract onmiddel
lijk te hervatten en zulks tot 30 juni 1995. 
(. .. )'"; dat het arrest vervolgens de vorde
ring van eiseres die ertoe strekt 
verweerster te doen veroordelen om (eise
res) een compensatoire vergoeding we
gens ontstentenis van opzeggingstermijn te 
betalen, verwerpt op grond "dat (verweer
ster) het onderconcessiecontract rechtsgel
dig had beeindigd met een opzeggingster
mijn die eenzijdig was vastgesteld op 24 
maanden, nadat zij had vastgesteld dat de 
aan (eiseres) gedane voorstellen om een re
delijke termijn in der minne vast te stel
len, waren afgewezen; dat artikel 2 van de 
wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij de wet 
van 13 april 1971 (. .. ) geen strikte gelijk
tijdigheid vereist tussen de kennisgeving 
van de beeindiging en de vaststelling van 
de duur van de opzeggingstermijn; dat uit 
het onderling- \'t•rband tussen de artike
len 2 en 6 van d<· wet van 27 juli 1961 volgt 
dat de partijen vo6r de opzegging van de 
overeenkomst, niet rechtsgeldig een ak
koord kunnen sluiten over de duur van de 
opzeggingstermijn; ( ... ) dat (verweerster) in 
casu, door de kennisgeving van beeindi
ging van de overeenkomst, aan haar mede
contractant te kennen heeft gegeven dat zij 
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de overeenkomst beeindigde met opzeg
ging vanaf de ontvangst van de brief 
waarin de beeindiging werd gemeld; dat 
(verweerster) op ondubbelzinnige wijze 
heeft vermeld dat de duur van die opzeg
gingstermijn redelijk moest zijn, aange
zien (eiseres) verzocht werd om binnen twee 
weken een voorstel te doen over de duur 
van de termijn; dat de eerste rechter te
recht heeft vastgesteld dat de wet de par
tijen ertoe uitnodigde om te trachten het 
eens te raken over de duur van een rede
lijke 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 op
zeggingstermijn; dat een dergelijk voor
stel 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 ver
plichting bij voorkeur in natura moet wor
den uitgevoerd, en slechts in het uiterste 
geval, door een equivalent daarvan; dat, bo
vendien, artikel 2 de partijen uitdrukke
lijk uitnodigt om tot een akkoord te ko
men, dat zij, v66r dat tijdstip niet mogen 
sluiten; dat, wanneer onderhandelingen 
worden aangevat en zij, binnen een met de 
commerciele en economische realiteit ver
enigbare termijn tot een akkoord leiden, de 
partijen dan niets anders rest dan het con
tract uit te voeren tot de overeengeko
men einddatum en zij in dat geval hele
maal voldoen aan de vereisten van de wet 
(. .. ); dat indien, zoals te dezen, de gene die 
de concessie beeindigt, binnen een korte 
termijn - die ingaat op het ogenblik dat de 
partij aan wie van de beeindiging is ken
nis 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 kennisge
ving van de beeindiging van het contract 
met opzegging aan geen enkele vorm on
derwerpt; (. .. ) dat (verweerster) niet ver
plicht was om precies op hetzelfde tijd
stip kennis te geven van de eenzijdige 
beeindiging van de overeenkomst (waarin 
[eiseres] tevens werd uitgenodigd om te on
derhandelen over de duur van de opzeg
gingstermijn) en van de duur van de op
zeggingstermijn; (. .. ) dat de opzeggings
termijn van 24 maanden redelijk was", en 
op de gronden van de eerste rechter, die het 
hofvan beroep overneemt, volgens welke 

"(eiseres) van haar kant, zich een ver
keerde, speculatieve en met de goede trouw 
strijdige houding heeft aangemetendoor 
van meet af aan elke onderhandeling over 
de opzegging te weigeren, door de toeken
ning van een compensatoire vergoeding te 
willen afdwingen en door te weigeren het 
contract verder uit te voeren ondanks de 
guile opzeggingstermijn die haar werd ver
leend en de aanmaningen die zij had ont
vangen; zij haar plicht om samen te wer
ken teneinde de overeenkomst harmonieus 
te beeindigen niet is nagekomen; aange
zien de duur van de redelijke opzeg
gingstermijn wordt bepaald in verhou
ding tot de tijd die (eiseres) nodig heeft om 
een gelijkwaardige concessie te vinden, zij 
niet te goeder trouw was toen zij het aan
bod van de concessiegever om die termijn 
te bespreken, zomaar afwees; het (ver
weerster) was die moest kiezen tussen de 
opzeggingstermijn en de compensatoire ver
goeding, aangezien zij het initiatief voor de 
beeindiging had genomen; (verweerster) 
heeft geopteerd voor de redelijke opzeg
gingstermijn 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 op
zeggingstermijn gelijkstaat met een han
deling die het contract verbreekt; zij in die 
omstandigheden geen aanspraak kan rna
ken op een vergoeding wegens de niet
inachtneming van de opzeggingstermijn, die 
zij zelf heeft afgewezen", 

terwijl, eerste onderdeel : 1. luidens ar
tikel 2 van de wet van 27 juli 1961 "een 
voor onbepaalde tijd verleende, aan deze 
wet onderworpen, verkoopconcessie, be
halve bij grove tekortkoming van een van 
de partijen aan haar verplichtingen, niet 
kan worden beeindigd dan met een rede
lijke opzeggingstermijn of een billijke ver
goeding die door partijen worden bepaald 
bij de opzegging van het contract. Zijn par
tijen het niet eens, dan doet de rechter uit
spraak naar billijkheid, eventueel met in
achtneming van de gebruiken"; luidens 
artikel 6 "de bepalingen van deze wet van 
toepassing zijn niettegenstaande hier
mede strijdige overeenkomsten, gesloten 
v66r het einde van het contract waarbij de 
concessie is verleend"; de in artikel 2 be
doelde verplichting om een vergoeding te 
betalen in de plaats komt van de niet uit
gevoerde 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; wan
neer de partij, die aan haar mede
contractant haar wil te kennen geeft om 
een einde te maken aan de overeenkomst, 
de termijn na afloop waarvan zij de be
trekkingen beeindigd wil zien, niet vast
stelt, de overeenkomst terstond wordt 
beeindigd; de medecontractant, zodra hij 
van de wil om de overeenkomst te beein
digen kennis heeft gekregen, recht heeft op 
vergoeding wegens niet-nakoming van de 
verplichting om een redelijke opzeg
gingstermijn te geven; de eenzijdige beein
diging, zonder gegronde reden of opzeg
ging, van een overeenkomst die in de tijd 
gespreide prestaties inhoudt en voor on
bepaalde tijd gesloten is, immers het on
middellijk tenietgaan van die overeen
komst meebrengt en aan de zijde van 
degene aan wie de beeindiging wordt op
gelegd, het recht doet ontstaan om het con
tract te beeindigen; de eenzijdige beeindi
ging van een overeenkomst een onherroe
pelijke en definitieve handeling is; de in de 
opzeggingsbrief aan de medecontractant ge
richte uitnodiging om te onderhandelen 
over een redelijke opzeggingstermijn en de 
latere eenzijdige vaststelling van die ter
mijn geen beeindiging met opzegging zijn; 
de vaststelling van een opzeggingster
mijn na het tenietgaan van de overeen
komst, de tenietgegane overeenkomst niet 
kan doen herleven; artikel 2 van de wet 
van 27 juli 1961 weliswaar bepaalt dat de 
redelijke opzeggingstermijn door de par
tijen moet worden bepaald bij de opzeg
ging van het contract, en dat, wanneer par
tijen het niet eens zijn, die termijn door de 
rechter moet worden bepaald; de partij aan 
wie de eenzijdige verbreking van de over
eenkomst wordt opgelegd, echter geens
zins verplicht is om zelf de duur van de re
delijke opzeggingstermijn voor te stellen; de 
partij die de overeenkomst eenzijdig op
zegt daarentegen het initiatief moet ne
men om een termijn vast te stellen die ze 
ter goedkeuring aan de andere partij voor
legt; wanneer de partijen het niet eens zijn 
over een redelijke opzeggingstermijn bij de 
opzegging van het contract, de partij te
gen wie de overeenkomst wordt opgezegd, 
recht heeft op een vergoeding ofwel we
gens de ontstentenis van opzeggingster
mijn ofwel wegens de te korte duur van de 
door haar medecontractant voorgestelde op
zeggingstermijn; die vergoeding door de 
rechter moet worden vastgesteld; 2. het ar
rest te dezen vaststelt (a) dat verweerster 
op 29 juni 1993 eiseres kennis heeft gege
ven van haar beslissing om het onder
concessiecontract te beeindigen en haar ver-

zocht om haar "binnen twee weken" een 
voorstel te bezorgen voor een redelijke op
zeggingstermijn waarover beide partijen het 
eens zouden kunnen worden; (b) dat eise
res zich, bij brief van 5 juli 1993, op het feit 
dat de duur van de opzeggingstermijn niet 
vermeld was heeft beroepen om een com
pensatoire vergoeding wegens ontstente
nis 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 vast
gesteld op twee jaar met ingang van 1 juli 
1993, ontvangstdatum van de briefwaarin 
de eenzijdige beeindiging werd gemeld, en 
eiseres aangemaand heeft om haar activi
teiten 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 eindi
gen, niet hebben vastgesteld, en dat eise
res (lees verweerster) pas 23 dagen na de 
kennisgeving van haar wil om het con
tract te beeindigen eenzijdig de opzeg
gingstermijn na verloop waarvan zij haar 
contractuele betrekkingen wilde beeindi
gen, heeft vastgesteld; het arrest, nu het 
niettemin beslist dat verweerster rechts
geldig 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 opzeg
gingstermijn, het contract terstond beein
digt 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 verbre
king van het contract een redelijke opzeg
gingstermijn voor te stellen en een reeds 
beeindigd contract opnieuw uit te voeren, 
niet kan worden aangemerkt als een fou
tieve gedraging die strijdig is met het be
ginsel dat de overeenkomsten te goeder 
trouw moeten worden uitgevoerd, en even
min als een handeling die het contract ver
breekt; het arrest, nu het met overneming 
van de gronden van de eerste rechter be
slist dat eiseres, die weigerde te onderhan
delen over de duur van de opzeggingster
mijn, "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 opzeggingster
mijn, die zij zelfheeft afgewezen", artikel 
1134, derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, alsook de artikelen 2 en 6 van de wet 
van 27 juli 1961 schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Over de door verweerster aange
voerde grond van niet-ontvankelijkheid 
volgens welke het onderdeel slechts ge
richt 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 overge
nomen en die, op zich alleen al, de be
slissing verantwoorden : 

Overwegende dat uit het middel niet 
blijkt dat het slechts tegen de eigen 
redenen van het arrest is aange
voerd; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat artikel 2 van de 
wet van 27 juli 1961 betreffende 
eenzijdige beeindiging van de voor on
bepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop luidt als volgt : "een 
voor onbepaalde tijd verleende, aan 
deze wet onderworpen verkoopcon
cessie, kan behalve bij grove tekort
koming van een van de partijen aan 
haar verplichtingen, niet worden 
beeindigd dan met een redelijke op
zeggingstermijn of een billijke vergoe
ding 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, wan
neer een van de partijen een voor on
bepaalde tijd verleende concessie van 
alleenverkoop beeindigt, de toeken
ning van een redelijke opzeggingster
mijn de regel is, en dat slechts bij ont
stentenis van een dergelijke opzeg
gingstermijn een vergoeding moet 
worden toegekend voor het verlies van 
de voordelen van de opzegging en die 

vergoeding berekend moet worden op 
grond van die voordelen; 

Overwegende dat wanneer de par
tij die eenzijdig de concessie wil beein
digen haar verbintenis om een rede
lijke opzeggingstermijn te geven niet 
nakomt, de rechter die partij enkel 
kan veroordelen tot de betaling van de 
in het vorenaangehaalde artikel 2 be
doelde opzeggingsvergoeding; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster aan eiseres ter 
kennis heeft gebracht dat zij het tus
sen hen bestaande en voor onbepaalde 
tijd verleende onderconcessiecontract 
van alleenverkoop beeindigde zonder 
evenwel de opzeggingstermijn te ver
melden die zij als redelijk aanzag; 

Dat het hofvan beroep derhalve, nu 
het weigert eiseres een compensa
toire vergoeding wegens ontstente
nis van opzeggingstermijn toe te ken
nen, de in het onderdeel aangegeven 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de vor
dering van eiseres die ertoe strekt ver
weerster te doen veroordelen om haar 
een compensatoire vergoeding we
gens ontstentenis van opzeggingster
mijn te betalen, verwerpt; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten 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 - Voorzit
ter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter
Verslaggeuer : de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Kirkpatrick en Simont. 
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Nr. 213 

3e KAMER - 27 april 1998 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
GRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM - BE
GRIP EN BESTAANSVEREISTEN - BE
STAANSVEREISTEN- GEZAGSVERHOUDING
BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
GRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP 
EN BESTAANSVEREISTEN - BESTAANS
VEREISTEN - GEZAGSVERHOUDING -
'IELEVERKOOP- TELEVERKOPER- TELEVER
KOOPSTER 

1 o De gezagsverhouding, als kenmerk van 
de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra ie
mand in feite gezag kan hebben over an
dermans handelingen (1). (Artt. 2 en 3 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

2° De rechter beslist wettig dat het bestaan 
van een gezagsverhouding tussen een ven
nootschap en haar medecontractanten 
niet bewezen is, wanneer hij erop wijst 
dat die vennootschap verscheidene con
tracten 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 zo
als zij het wensen, hun werktijden note
ren, dat uit die agenda's blijkt dat de 
televerkoopsters hun werk naar eigen in
zicht regelen, dat de overeenkomsten tus
sen de vennootschap en haar telever
koopsters uitdrukkelijk iedere gezags
verhouding uitsluiten en preciseren dat de 
televerkoopster haar activiteiten vol
strekt zelfstandig uitoefent en dat haar 
geen bevelen of richtlijnen worden gege
ven, dat de televerkoopsters als zelfstan
digen wilden worden beschouwd en dat 
geenszins bewezen is dat die mensen mis
leid 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). 

(R.S.Z. T. CENTRIMMO B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juli 1994 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel (2); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2, 3, 17, r, 20, r, van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 1, § 1, 3, 14, 15, 21, 22, 23 van de 
wet van 27 juli (lees : juni) 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 decem
ber 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, ei
sers vordering tot betaling van de sociale 
bijdragen op de prestaties van de telever
koopsters verwerpt op grond: "dat uit de 
clausules van het contract van zelfstan
dig televerkoopster en uit de manier 
waarop de contractuele verhoudingen in 
feite verlopen zijn ... alsook uit het ge
heel van de neergelegde stukken blijkt ... 
dat verweerster niet verplicht was de 
televerkoopsters werk te verschaffen en dat 
zij het aangeboden werk konden aanvaar
den ofweigeren zodat in casu een verhou
ding van ondergeschiktheid niet bewezen 
is; dat (eiser) trouwens zelftoegeeft dat 'die 
mensen (de televerkoopsters) als zelfstan
digen wilden worden beschouwd' en dat (ei
ser) geenszins bewijst dat die mensen mis
leid 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 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, ener
zijds, de werkgever verplichten de werk
nemers te doen arbeiden "op de wijze, tijd 
en plaats zoals is overeengekomen" en, an
derzijds, de werknemer verplichten zijn 
werk te verrichten "op tijd, plaats en wijze 
zoals is overeengekomen"; die wetsbepa
lingen niet impliceren dat de werkgever 
verplicht zou zijn om doorlopend en gere
geld werk te bezorgen en dat de werkne
mer, 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 moe
ten 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, aange
zien het zijn beslissing dat het bestaan van 
een gezagsverhouding in casu niet bewe
zen is, grondt op de vaststelling dat ver
weerster niet verplicht was de telever
koopsters 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, be
halve 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 welis
waar de in dat onderdeel bekritiseerde 
vaststelling bevat; 

Dat het arrest evenwel, zonder door 
eiser te worden bekritiseerd, vermeldt 
dat "(verweerster) verscheidene con
tracten van zelfstandig televerkoopster 
heeft gesloten met een aantal men
sen die hun werk en hun diensturen 
naar eigen goeddunken wilden rege
len", dat er agenda's werden bijgehou
den waarin de zelfstandige medewerk
sters, zelf en zoals zij het wensten, hun 
werktijden noteerden", dat "uit die 
agenda's blijkt dat de televerkoopsters 
hun werk naar eigen inzicht regel
den", "dat de overeenkomsten tus
sen (verweerster) en haar telever
koopsters uitdrukkelijk iedere ge
zagsverhouding uitsluiten en 
preciseren dat 'de televerkoopster haar 
activiteiten volstrekt zelfstandig uit
oefent' en 'dat haar geen bevelen of 
richtlijnen worden gegeven"' dat ei
ser "zelf toegeeft dat 'die mensen (de 
televerkoopsters) als zelfstandigen wil
den worden beschouwd"' en dat hij 

"geenszins bewijst dat die mensen mis
leid waren omtrent de aard van hun 
werk en hun arbeidsvoorwaarden "; 

Dat het arbeidshof op grond van al 
die gegevens wettig heeft kunnen be
slissen dat het bestaan van een ge
zagsverhouding tussen verweerster en 
haar medecontractanten niet bewe
zen was; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

27 april 1998 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - VEr
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Geinger. 

Nr. 214 

3e KAMER- 27 april1998 

ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- AL
LERLEI - GENEESKUNDIGE ZORGEN -BE
GRIP. 

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 zor
gen die hem zoveel mogelijk de lichame
lijke conditie van v66r het ongeval terug
geven (1). (Art. 28 Arbeidsongevallenwet.) 

(1) Raadpl. P. DENIS, Droit de la securite so
ciale, I, Brussel, 1993, p. 207, nr. 73. 
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(A. G. 1824 N.V T. EL HAMYDY) 

ARREST (vertaling) 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1994 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel (2); 

Over het eerste middel : scheniling van ar
tikel 28 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, 

doordat het arrest de oorspronkelijke vor
dering 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 in
greep 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) ver
bleefvan 8 oktober 1986, dag van het on
geval, 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 getrof
fene 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 getrof
fene is voorgesteld als een ingreep die de 
door haar opgelopen letsels kon vermin
deren, en derhalve geacht moet worden in 
oorzakelijk verband te staan met dat on
geval, ook al is gebleken dat de heelkun
dige van het Disca-ziekenhuis de wense
lijkheid en het nut van de door hem 
uitgevoerde operatie verkeerd heeft inge
schat", 

terwijl artikel 28 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 luidens 
hetwelk de getroffene recht heeft op de ge
neeskundige, heelkundige, farmaceutische 
en verplegingskosten, enkel doelt op de kos
ten die, zoals trouwens blijkt uit artikel 33 
van genoemde wet betreffende de kosten 
voor verplaatsing, door het ongeval zijn ver
oorzaakt; het arrest op de akte van hager 
beroep en de regelmatig aan de appel
rechters voorgelegde conclusie waarin ei
seres betoogde dat het (beroepen) vonnis 
heel terecht beslist heeft dat het verband 

(2) De voorziening werd ingediend op 28 au
gustus 1997. 

tussen de heelkundige ingreep en het on
geval niet is aangetoond en waarin zij al
dus het bestaan van een noodzakelijk oor
zakelijk verband tussen het ongeval, 
enerzijds, en de heelkundige ingreep, an
derzijds, 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 ge
volg was van het ongeval, maar op het feit 
dat zij, ten onrechte overigens, als zoda
nig is voorgesteld aan verweerster; het ar
rest aldus niet het objectieve bestaan van 
een oorzakelijk verband tussen het onge
val en de heelkundige ingreep in aanmer
king neemt, maar het feit dat vooreerst de 
chirurg en vervolgens verweerster ten on
rechte in de overtuiging verkeerden dat een 
dergelijk verband bestond; het arrest bij
gevolg het bestaan van het wettelijk ver
eiste oorzakelijk verband niet vaststelt en 
derhalve artikel 28 van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971 schendt : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 28 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april1971 de getroffene recht 
heeft op de geneeskundige, heelkun
dige, farmaceutische en verplegings
zorgen die ingevolge het ongeval no
dig zijn; 

Overwegende dat het hier alle zor
gen betreft waardoor de lichamelijke 
conditie van de getroffene zoveel mo
gelijk opnieuw het peil van v66r het 
ongeval benadert; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt "dat de litigieuze ingreep is uit
gevoerd in het kader van de medi
sche follow-up door het Disca
ziekenhuis waar (verweerster) verbleef 
van 8 oktober 1986 (dag van het on
geval) tot 16 oktober 1986 en, vervol
gens, 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 fysiotherapeu
tische behandeling heeft ondergaan die 
niet de verhoopte resultaten heeft op
geleverd; dat wegens de mislukking 
van de behandeling en het voortdu
ren van de klachten, aan de getrof
fene van het arbeidsongeval die vijfja
ren na een en zonder onderbreking 
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wegens ongeschiktheid, als poets
vrouw, had gewerkt bij haar laatste 
werkgever, een ingreep werd voorge
steld door dokter Snoeck die ze in het 
Disca-ziekenhuis heeft uitgevoerd; dat 
uit die context blijkt dat 4e litigieuze 
operatie aan de getroffene is voorge
steld 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 Disca
ziekenhuis de wenselijkheid en het nut 
van de door hem uitgevoerde opera
tie verkeerd heeft ingeschat"; 

Overwegende dat het arbeidshof 
door die vermeldingen het bestaan van 
een oorzakelijk verband tussen het on
geval 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 voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

27 april 1998 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ikr
slaggeuer : de h. Echement - Gelijklui
dende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. 
Gerard en T'Kint. 

Nr. 215 

3e KAMER - 27 april 1998 

1° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDE -
TOELAATBARE WERKLOZE - LANGDURIGE 
WERKLOOSHEID - TOEPASSINGSGEBIED. 

2° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKE-
RING - LANGDURIGE WERKLOOSHEID -

1 o en 2° Het recht op werkloosheidsuitke
ring kan worden geschorst, indien de 
werkloze de in artikel 80, r tot 3 °, 
Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalde uoor
waarden vervult, en die schorsing is mo
gelijk voor iedere werkloze die werkloos
heidsverzekering kan genieten omdat hij 
de toelaatbaarheidsuoorwaarden ver
vult en die, derhalve, aanspraak kan ma
ken op de uitkeringen, zelfs als hij ze niet 
effectief kan ontvangen omdat hij niet vol
doet 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 bestre
den arrest, op 6 juni 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 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 werkloosheids
reglementering, de artikelen 80, eerste lid, 
en 81, als gewijzigd bij het koninklijk be
sluit van 22 juni 1992, 

doordat de directeur van het werk
loosheidsbureau op 25 augustus 1992 ver
weerster conform artikel 81 van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991 
kennis gegeven heeft van de verwittiging 
dat haar werkloosheidsduur het dubbele 
zou overschrijden van de gemiddelde ge
westelijke werkloosheidsduur, en haar op 
18 december 1992 kennis gegeven heeft van 
zijn beslissing om haar recht op werkloos
heidsuitkering te schorsen aangezien die 
duur op dat ogenblik overschreden was; dat 
het arrest, met bevestiging van het beroe
pen vonnis, de beslissing van 18 decem
ber 1992 vernietigt op grand dat artikel 80 
van het koninklijk besluit bepaalt dat de af
deling 8 "Langdurige werkloosheid", die de 
artikelen 80 tot 88 bevat, van toepassing is 
op de werkloze die de bij dat artikel 80 be
paalde voorwaarden vervult, inzonder
heid de voorwaarde dat hij "aanspraak 

TOEPASSINGSGEBIED -TOELAATBARE WERK- (1) Werkloosheidsbesluit 1991 na de wijzi-
LOZE. ging ervan bij K.B. 22 juni 1992. 
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(moet) kunnen maken" op een van de in ar
tikel SO, eerste lid, 2°, vermelde uitkerin
gen; dat de bewoordingen van de artike
len SO en volgende uitdrukkelijk de 
toepassing ervan beperken tot de werk
loze; dat verweerster echter ten tijde van de 
verzending van de verwittiging waarmee de 
schorsingsprocedure wordt ingeleid al ver
scheidene 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 in
stelling van een regeling voor de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, op grand 
waarvan zij als arbeidsongeschikt was er
kend in de zin van artikel 56 van die wet, 
zodat zij voor de dag van de ontvangst van 
de verwittiging geen uitkeringen kon ver
krijgen of aanvragen; dat de eerste rech
ter dus conform de werkloosheids
reglementering handelde toen hij besliste 
dat die verwittiging niet geldig was en de 
beslissing tot schorsing vernietigde; dat ver
weerster dus wegens haar verminderd 
verdienvermogen, op de dag van de ver
zending van de verwittiging, al verschei
dene maanden, conform de artikelen 60 en 
61 van het koninklijk besluit van 25 no
vember 1991, van het recht op werkloos
heidsuitkeringen was uitgesloten; dat de 
procedure die de directeur van het werk
loosheidsbureau 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 wor
den vernietigd toen hij vaststelde dat ver
weerster, 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 werkloosheidsuitke
ring, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 
SO, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
25 november 1991, afdeling S betreffende 
de langdurige werkloosheid, die de artike
len SO tot SS bevat, van toepassing is op de 
werkloze die op de dag van de ontvangst 
van de verwittiging dat zijn werkloosheids
duur het wettelijk toegelaten maximum zal 
bereiken, gelijktijdig de volgende voorwaar
den vervult : 1 o de leeftijd van 50 jaar niet 
bereikt hebben; 2° "aanspraak kunnen rna
ken" 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 arti
kel 27, 7o en so, van het koninklijk be
sluit blijkt dat de werkloze de wachttijd
voorwaarden moet vervullen om werk
loosheidsuitkeringen te kunnen genieten 

terwijl de toekenningsvoorwaarden die zijn 
welke hij moet vervullen om effectief uit
keringen te kunnen ontvangen; de artike
len 60 en 61 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991luidens welke de werk
nemer, om werkloosheidsuitkeringen te ge
nieten, arbeidsgeschikt moet zijn in de zin 
van de wetgeving op de verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering en dat de werk
nemer die een uitkering ontvangt inge
volge een Belgische ziekte- of invaliditeits
verzekering die uitkeringen niet kan 
genieten, de voorwaarden voor de toeken
ning van werkloosheidsuitkeringen bepa
len en geen toelaatbaarheidsvoorwaarde; 
daarentegen het bepaalde in artikel SO, eer
ste 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 re
gels geen weerslag hebben op de toelaat
baarheid van de werkloze tot het recht op 
uitkeringen, daar die toelaatbaarheid voor 
hem blijft bestaan wegens zijn wachttijd en 
dus wegens zijn beroepsverleden; het ar
rest bijgevolg, door te beslissen dat inge
volge het vorenaangehaalde artikel SO, eer
ste 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 ont
ving, alle in de aanhefvan het middel ver
melde bepalingen van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, inzonder
heid artikel SO, eerste lid, 2° van dat ko
ninklijk besluit, schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 80, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 hou
dende de werkloosheidsreglemen
tering, afdeling 8 van hoofdstuk III 
van titel II van dat besluit houdende 
de artikelen 80 tot 88 die de schor
sing regelen van het recht op werk
loosheidsuitkeringen van de werklo
zen wier werkloosheid de door de 
reglementering bepaalde duur over
schrijdt, van toepassing is op de werk
loze 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 werkldosheidsuitkerin
gen de werkloze op wie die schorsing 
betrekking heeft het recht ontzegt om 
die uitkeringen effectief te ontvan
gen; 

Overwegende dat de schorsing kan 
worden toegepast, indien de in het 
vorenaangehaalde artikel 80, eerste 
lid, bepaalde voorwaarden vervuld zijn 
op elke werkloze, die werkloosheids
verzekering kan genieten omdat hij de 
in artikel 27, T, van het koninklijk be
sluit van 25 november 1991 omschre
ven toelaatbaarheidsvoorwaarden ver
vult en die, derhalve, aanspraak kan 
maken op de uitkeringen, zelf als hij 
ze niet effectief kan ontvangen om
dat hij niet voldoet aan de in artikel 
27, 8", van dat besluit omschreven 
toekenningsvoorwaarden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de aan de schorsing vooraf
gaande verwittiging op 25 augustus 
1992 aan verweerster ter kennis is ge
bracht ofschoon zij sinds 11 decem
ber 1991 arbeidsongeschikt was in de 
zin van de wetgeving op de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
ingevolge die verzekering uitkerin
gen ontving, zodat zij de dag van de 
ontvangst van de verwittiging geen 
uitkering kon aanvragen of verkrij
gen; 

Overwegende dat de artikelen 60 en 
61, § 1, van het koninklijk besluit van 
25 november 1991, op grond waar
van de werknemer die arbeidsonge
schikt is in de zin van de wetgeving op 
de verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering en die ingevolge die 
verzekering uitkeringen ontvangt in de 
regel geen werkloosheidsuitkering kan 
genieten, de voorwaarden voor de toe-

kenning van die uitkeringen bepalen 
en geen toelaatbaarheidsvoorwaar
den voor de werkloosheidsverzeke
ring; 

Dat het arrest, nu het zijn beslis
sing om de artikelen 80 tot 88 van het 
koninklijk besluit van 25 november 
1991 niet van toepassing te verkla
ren op verweerster grondt op de over
weging dat zij op de dag van de ont
vangst van de verwittiging geen 
uitkering kon genieten omdat zij een 
toekenningsvoorwaarde niet vervulde, 
de in het middel aangewezen bepalin
gen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

27 april 1998 - 3e kamer - Voorzit
ter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck - Geli}kluidende 
conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 216 

2e KAMER- 28 april 1998 

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

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN
TIES. BESLUITEN- ALLERLEI- MINIS
TERIELE INSTRUCTIES - DRAAGWIJDTE. 

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



F. ------- ----l 

Nr. 217 HOF VAN CASSATIE 477 

1 o en 2° De wettigheid van een door het be
stuur toegepaste procedure - zoals de be
taling van een meerwaarde inzake steden
bouw- hangt niet afvan "(ministeriele) 
instructies" maar wel van de wettelijke 
bepalingen die op de betreffende aange
legenheid toepassing vinden (1). 

3° Wat de strafbare bouwovertredingen be
treft kan het bestuur slechts schikkin
gen met de overtreder treffen in de geval
len 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 bestre
den arrest, op 13 juni 1996 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op de namens eiser ingediende 
memorie, waarvan een door de grif
fier van het Hof voor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest slechts beslist op civielrechtelijk 
gebied; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat de strafvordering 

tegen eiser werd ingesteld door de 
klacht met burgerlijke-partijstelling 

(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 ar
tikelen 65, § 1, c, en 67 Stedenbouwwet aan, door
dat het bestreden arrest besliste dat de (in casu 
getroffen) regeling door betaling van een meer
waarde Cingevolge bouwwerken waarvoor geen 
vergunning kan worden verleend), zonder tus
senkomst 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 vo
rige staat, op vordering van de burgerlijke par
tij, die strafvordering had ingesteld. 

(3) Thans art. 68 van het decreet betreffende 
de ruimtelijke ordening, gecoordineerd bij be
sluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 
1996 (B.S., 15 maart 1997). 

van verweerder tegen eiser voor de on
derzoeksrechter te Gent op 19 mei 
1993; 

Overwegende dat de wettigheid van 
een door het bestuur toegepaste pro
cedure niet afhangt van "(ministe
riele) instructies" maar wel van de 
wettelijke bepalingen die op de betref
fende aangelegenheid toepassing vin
den; 

Dat het hofvan beroep, in strijd met 
de door eiser bij het middel gevoegde 
toelichting, niet oordeelt "op basis van 
deze instructies", waarvan het trou
wens geen gewag maakt; 

Overwegende dat wat strafbare 
bouwovertredingen betreft het be
stuur slechts schikkingen met de over
treder kan treffen in de gevallen voor
zien door artikel 65, § 3, al. 1, 
Stedenbouwwet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

28 april 1998 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, voorzitter -
Gelijkluidende conclusie van de h. Dub
rulle, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
H. Lievens, Gent. 

Nr. 217 

2e KAMER - 28 april 1998 

1° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET -
WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 62- PROCES
VERBAAL MET BIJZONDERE BEWIJSWAARDE. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN 
- BEWIJSW AARDE - OVERTREDING OP DE 
VERKEERSWETTEN- PROCES-VERBAAL VAN 
V ASTSTELLING- BIJZONDERE BEWIJSWAARDE 
- DRAAGWIJDTE -LATER VERSTREKTE GE
GEVENS. 
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3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN- ARTIKEL 9- ARTIKEL 9.2-
EVENWIJDIGE FILES - BEOORDELING. 

4 ° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 16 -ARTIKEL 16.2-
INHALEN - EVENWIJDIGE FILES - BEOORDE
LING. 

1 o en 2° De bijzondere bewijswaarde die, 
zolang het tegendeel niet is bewezen, ver
bonden is aan het proces-verbaal dat naar 
aanleiding van een overtreding van de 
verkeerswetten werd opgesteld door een 
daartoe bevoegde ambtenaar of beambte 
van de overheid, geldt slechts voor de 
vaststelling van de overtreding zelf, doch 
niet voor de later verstrekte gegevens (1). 
(Art. 62 Wegverkeerswet.) 

3° en 4° De rechter oordeelt op onaantast
bare wijze dat, wegens de verkeersdicht
heid, het verkeer in meerdere files mocht 
geschieden en dat er geen sprake is van 
het sneller rijden van de beklaagde in een 
rijstrook of file ten opzichte van voertui
gen in een andere rijstrook of file, maar 
wel van het inhalen door de beklaagde 
van voertuigen die in dezelfde rijstrook of 
file als hijzelfreden (2). (Artt. 9.5 en 16.2 
Wegverkeersreglement.) 

(HEGEMANN) 

ARREST 

(A.R. nr. P.97.0036.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 december 1996 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Leuven; 

Gelet op de namens eiser neerge
legde memorie, waarvan een door de 
gri:ffier voor het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is 
gecht en ervan deel uitmaakt; 

Over de beide middelen : 
Overwegende dat eiser, waar hij 

schending van artikel 97 Grondwet 

(1) Cass., 4jan. 1994, A.R. nr. 7262 (A. C., 1994, 
nr. 4). 

(2) Zie Cass., 17 feb. 1976 (A.C., 1976, 704). 

aanvoert, blijkbaar artikel149 van de 
op 17 februari 1994 afgekondigde ge
cot:irdineerde Grondwet bedoelt; 

Overwegende dat de bijzondere 
bewijswaarde die, zolang het tegen
deel niet is bewezen, verbonden is aan 
het proces-verbaal dat naar aanlei
ding van een overtreding van de ver
keerswetgeving wordt opgesteld door 
een daartoe bevoegde ambtenaar of be
ambte van de overheid, slechts geldt 
voor de vaststelling van de overtre
ding zelf, doch niet voor later ver
strekte aanvullende gegevens; 

Dat het oordeel van de appelrechters 
"dat (eiser) het bewijs niet levert van 
de onjuistheid van de gedane vaststel
lingen" stoelt op de vaststelling in het 
proces-verbaal van 23 juni 1995, naar 
luid waarvan "(eiser) zig-zag van de 
linkse rijstrook tot uiterst rechts reed", 
welke vaststelling in het - ingevolge 
schrijven van eiser opgestelde - na
volgende proces-verbaal van 5 juli 
1995, dat geen bijkomende bevindin
gen of gegevens van aanvullend on
derzoek inhoudt, slechts wordt toege
licht; 

Dat de appelrechters door hun mo
tivering de regels inzake bewijswaarde 
van processen-verbaal niet misken
nen; 

Overwegende dat de appelrechters 
releveren dat de verbalisanten vast
stelden "dat (eiser) op de E40 rich
ting Brussel te Bertem andere voer
tuigen meerdere malen langs rechts 
heeft ingehaald ( ... ) en dat hij zig
zag reed van de linkse rijstrook tot de 
uiterst rechtse"; 

Dat zij, met onaantastbare beoor
deling van de feitelijke gegevens van 
de zaak, oordelen, met uit de context 
van hun motivering blijkende aan
vaarding dat wegens de verkeersdicht
heid het verkeer in meerdere files 
mocht geschieden, dat er hier geen 
sprake is van het sneller rijden van ei
ser in een rijstrook of file ten opzichte 
van voertuigen in een andere rijstrook 
of file, maar wel van het inhalen door 
eiser van voertuigen die in dezelfde 
rijstrook of file als hijzelf reden; 
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Dat zij door hun motivering eisers 
verweer verwerpen, zodoende zijn con
clusie beantwoorden, en hun beslis
sing regelmatig met redenen omkle
den en naar recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:ile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

28 april 1998 - 2" kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Holsters, voorzitter -
Gelijkluidende conclusie van de h. Du
brulle, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
P. Gaudius, Gent. 

Nr. 218 

2" KAMER - 29 april 1998 

BLOEDPROEF - VERPLICHTING- VOOR

WAARDEN. 

Het laten nemen van een bloedmonster kan 
alleen worden opgelegd, als de adem
test een alcoholgehalte van ten minste 
0,22 milligram aangeeft per liter uitgea
demde alveolaire lucht en een ademana
lyse niet kan worden uitgevoerd, of in
dien 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, Wegver
keerswet.) 

(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 Wegverkeers
wet. 

(LUCAS) 

ARREST (vertaling) 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 november 1997 in 
hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Aarlen; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering : 

1. waarbij hij veroordeeld wordt we
gens 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 ge
wijzigd bij de wet van 18 juli 1990, be
houdens het in artikel 63, § 2, be
doelde geval, volgt dat de officieren 
van gerechtelijke politie die hulpoffi
cier zijn van de procureur des Konings 
en van de krijgsauditeur, het perso
neel van de rijkswacht alsook de amb
tenaren en beambten van de 
gemeentepolitie de vermoedelijke da
der van een verkeersongeval of ieder 
die het mede heeft kunnen veroorza
ken, zelfs indien hij het slachtoffer er
van is, slechts kunnen verplichten een 
bloedmonster te laten nemen door een 
daartoe opgevorderde geneesheer, in 
het geval de ademtest een alcoholge
halte van ten minste 0,22 milligram 
aangeeft per liter uitgeademde alveo
laire lucht en een ademanalyse niet 
kan worden uitgevoerd, of in het ge
val noch de ademtest noch de adem
analyse 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 da
der van een verkeersongeval verplicht 
moet worden een bloedproef te laten 
nemen, indien hij kennelijk tekens van 
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alcoholintoxicatie vertoont, zelfs wan
neer de ademtest niet wordt verricht", 
zijn beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 
2. waarbij hij veroordeeld wordt we

gens de telastlegging B : 
Overwegende dat de substantiele of 

op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het eiser ver
oordeelt wegens de telastlegging A; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; 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 ho
ger beroep. 

29 april 1998 - 2e kamer- Voorzit
ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. M. Thiry, Aarlen. 

Nr. 219 

2e KAMER- 29 april1998 

1 o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VER
SCHONING- RECHTVAARDIGING- ONOVER
KOMELIJKE DWALING- BEGRIP. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGE
LING VAN DE RECHTSPLEGING- RAADKAMER 
- OMSCHRIJVING. 

1 o De overtuiging op grand van de advie
zen van de bevoegde bestuurlijke over
heid, overeenkomstig de strafwet gehan
deld te hebben, kan door de rechter 
aangemerkt worden als een onoverkome-

lijke rechtsdwaling die een rechtvaar
digingsgrond 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 minis
terie aan de feiten gegeven heeft; het on
derzoek naar de inate waarin de zaak bij 
het gerecht aanhangig is, is een beoor
deling 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 bestre
den arrest, op 11 december 1997 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing tot buiten
vervolgingstelling en tot veroorde
ling in de kosten van de strafVorde
ring: 

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 par
tij, haar voorziening heeft doen bete
kenen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. In zoverre zij betrekking heeft op 
de verweerders Agnes Dereymaeker, 
P~lippe, Fabienne en Jean-Pierre De
nis: 

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). 



Nr. 219 HOF VAN CASSATIE 481 

van de rechtspleging, een buiten
vervolgingstelling wordt uitgespro
ken, geen vonnis is in de zin van ar
tikel149 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, we
gens bepaalde omstandigheden, door 
de strafrechter als onoverkomelijk kan 
worden aangemerkt, wanneer uit die 
omstandigheden kan worden afge
leid dat de verdachte gehandeld heeft 
zoals ieder redelijk en voorzichtig per
soon zou hebben gedaan; dat, welis
waar, 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 ad
vies in een toestand van onoverkome
lijke dwaling verkeerde; dat het hier 
een beoordeling in feite betreft, on
der voorbehoud van de controle die het 
Hof uitoefent op het begrip onoverko
melijke dwaling; 

Overwegende dat het arrest de 
rechtvaardigingsgrond aanneemt, op 
grond dat de verweerders redelijker
wijs in de overtuiging konden verke
ren dat zij overeenkomstig de straf
wet handelden, overtuiging die 
gegrond was op de hun door de be
voegde bestuurlijke overheid gege
ven adviezen; dat, aldus, de appfd
rechters geantwoord hebben op de 
conclusie van eiseres, waarin zij aan
voerde dat de enige ministeriele ver
gunning waarop de verweerders zich 
konden beroepen, reeds lang bestond; 
dat zij op grond van die overwegin
gen wettig hebben kunnen beslissen 
dat de verweerders in een toestand 
van onoverkomelijke dwaling verkeer
den; dat zij hun beslissing regelma
tig met redenen omkleed en naar recht 
verantwoord hebben; 

Dat het middel in zoverre niet kan 
worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het de schending aanvoert van 
artikel 149 van de Grondwet, faalt 
naar recht; 

Overwegende, voor het overige, dat 
het onderzoeksgerecht, bij de rege
ling van de rechtspleging, niet gebon
den 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 De
nis, Fabienne Denis, Agnes Dereymae
cker en Jean-Pierre Denis ten laste ge
legde feiten, inzonderheid wat de 
tijdspanne betreft waarin de misdrij
ven zijn gepleegd, te wijzigen of aan te 
pas sen"; 

Dat het middel, nu het kritiek oe
fent 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 schadeloosstel
ling van de verweerders : 

Overwegende dat eiseres geen bij
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten van haar voorziening. 

29 april 1998 - 2e kamer- Voorzit
ter : 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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Nr. 220 

3e KAMER - 4 mei 1998 

1° GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- GE
WONE KINDERBIJSLAG- RECHTHEBBENDE
RECRTGEVEND KIND - TOEKENNING- BE
PERKING- OPVOEDING BUITEN RET RIJK
PRINCIPE. 

2° GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- GE
WONE KINDERBIJSLAG- RECHTGEVEND KIND 
- RECRTREBBENDE - TOEKENNING - BE
PERKING- OPVOEDING BUITEN RET RIJK
DRAAGWIJDTE. 

1 o 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, ver
volgens oordeelt dat de Rijksdienst voor 
Kinderbijslag voor Werknemers niet ge
rechtigd was de gewone kinderbijslag te 
ontzeggen aan de rechthebbenden voor 
hun rechtgevende kinderen. (Art. 52, eer
ste lid, Kinderbijslagwet Werknemers.) 

(RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERK
NEMERS T. SWARTZ E.A.) 

ARREST 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikelen 51, § 2 en 52, in

zonderheid het eerste lid van de bij Ko-
ninklijk besluit van 19 december 1939 
samengeordende wetten betreffende de kin
derbijslag voor loonarbeiders (zoals ver
vangen, respektievelijk ingevoegd bij wet 
van 22 december 1989) en voor zoveel als 
nodig van artikelen 40 en 56nonies van de
zelfde samengeordende wetten betreffende 
de kinderbijslag voor loonarbeiders (arti
kel 40 zoals vervangen bij wet van 22 de
cember 1989, artikel 56nonies zoals inge
voegd bij koninklijk besluit nummer 534 

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 tij
dens de vakantieperioden terugkeerde naar 
Belgie, en dat Jaakov Friedmann even
eens vanaf 1 september 1992 aan een on
derwijsinstelling teN atanya (Israel) was in
geschreven en sedertdien in Israel verbleef, 
maar tijdens de vakantieperioden regel
matig terugkeerde naar Antwerpen (ar
rest p. 5, punt 5.2), (deels) onder bevesti
ging van de beslissing van de arbeids
rechtbank, eiser veroordeelt tot betaling 
aan mevrouw Regina Pomeranz van de ver
schuldigde kinderbijslag voor Jaakov Fried
mann, verhoogd met verwijlsintresten 
vanaf 12 mei 1993 op de op deze datum 
vervallen en nog niet-uitgekeerde bedra
gen 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 kinderbij
slag niet mocht ontzeggen (doch de debat
ten heropent om partijen toe te laten te 
concluderen over de mogelijke implica
ties van het huwelijk van Sheila Resi Fried
mann), op volgende gronden: 

"Het is duidelijk dat het feit in het bui
tenland 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'. Zo
niet zouden de hierboven aangehaalde be
palingen betreffende de toekenning van 
kinderbijslag voor kinderen die hoger on
derwijs in het buitenland volgen, wat ui
teraard en normalerwijze min of meer 
lange afwezigheden buiten het Rijk mee
brengt, geen zin hebben. 

Anderzijds is in de gecoiirdineerde wet
ten geen bepaling te vinden van hef be
grip 'opgevoed worden'. Het is duidelijk dat 
het hier in het kader van de wetgeving op 
de kinderbijslag niet gaat om een pedago
gisch begrip, maar wel om een begrip dat 
juridisch dient ingevuld te worden. 

Algemeen wordt aangenomen dat het be
grip 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 bewoor
dingen wordt eronder verstaan : (!") voe
den, d.w.z. alles geven wat nodig is voor het 
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materieel bestaan van het kind, (2') 'on
derhouden', d.w.z. het verzekeren van kle
ding en woning, en (3') 'opvoeden', d.w.z. al
les geven wat het kind op moreel en 
intellectueel vlak nodig heeft rekening hou
dend met de mogelijkheden van de ouders. 
Hieronder vallen ook het bekostigen en sti
muleren van hogere studies, hobby's, rei
zen, enz. (Jaarverslag R.K.W. 1995, p. 105). 

Ondertussen luidt de tekst van artikel 
203, § 1 B.W. : 'De ouders dienen naar even
redigheid van hun middelen te zorgen voor 
de huisvesting, het levensonderhoud, het 
toezicht, de opvoeding en de opleiding van 
hun kinderen. Indien de opleiding niet vol
tooid is, loopt de verplichting door na de 
meerderjarigheid van het kind.' Uit niets 
blijkt dat (verweerders) deze opvoedings
verplichting ten aanzien van hun kinde
ren Sheila en J aakov niet verder zouden 
hebben uitgevoerd tijdens hun verblijfin Is
rael, waar zij een voortgezette hogere op
leiding ontvingen. Uit niets blijkt ander
zijds dat anderen in Israel deze 
opvoedingsopdracht van de ouders zou
den 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 ne
men. Bijgevolg was de beslissing van de 
R.K.W., het recht op de normale kinderbij
slag volgens artikel 52, § 3, aan de heer en 
mevrouw Schwartz-Pomeranz te ontzeg
gen, 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 be
treffende de kinderbijslag voor loon
arbeiders, onder meer rechthebbend zijn op 
kinderbijslag, de personen vernoemd in ar
tikel 56nonies van dezelfde wet, dit zijn de 
volledige of gedeeltelijke al dan niet uit
keringsgerechtigde werklozen; 

Dit recht op kinderbijslag, waarvan het 
bedrag wordt bepaald bij artikel40, even
tueel verhoogd met de bijslagen bedoeld in 
artikel 42bis van dezelfde wet, overeen
komstig artikel 52, eerste lid van dezelfde 
wet niet verschuldigd is ten behoeve van 
kinderen die buiten het Rijk worden opge
voed; 

Kinderen waarvan wordt vastgesteld dat 
zij in het buitenland niet aileen onder
wijs volgen, doch er tevens verblijven, en 
die slechts tijdens de vakantieperiodes al 
dan niet regelmatig naar Belgie terugke
ren, niet kunnen geacht worden in Belgie 
te worden opgevoed; 

De loutere omstandigheid in het buiten
land onderwijs te volgen inderdaad niet vol
staat om te kunnen stellen dat betrok
kene buiten het Rijk wordt opgevoed; 

Het arbeidshof te dezen evenwel vast
stelde dat de betrokken kinderen niet ai
leen in het buitenland onderwijs volgden, 
doch er ook verbleven en slechts (regelma
tig) met de vakanties terugkeerden naar 
Belgie; 

De omstandigheid dat de ouders aan wie 
de opvoedingsplicht toekomt, in Belgie ver
blijven, en dat in het buitenland geen per
soon of instelling kan worden aangewe
zen die deze opvoedingsplicht zou hebben 
overgenomen, niet met zich meebrengt dat 
de betrokken kinderen derhalve moeten 
worden opgevat als zijnde opgevoed in Bel
gie, 

zodat het arbeidshof niet wettig kon oor
delen dat eiser niet gerechtigd was de ge
wone kinderbijslag te ontzeggen aan ver
weerders voor de kinderen Sheila en 
J aakov Friedmann (schending van alle in 
de aanhef van het middel aangehaalde 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel52, eerste lid, van de Kinderbijslag
wet Werknemers van 19 november 
1939, de kinderbijslag niet verschul
digd is ten behoeve van kinderen die 
buiten het Rijk worden opgevoed; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt 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 overge
nomen; 

Dat het arrest op grond van die 
vaststellingen wettig kon oordelen dat 
eiser niet gerechtigd was de gewone 
kinderbijslag te ontzeggen aan de ver
weerders voor de kinderen Sheila en 
J aakov Friedmann; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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4 mei 1998 - 3e kamer - Voorzitter : de 
h. Farrier, afdelingsvaarzitter- Verslag
gever : de h. Baes - Gelijkluidende con
clusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 221 

3e KAMER - 4 mei 1998 

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TER
MIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL -AKTE VAN 
HOGER BEROEP - ANDERE WIJZE DAN BIJ 
CONCLUSIE- VERMELDING- NIETIGHEID
GEDAAGDE IN HOGER BEROEP- WOONPLAATS 
OF VERBLIJFPLAATS- GEWIJZIGDE WOON
PLAATS - GEEN KENNISGEVING- GEVOLG. 

Zo met uitzondering van het geval waarin 
het hager beroep bij conclusie wordt in
gesteld, de akte van hager beroep, op 
straffe van nietigheid de naam, de uoor
naam en de woonplaats of bij gebreke van 
de woonplaats, de verblijfplaats van de 
gedaagde in hager beroep moet vermel
den, 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 ei
ser in hager beroep zijn adreswijziging 
heeft medegedeeld. (Art. 1057, eerste lid, 
3°, Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT- STAATSSECRETARIS VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. BRACKE) 

ARREST 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1997 gewezen 
door het Arbeidshof te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 1057 van het Ge

rechtelijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest het ver

zoekschrift van eiser tot hoger beroep nie
tig verklaart op de grond dat "de akte van 
hoger beroep bevat niet de in artikel 1057 

al. 1. 3" van het Gerechtelijk Wetboek op 
straffe van nietigheid voargeschreven ver
meldingen met name dejuiste woon- ofver
blijfplaats van de gei:ntimeerde", 

terwijl in het verzoekschrift van 12 ak
taber 1994 tot het instellen van hager be
roep tegen het vonnis van 27.09.1994 de 
vermelde woonplaats van verweerder 
(Dendermandsesteenweg 933 te Destel
bergen) de waonplaats is die door verweer
der apgegeven was in zijn inleidend ver
zoekschrift 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 vermel
den in het verzoekschrift tot hager be
roep zadat het bestreden arrest de nietig
heid 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 arti
kel 105 7, eerste lid, 3", van het Ge
rechtelijk Wetboek, met uitzondering 
van het geval waarin het hager be
roep 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 ver
melden; 

Overwegende dat die bepaling niet 
voorschrijft dat de nietigheid van de 
akte van hager beroep slechts mag 
worden uitgesproken nadat is vastge
steld dat de wederpartij de eiser in ha
ger beroep zijn adreswijziging heeft 
meegedeeld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

4 mei 1998 - 36 kamer - Voorzitter : de 
h. Forrier, afdelingsvaarzitter - Verslag
gever : mevr. Bourgeois - Tegenstrijdige 
conclusie (1) van mevr. De Raeve, advacaat
gi:meraal - Advocaat : mr. van Heeke. 

(1) Het O.M. concludeerde tot de gegrond
heid van het rniddel. Het steunde zich op het ver
slag Van Reepinghen (Pasin., Ets. Bruylant, 1978, 
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Nr. 222 

2e KAMER- 5 mei 1998 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 01-12-1975 - REGLEMENTS
BEPALINGEN -ARTIKEL 25 -ARTlKEL 25.1, 3", 
- DRAAGWIJDTE. 

Het recht van de bestuurder van het voer
tuig, 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 ver
keersregels mogen bepalen. (Art. 25.1, 3°, 
Wegverkeersreglement.) 

(DEBONNE) 

ARREST 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 januari 1996 in ho
ger beroep door de Correctionele 
Rechtbank te Brugge gewezen; 

Over het middel : 
schending van artikel 2 van het Strafwet

boek, 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 regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat het aangevochten vonnis uit
drukkelijk 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 binnen-

p. 250) waaruit blijkt dat het Gerechtelijk Wet
hoek in aanmerking neemt dat het hoger be
roep weliswaar een nieuw geding inleidt, maar 
dat dit geding zal plaatsvinden tussen pleiters die 
reeds partij waren in de zaak, zodat hun iden
titeit en woonplaats bekend zijn en zij kunnen re
kenen op de voortzetting van hun proces inge
volge het instellen van een rechtsmiddel. Het 
O.M. oordeelde dat uit hetgeen voorafgaat, kan 
worden afgeleid dat het hoger beroep de voort
zetting is van het geding in eerste aanleg, zo
dat de woonplaats deze is zoals ze blijkt uit de 
gedingstukken, zolang de gedaagde in hoger be
roep de tegenpartij niet op de hoogte stelt van de 
wijziging van zijn woonplaats (A. FETIWEIS, Ma
nuel de procedure civile, 1985, nr. 221). 

kant van de voorruit dient aan te bren
gen. 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 op
of 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 aan
gebracht; dat artikel 25.1.3 van de weg
code uitdrukkelijk stelt dat het verboden is 
een voertuig te parkeren v66r de inrij van 
eigendommen behalve de voertuigen waar
van 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 parke
ren wordt gelimiteerd, hier geen toepas
sing kan vinden gezien het parkeren v66r 
de inrij van eigendommen in principe ver
boden is; dat de uitzondering voorzien in ar
tikel25.1.3 van de wegcode hier wel dege
lijk 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 (eise
res) te veroordelen op grond van artikel 
27.1.1, al. 1 en 27.2 van de wegcode nood
zakelijkerwijze het artikel 25.1.3 van de 
wegcode heeft geschonden : 

Overwegende dat artikel 29 Weg
verkeerswet op het tijdstip van de mis
drijven 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 scherr
ding aanvoert van artikel 2 StrafWet
boek of miskenning van het legali
teitsbeginsel, faalt naar recht; 

Overwegende dat artikel 25 Weg
verkeersreglement gevallen van par
keerverbod bepaalt; dat inzonderheid 
artikel 25.3° verbiedt voertuigen te 
parkeren voor de inrij van eigendom
men, 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 eigen
dom is aangebracht evenwel niet het 
recht verleent voor onbeperkte duur 
voor deze inrij te parkeren, wat ook 
andere verkeersregels mogen bepa
len; 

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

Overwegende dat artikel 25 Weg
verkeersreglement, inzonderheid ar
tikel 25.3", en artikel 27 Wegverkeers
reglement, inzonderheid artikel27.1, 
elkaar niet uitsluiten of primeren, 
maar tezamen toepasselijk zijn, wat de 
appelrechters te dezen naar recht oor
delen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

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

Nr. 223 

2e KAMER- 5 mei 1998 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN 
- BEWIJSWAARDE- PROCESSEN-VERBAAL IN
ZAKE WEGVERKEER- AFSCHRIFT- LAAT-

2o ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAF
ZAKEN- PROCESSEN-VERBAAL INZAKE WEG
VERKEER- AFSCHRIFT- LAATTIJDIGE TOE
ZENDING AAN DE OVERTREDER - BEWIJS
WAARDE VAN DE VASTSTELLINGEN. 

3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET
WETSBEPALINGEN - ARTIKEL 62 -
PROCESSEN-VERBAAL -AFSCHRIFT- LAAT
TIJDIGE TOEZENDING AAN DE OVER TREDER
BEWIJSWAARDE- BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER 

1°, 2° en 3° De omstandigheid dat een 
proces-verbaal opgesteld door over
heidsagenten 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 onaantast
bare 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 be
klaagde ten laste gelegde verkeersover
treding 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 beslo
ten worden dat de door het gebruikte 
meettoestel gedane vaststellingen betrouw
baar zijn en het bewijs van de aan de be
klaagde ten laste gelegde verkeersover
treding opleveren. (Art. 62 Wegver
keerswet.) 

(POLLET) 

ARREST 

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

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 maart 1997 in ho
ger beroep op verzet gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Ouden
aarde; 

TIJDIGE TOEZENDING AAN DE OVERTREDER- Gelet op de namens eiseres neerge-
DRAAGWIJDTE. legde memorie, waarvan een door de 
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griffier voor het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en ervan deel uitmaakt; 

Over het middel : 
Overwegende dat eiseres in appel

conclusie "niet de vaststelling met een 
wettelijk multa-nova apparaat op zich 
in vraag (stelt), doch enkel het be
wijs (eist) van het feit dat de gehan
teerde technische apparatuur de juiste 
vaststellingen kon doen" en "ofhet ap
paraat in casu wel correct gefunctio
neerd heeft"; 

Overwegende dat de appelrechters, 
met onaantastbare appreciatie van de 
bewijswaarde van de hen regelmatig 
overgelegde feitelijke gegevens waar
over eiseres tegenspraak heeft kun
nen voeren, waaronder de vaststellin
gen van de verbalisant die door de 
laattijdige toezending van een afschrift 
van het proces-verbaal van vaststel
ling slechts bewijswaarde als inlich
ting hebben, releveren dat de aan ei
seres ten laste gelegde verkeersover
treding werd vastgesteld met een 
"multanova type 5F", die op een sta
tief geplaatst was op de middenberm 
E.17, en dat uit de vaststellingen door 
de verbalisant en zijn verklaringen ter 
terechtzitting van 25 oktober 1996 van 
de politierechtbank te Oudenaarde
in het proces-verbaal waarvan de in 
het middel weergegeven door eiseres 
aan de verbalisant gestelde vragen en 
de door deze hierop gegeven antwoor
den geen steun vinden - omtrent de 
controle en werking van het gebruikte 
multanovatoestel moet besloten wor
den dat de door het gebruikte meet
toestel gedane vaststellingen betrouw
baar zijn en het bewijs van de aan 
eiseres ten laste gelegde verkeersover
treding opleveren; 

Dat zij aldus vaststellen dat het 
door eiseres gevraagde bewijs gele
verd is en dat desbetre:ffend geen bij
komend onderzoek nodig of nuttig is; 

Dat de appelrechters door hun mo
tivering het recht van verdediging van 
eiseres niet miskennen en de beslis
sing regelmatig met redenen omkle
den en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:ile of op stra:ffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

5 mei 1998 - 2° kamer - Voorzitter en 
verslaggeuer : de h. Holsters, voorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal- Advocaat : mr. 
I. Van Mellaert, Antwerpen. 

Nr. 224 

2° KAMER - 6 mei 1998 

1° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG- STRAF
ZAKEN- GEDEKTE NIETIGHEID- VOORWAAR
DEN. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- KRIJGS
RAAD - VRIJSPRAAK- MILITAIR GERECHTS
HOF- VEROORDELING- EENSTEMMIGHEID. 

3° ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE 
VRAAG- CASSATIEMIDDEL - DISCRIMINA
TIE- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING. 

4 o PREJUDICIEEL GESCHIL- CASSATIE
MIDDEL- DISCRIMINATIE -ARBITRAGEHOF. 

5° MISDRIJF- GEPLEEGD IN HET BUITEN
LAND - DOUANE - MILITAIR - BEVOEGD
HEID. 

6° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- MISDRIJF GE
PLEEGD IN HET BUITENLAND- DOUANE- MI
LITAIR 
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7° DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF 
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND- MILITAIR
BEVOEGDHEID. 

1 o De nietigheid ten gevolge van het feit dat 
de verdachte de taal van de rechtsple
ging voor de krijgsraad niet heeft kun
nen kiezen, wordt gedekt door een niet 
voorbereidend vonnis op tegenspraak, dat 
door dat rechtscollege wordt gewezen zon
der dat de nietigheid opgeworpen is (1). 
(Art. 40, tweede lid, Taalwet Gerechts
zaken.) 

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. on
derworpen zijn, gediscrimineerd wor
den ten opzichte van personen die op 
grand van het Sv. voor de gewone rechts
colleges vervolgd worden, moet het Hof 
van Cassatie dienaangaande een preju
diciele vraag stellen aan het Arbitrage
hof (3). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbi
tragehof.) 

5°, 6° en 7o De militaire rechtscolleges zijn 
bevoegd, ingeval een militair of een per
soon die deel uitmaakt van een gedeelte 
van het Zeger dat zich op het grondge
bied van een vreemde Staat bevindt, de 
wetgeving van die Staat heeft overtre
den, inz. wanneer deze betrekking heeft op 
de douane of de import- of export
reglementering (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 re
latifs a I' application extra-territoriale du droit pe
nal aux militaires belges et aux civils ala suite 
des troupes, Rev. dr. pen., 1994, p. 480. 

(LECLERCQ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. P.98.0094.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1997 ge
wezen door het Militair Gerechtshof; 

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

Over het eerste middel in zijn ge
heel: 

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 recht
streeks is gedagvaard voor de krijgs
raad 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 gebrui
ken taal te kiezen; dat luidens arti
kel 40, tweede lid, van de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, elk niet zuiver voor
bereidend vonnis dat op tegenspraak 
werd gewezen, de nietigheid dekt van 
de akten van rechtspleging die het 
vonnis zijn voorafgegaan; dat het von
nis van de krijgsraad, waartegen ha
ger beroep is ingesteld voor het Mili
tair Gerechtshof, op tegenspraak is 
gewezen, geen voorbereidend vonnis is 
en zelf niet is aangetast door enige nie
tigheid ten gevolge van de schending 
van voornoemde wet; dat de nietig
heid van die akten, in de veronder
stelling dat zij inderdaad door nietig
heid aangetast zijn, niet voor de eerste 
rechter is aangevoerd en, bijgevolg, ge
dekt 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, in
gevoegd bij artikel 149 van de 
wijzigingsbepalingen van artikel 3 van 
de wet van 10 oktober 1967 houdende
het Gerechtelijk Wetboek, niet van 
toepassing is op het Militair Gerechts
hof; 

Overwegende dat de militaire recht
banken, krachtens artikel 58, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, on
derworpen blijven aan bijzondere wet
ten; dat de gewone regels van de straf
rechtspleging alleen van toepassing 
zijn op de militaire rechtscolleges, 
wanneer de wetten betreffende de 
rechtspleging voor voomoemde rechts
colleges die rechtspleging noch uit
drukkelijk noch impliciet regelen; dat 
de beslissingen van het Militair Ge
rechtshof luidens artikel 8 van de 
besluitwet van 14 september 1918, 
eerste lid, bij meerderheid van stem
men genomen worden; dat voornoemd 
artikel 8 niet is opgeheven; dat het Hof 
bovendien niet bevoegd is om die wets
krachtige norm aan de Grondwet te 
toetsen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het Militair Ge
rechtshof eiser inzonderheid veroor
deeld heeft we gens de telastleggin
gen I.A.1 tot I.A.121, I.A.123 en II, 
waarvan hij door de eerste rechter vrij
gesproken was; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat, 
indien artikel 21lbis van het Wet
hoek van Strafvordering niet van toe
passing is op de rechtspleging voor het 
Militair Gerechtshof, hij gediscrimi
neerd is ten opzichte van personen die 
vervolgd worden voor de gewone straf
gerechten, nu niet blijkt dat voor
noemd militair rechtscollege met een
parige stemmen van zijn leden 
uitspraak heeft gedaan toen het de 
vrijspraak van voornoemde telastleg
gingen gewijzigd heeft; dat hij ver
zoekt om daaromtrent een prejudi
ciele vraag aan het Arbitragehof te 
stellen; 

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 on
derdeel samen betreft : 

Overwegende dat artikel 10bis van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalt dat ieder 
aan de militaire wetten onderwor
pen persoon die enig misdrijf op het 
grondgebied van een vreemde Staat 
pleegt, in Belgie vervolgd kan wor
den en dat hetzelfde geldt voor dege
nen die in welke hoedanigheid ook ver
bonden zijn aan een onderdeel van het 
leger dat zich op buitenlands grond
gebied bevindt, ofvoor degenen die ge
machtigd zijn om een troepenkorps dat 
van dit leger deel uitmaakt, te vol
gen; 

Overwegende dat luidens artikel19, 
tweede lid, van het Wetboek van Mi
litaire Strafvordering, wanneer, bui
ten de tijd van oorlog, een legerfractie 
zich in een buitenlands gebied be
vindt, de personen die, in welke hoe
danigheid ook, eraan verbonden zijn 
en zij die machtiging bekwamen om 
een troepenkorps te volgen dat er deel 
van uitmaakt, geoordeeld worden door 
de militaire rechtscolleges voor al de 
door hen in het buitenlands gebied ge
pleegde misdrijven; 

Overwegende dat het arrest eiser, in 
zijn opeenvolgende hoedanigheden van 
officier en van persoon verbonden aan 
een legerfractie die zich in een bui
tenlands gebied bevindt, veroordeelt 
wegens in de Belgische wet omschre
ven misdrijven, namelijk overtredin
gen van artikel 57bis van het Mili
tair Strafwetboek, alsook van de 
artikelen 66, 193, 196 en 214 van het 
Strafwetboek, welke misdrijven hij te 
Keulen, in de Duitse Bondsrepubliek, 
gepleegd heeft, met dien verstande dat 
de overtredingen van artikel57bis van 
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het Militair Strafwetboek, te dezen, be
staan in de overtreding van de wet
geving van die Staat inzake douane of 
inzake import- of exportregeling, in
zonderheid § 370 van de Abgabenord
nung van 16 maart 1976; 

Overwegende dat het Militair Ge
rechtshof, enerzijds, door te beslis
sen dat eiser onderworpen was aan de 
"wet van het vader land" en dat er niet 
hoefde te worden nagegaan of de fei
ten tweemaal moesten worden ver
volgd, met name volgens het Belgisch 
recht en volgens het Duits recht, ar
tikel 10bis van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering 
niet geschonden heeft; 

Overwegende dat het Militair Ge
rechtshof, anderzijds, door te beslis
sen "dat het (. .. ) onjuist is te stellen 
dat de woorden 'al de ... misdrijven' in 
artikel19, tweede lid, van het Wet
hoek van Militaire Strafvordering al
dus 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 dis
criminatie die eiser in dit middel af
leidt uit de schending van de artike
len 10 en 11 van de Grondwet, de 
tweede, in het dictum geformuleerde 
prejudiciele vraag moet worden ge
steld aan het Arbitragehof, overeen
komstig artikel 26, § 1, van de bijzon
dere wet van 6 januari 1989; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert; 

Om die redenen, houdt de uitspraak 
aan totdat het Arbitragehof bij wege 

van prejudiciele beslissing uitspraak 
zal hebben gedaan over de volgende 
vragen: 1. "Schendt artikel 8, eerste 
lid, van de besluitwet van 14 septem
ber 1918 de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het bepaalt dat 
de beslissingen van het Militair Ge
rechtshof 'bij meerderheid van stem
men genomen worden', zonder te ver
eisen dat zij met eenparige stemmen 
van zijn leden genomen worden, in
geval zij een vrijspraak wijzigen of de 
door de krijgsraad opgelegde straf
fen verzwaren, terwijl artikel 211bis 
van het Wetboek van Strafvordering, 
dat toepasselijk is op gewone gerech
ten in hoger beroep, bepaalt dat, in
geval er een vrijsprekend vonnis is, het 
gerecht in hoger beroep geen veroor
deling kan uitspreken dan met een
parige stemmen van zijn leden, en dat 
dezelfde eenstemmigheid voor het ge
recht 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 Straf
vordering de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre zij respectieve
lijk bepalen dat de personen die, in 
welke hoedanigheid ook, aan een 
legerfractie in het buitenland verbon
den zijn, of zij die de machtiging be
kwamen 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, bui
ten de tijd van oorlog, een legerfractie 
zich in een buitenlands gebied be
vindt, zij geoordeeld worden door de 
militaire rechtscolleges voor al de door 
hen in het buitenlands gebied ge
pleegde misdrijven, terwijl de perso
nen die niet onder die wetsbepalin
gen vallen, niet onderworpen zijn aan 
die uitgebreide bevoegdheid van de mi
litaire gerechten?"; houdt de kosten 
aan. 
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6 mei 1998 - 2" kamer - Voorzitter : de 
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Fischer - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. P. Vande Casteele, Brus
sel. 

Nr. 225 

2" KAMER- 6 mei 1998 

VERENIGING VAN BOOSDOENERS -
BESTANDDELEN. 

De bestanddelen van de vereniging van 
boosdoeners zijn het bestaan van een ge
organiseerde groep personen met als doel 
op personen of eigendommen aanslagen 
te plegen die een misdaad of een wanbe
drijf 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 BE
ROEP TE BRUSSEL T. WALRAET) 

ARREST (vertaling) 

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

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 december 1997 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de telastlegging B 1 : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de straf
vordering betreffende de telastleg
ging C: 

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

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

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

Overwegende dat de voor dat mis
drijf vereiste bestanddelen zijn : het 
bestaan van een georganiseerde groep 
personen die het oogmerk heeft om op 
personen of op eigendommen aansla
gen te plegen die misdaden of wanbe
drijven zijn, en de vaste wil om van die 
georganiseerde groep deel uit te rna
ken; 

Dat het hof van beroep op grand van 
de enkele omstandigheid dat de te
lastlegging van heling niet bewezen is 
ten laste van verweerster, "alle an
dere overwegingen buiten beschou
wing gelaten", verweerster niet wet
tig 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; 

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, vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre 
het Josepha Walraet vrijspreekt van 
de telastlegging C; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt ver
weerster in de helft van de kosten en 
laat de overige helft ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

6 mei 1998 - 2" kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal. 
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Nr. 226 

28 KAMER - 6 mei 1998 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- VERONDERSTEL
LINGEN- ONTVANKELIJKHEID. 

Het verzoek tot verwijzing van een recht
bank naar een andere wegens gewettigde 
verdenking, dat niet gegrond is op bewijs
krachtige en precieze feiten, maar op roe
keloze veronderstellingen betreffende de 
onafhankelijkheid en de onpartijdig
heid van de rechtbank, die worden ver
moed, 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 verzoek
schrift, dat op 28 april 1998 op de grif
fie van het Hof ontvangen is en ge
steld is als volgt : 

"Dat hij, uit hoofde van verschil
lende misdrijven van gemeen recht en 
fiscaal recht, die hem ten laste zijn ge
legd in de 'Biorim' -zaak (parketnotitie
nummer 78.66 105545-89), gedagvaard 
is om voor de 49ste correctionele ka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel te verschijnen; 

Dat hij voor zijn verdediging ver
schillende getuigen heeft doen dag
vaarden, onder wie mevrouw B ... , 
thans rechter in de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel, maar in 
1989 substituut-procureur des Ko
nings bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel, die het door de pro
cureur des Konings ingestelde opspo
ringsonderzoek 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). 

tum waarop dit dossier in onderzoek 
werd gesteld; 

Dat verzoeker, naast andere mid
delen, de regelmatigheid van de ver
volgingen betwist, meer bepaald om
dat zij gegrond zijn op de onregelma
tige overhandiging van een stuk, 
'Biorimverslag' genaamd - waarvan 
hij overigens de regelmatigheid be
twist -, aan de politiediensten; 

Dat hij de substituut die het opspo
ringsonderzoek geleid heeft, als ge
tuige wenste te ondervragen, onder 
meer over de opdrachten die zij uit
gevoerd of doen uitvoeren heeft of die 
zij verzuimd he eft uit te voeren of te 
doen uitvoeren, met de bedoeling dui
delijkheid te verkrijgen over de fei
ten rond het begin van het opsporings
onderzoek in die zaak, daar hierover in 
het dossier allesbehalve klaarheid be
staat; 

Dat de getuige door verzoeker is ge
dagvaard voor de terechtzitting van 3 
april1998, maar dat het openbaar mi
nisterie reeds v66r haar verschijning 
op die terechtzitting bezwaar had aan
getekend tegen het getuigenis van me
vrouw B ... ; dat die bezwaren volgens 
de verdediging van verzoeker niet ge
grond waren en dat hierover voor de 
rechtbank gepleit werd; 

Dat de voorzitter van de 49ste ka
mer, bij de opening van de terechtzit
ting 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 getui
genis van mevrouw B. .. de terechtzit
ting, die zij trouwens diezelfde och
tend had, niet mocht verstoren; 

Dat blijkens het zittingsblad dat, on
clanks het aandringen van verzoe
kers raadsman, hem op 14 april1998 
niet ter hand kon worden gesteld, de 
getuige bij haar ondervraging het vol
gende verklaard heeft : 
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'Ik was substituut-procureur des Ko
nings bij de financiele afdeling van het 
parket te Brussel van september 1988 
tot oktober 1989; 

In die hoedanigheid heb ik het Bio
rimdossier behandeld; 

Ik preciseer dat ik het Biorimdos
sier vermoedelijk behandeld heb, maar 
ik herinner het mij niet meer; 

Ik herinner mij niet een opsporings
onderzoek 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 niet
tegensprekelijk onderhoud, d.w.z. een 
onderhoud buiten de aanwezigheid 
van de verzoeker of van diens raads
man, heeft gehad met een getuige, die 
thans rechter in de rechtbank van eer
ste aanleg is, en in aanwezigheid van 
de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg; 

Overwegende dat verzoeker de in
houd van dat onderhoud niet kent, dat 
noch hij noch zijn raadsman erop wer
den uitgenodigd, maar dat het vast
staat, zoals de voorzitter van de 49ste 
kamer op de terechtzitting verklaard 
heeft, dat het betrekking had op ver
zoekers zaak en inzonderheid op het 
getuigenis van mevrouw B ... , die op
geroepen was als getuige; 

Overwegende dat mevrouw B ... , tot 
verzoekers grate verbazing, verklaard 
heeft dat zij 'het Biorimdossier ver
moedelijk behandeld heeft, maar zich 
daarvan niets meer herinnert'; 

Overwegende dat de verbazing die 
een dergelijke verklaring kan wek
ken in een zo belangrijke zaak, die de 
voorpagina van de dagbladen gehaald 
heeft, nog versterkt werd door de om
standigheid dat de onderzoekers over 
wie zij als substituut-procureur des 
Konings de leiding had, zich in hun ge
tuigenis zeer goed - sommigen on
der hen zelfs in detail- feiten kon
den herinneren die zich hebben 
voorgedaan tussen 27 juni 1989 en 10 

november 1989, periode tijdens welke 
de getuige het opsporingsonderzoek 
heeft geleid; 

Overwegende dat het niet-tegen
sprekelijk onderhoud dat de voorzit
ter van de 49ste kamer van de correc
tionele rechtbank met de getuige, rech
ter 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 ver
schijning van de getuige, tegen de ver
rassende 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 onder
zoekers, die onder de leiding van de 
getuige hadden gewerkt en zich van 
hun kant de gebeurtenissen, die zich 
hebben voorgedaan in de periode tij
dens welke de getuige het opsporings
onderzoek heeft geleid, wel goed her
innerden, 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 waar
heid tegen te gaan, in voorkomend ge
val, door te overleggen met of zelfs 
door druk uit te oefenen op een ge
tuige, die lid was van de rechtbank; 

Overwegende dat het niet terzake 
doet dat het bekritiseerde onderhoud 
in feite een dergelijk doel of een der
gelijk gevolg heeft gehad; dat het feit 
dat een objectieve handeling van de 
rechtbank bij een beklaagde of bij ge
lijk welke derde een dergelijke vrees 
kan wettigen, voldoende is opdat de 
rechtbank in haar geheel niet meer de 
waarborgen inzake onpartijdigheid, ob
jectiviteit en onafhankelijkheid biedt 
die de rechtzoekenden met recht van 
een rechtbank kunnen verwachten; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het litigieuze onderhoud 
plaatsgevonden heeft in aanwezig
heid van de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg, die aldus het 
initiatief van de voorzitter van de 

1.:::: 
L_ 
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49ste kamer in zekere zin goedgekeurd 
heeft, wegens het gezag dat de voor
zitter van de rechtbank uitoefent over 
alle rechters van die rechtbank, kan 
doen vrezen ofwel dat geen enkele 
rechter bij de rechtbank zich zal kun
nen onttrekken aan de hierarchische 
druk, waarvan verzoeker terecht kan 
vrezen dat hij te dezen is uitgeoefend 
op de getuige, die tevens rechter in de
zelfde rechtbank is, ofwel dat de ge
tuige zelf zijn verklaringen niet in 
volle onafhankelijkheid heeft kun
nen afieggen, zolang zij moest getui
gen voor de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel, waartoe zij behoort 
en waarvan de voorzitter reeds tussen
gekomen 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 ver
denking 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 voorzit
ter van voornoemde rechtbank met 
twee van zijn magistraten, van wie 
een als getuige was opgeroepen, een 
onderhoud heeft gehad waarvan de in
houd niet nader bekend is; 

Overwegende dat de onafhankelijk
heid en de onpartijdigheid van de rech
ters worden vermoed; 

Overwegende dat het verzoek, nu 
het gegrond is op veronderstellingen 
die, daarenboven, niet redelijkerwijs 
kunnen worden afgeleid uit het aan
gevoerde feit, kennelijk niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat het Hof in een 
dergelijk geval, luidens artikel 545 van 
het Wetboek van Strafvordering, on
middellijk uitspraak doet na inzage 
van het verzoekschrift en van de be
wijsstukken, zo die er zijn; dater bij
gevolg geen grond bestaat om het ge
vraagde uitstel te verlenen; 

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

6 mei 1998 - 2e kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Ghislain, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Piret, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Delahaye. 

Nr. 227 

1 e KAMER - 7 mei 1998 

1° OVEREENKOMST - UITLEGGING
DRAAGWIJDTE- ONAANTASTBARE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER- GEMEEN
SCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - BUR
GERLIJKE ZAKEN- OVEREENKOMST- UIT
LEGGING- DRAAGWIJDTE- GEMEENSCHAP
PELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN. 

3° OVEREENKOMST- UITLEGGING
LETTERLIJKE BEWOORDINGEN- GEVOLG
GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE 
PARTIJEN. 

4° OVEREENKOMST- UITLEGGING
LETTERLIJKE BEWOORDINGEN - GEMEEN
SCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN 
- GEVOLG- VERBINDENDE KRACHT. 

5° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT CNIET-UITVOERING)- UITLEGGING 
DOOR DE RECHTER- LETTERLIJKE BEWOOR
DINGEN- GEVOLG. 

6° OVEREENKOMST- UITLEGGING- BE
WIJSKRACHT- MISKENNING- VERBAND. 

7° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT - BEG RIP -
UITLEGGING. 

1 o en 2° De rechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de draagwijdte van een 
overeenkomst onder verwijzing naar de 
gemeenschappelijke bedoeling van de par
tijen. (Art. 1156 B.W.) 

3° Uit de omstandigheid dat de rechter de 
overeenkomst uitlegt op grand van de let
terlijke 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 leg
gen op grand van de letterlijke bewoor
dingen ervan, uit welke omstandigheid 
niet volgt dat hi} de gemeenschappelijke 
bedoeling van de partijen niet heeft na
gegaan, miskent de rechter dus haar ver
bindende kracht niet. (Artt. 1134 en 1156 
B.W.) 

6° en 7° De uitlegging van een overeen
komst die in strijd geacht wordt met de 
door de eiser voorgestelde uitlegging 
maakt geen miskenning van de bewijs
kracht 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 bestre
den arrest, op 1 maart 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

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 von
nis van de rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt van 12 april1988 in die mate wij
zigt dat het de vordering van eiser tegen 
verweerster ongegrond verklaart en deze 
beslissing o.m. laat steunen op de overwe
gingen zoals in het eerste middel opgeno
men, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter over
eenkomstig artikel 1156 van het Burger
lijk Wetboek gehouden is in de overeen
komsten na te gaan welke de gemeen
schappelijke bedoeling van de 
contracterende partijen is geweest, veel
eer 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). 

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 over
eenstemt met de bedoeling en de wil van 
partijen bij het afsluiten van de overeen
komst; slechts hetgeen werkelijk door par
tijen is gewild en overeengekomen de par
tijen 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 rna
ken ofhet litigieuze schadegeval door de po
lis was gedekt, naar de tekst van de polis 
grijpt en op grond alleen van de tekst van 
het eerste binnenblad van de polis, van ar
tikel 1 van de algemene voorwaarden en 
van artikel 17, a van de fakultatieve bij
zondere voorwaarden de draagwijdte van de 
verzekeringsovereenkomst vaststelt en be
sluit dat het schadegeval niet onder de ver
zekerde risico's valt; 

uit de overwegingen van het bestreden 
arrest geenszins blijkt dat het hof van be
roep de gemeenschappelijke bedoeling van 
partijen bij het sluiten van de verzekerings
overeenkomst heeft onderzocht of min
stens heeft nagegaan of de bewoordingen 
van de polis met die bedoeling overeen
stemden; integendeel uit het bestreden ar
rest 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 voorwaar
den heeft gedaan en alleen op grond daar
van de draagwijdte van de polis heeft vast
gesteld, 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 neerge
legd in de artikelen 1156 t/m 1164, meer in 
het bijzonder de regel van artikel 1156 van 
het Burgerlijk Wetboek, miskent en der
halve schending inhoudt van die artike
len 1156 tim 1164, inzonderheid 1156, van 
het Burgerlijk Wetboek; het bestreden ar
rest bij gebrek aan vaststelling van de ge
meenschappelijke bedoeling van partijen de 
polis ook niet slechts in de door het hofvan 
beroep gegeven interpretatie ervan als bin
dend tussen partijen kon beschouwen, zo
dat het arrest tegelijk schending inhoudt 
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek; 
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terwijl, tweede onderdeel, het bestre
den arrest op grond van de samenlezing 
van de bijzondere voorwaarden van de po
lis (eerste binnenblad), van artikel1 van de 
algemene voorwaarden en van artikel17, 
a van de fakultatieve bijzondere voorwaar
den- 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 overwegin
gen van het arrest waarin wordt gewe
zen op de contractuele aard van de tekort
koming van eiser en op de contractuele 
band tussen eiser en zijn patiente (arrest 
p. 6, 1. 1 t/m 3), blijkt dat het hofvan be
roep van oordeel was dat het schadegeval 
niet onder de door de polis gedekte risico's 
viel omdat het geen aansprakelijkheids
geval gesteund op de artikelen 1382 e.v. 
Burgerlijk Wetboek betrof en omdat het 
slachtoffer van het schadegeval als pa
tiente van eiser niet als "derde" in de zin 
van de polis kon worden beschouwd; 

uit de samenlezing van de bijzondere 
voorwaarden (eerste binnenblad), van ar
tikel 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 - geens
zins blijkt dat de door de polis gedekte 
risico's niet de schadegevallen tengevolge 
van een contractuele fout van de verze
kerde in de uitoefening van zijn beroep om
vatten; integendeel, uit de uitdrukkelijke 
verwijzing in de bijzondere voorwaarden 
van de polis (eerste binnenblad) naar de 
hoedanigheid van de verzekerde van "ge
neesheer met plastische en esthetische chi
rurgie zonder helpers noch assistenten" en 
uit artikel 17, a van de fakultatieve bij
zondere voorwaarden waarin wordt be
paald dat "ook de beroepsaansprakelijkheid 
van de verzekeringsnemer voor lichame
lijke en stoffelijke ongevallen aan derden 
veroorzaakt in de uitoefening van zijn be
roep hetzij door onvoorzichtigheid, verge
telheid of vergissing van zijnentwege" blijkt 
dat de schadegevallen t.a.v. patienten in de 
uitoefening van het beroep van de dokter
verzekerde voorgevallen, door de polis wor
den gedekt, ongeacht of de aansprakelijk
heid van de verzekerde een quasi-delictuele, 
dan wel contractuele grondslag heeft; 

het immers tot de essentie van de be
roepsaansprakelijkheidsverzekering be
hoort de schade ontstaan door de in de uit
oefening van het beroep begane fouten te 
verzekeren, ongeacht de aard van de aan
sprakelijkheid van de verzekerde; 

het litigieuze schadegeval waarvan was 
vastgesteld en niet was betwist dat het een 
aansprakelijkheidsgeval van eiser betrof in 
de uitoefening van zijn beroep als plas
tisch chirurg bijgevolg noodzakelijker
wijze onder de dekking van de polis valt, nu 
artikel17, a van de fakultatieve bijzon
dere voorwaarden uitdrukkelijk voorziet dat 
de polis ook de "beroepsaansprakelijkheid" 
van eiser waarborgt; 

het feit dat de bijzondere voorwaarden 
(eerste binnenblad) van de polis ook uit
drukkelijk de hoedanigheid van de verze
kerde van "geneesheer met plastische en 
esthetische chirurgie ( ... )" onderstreept, de 
dekking van de beroepsaansprakelijkheid, 
ongeacht de aard van de aansprakelijk
heid, waaronder het kwestieuze schade
geval, bevestigt; 

het feit dat deze bijzondere voorwaar
den naar artikel 1 van de algemene voor
waarden verwijzen en dat artikel 1 slechts 
spreekt van burgerlijke aansprakelijk
heid van de artikelen 1382 tot 1386 Bur
gerlijk Wetboek en 19 van de samen
geordende wetten betreffende de herstelling 
van arbeidsongevallen ( ... ), geenszins kan 
doen besluiten dat de polis, waarvan het ar
rest uitdrukkelijk vaststelt dat artikel 17, 
a van de fakultatieve bijzondere voorwaar
den er deel van uitmaakt, niet het kwes
tieuze schadegeval behorende tot de 
beroepsaansprakelijkheid van eiser, dekt; 
het gebruik van het bijwoord "ook" in ar
tikel 17, a van die fakultatieve bijzondere 
voorwaarden trouwens wijst op het feit dat 
bijkomend aan de burgerlijke aansprake
lijkheid zoals reeds omschreven in de al
gemene voorwaarden ook de aansprake
lijkheid wegens beroepsfouten, ongeacht de 
aard van die aansprakelijkheid, onder de 
verzekering viel; 

evenmin op grond van het begrip "derde" 
waarnaar zowel in de bijzondere voorwaar
den (eerste binnenblad), in artikel1 van de 
algemene voorwaarden als in artikel 17, a 
van de fakultatieve bijzondere voorwaar
den van de polis wordt verwezen, kan wor
den besloten dat het kwestieuze schade
geval niet onder de dekking valt; de 
juridische gebondenheid van het slachtoffer
patiente met haar behandelende genees
heer, in tegenstelling tot wat het bestre
den arrest stelt, geenszins haar hoedanig
heid van "derde" in de zin van de polis 
ontneemt; het begrip "derde" of"derde per
sonen" in de zin van de polis elke t.a.v. de 
contractpartijen bij de verzekerings
overeenkomst vreemde persoon omvat be
halve deze personen die specifiek door de 
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polis, meer bepaald door artikel1 van deal
gemene verzekeringsvoorwaarden, als 
"derde personen" worden uitgesloten; de pa
tiiinte in huidige zaak niet tot die door de 
polis uitgesloten personen behoort; 

het bestreden arrest aldus, door te oor
delen dat de polis geen dekking voorziet 
voor schadegevallen tengevolge van con
tractuele fouten van eiser begaan in de uit
oefening van zijn beroep als plastisch chi
rurg, het begrip "beroepsaansprakelijkheid" 
van de polis miskent, een met de bewoor
dingen van de polis, en meer bepaald van 
artikel 17, a van de fakultatieve bijzon
dere voorwaarden als expliciet dekking voor 
beroepsaansprakelijkheid voorziet, onver
enigbare interpretatie geeft en aan de po
lis, inzonderheid aan voormeld artikel17, 
a een voorwaarde toevoegt die het niet be
vat; het bestreden arrest tevens, door te 
oordelen dat het slachtoffer van het schade
geval 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 interpre
teert op een wijze die met de bewoordin
gen van de polis, inzonderheid van arti
kel 1 van de algemene voorwaarden ervan, 
niet strookt, 

zodat het bestreden arrest, door te oor
delen zoals voormeld, de bewijskracht van 
de polis van 20 april 1977, en in het bij
zonder van artikel 1 van de algemene voor
waarden en van artikel17, a van de fa
kultatieve 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 Burger
lijk Wetboek schendt door onder het be
grip "beroepsaansprakelijkheid" van de po
lis enkel de quasi-delictuele aansprake
lijkheid te verstaan : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechter op on

aantastbare wijze de draagwijdte van 
een overeenkomst beoordeelt onder 
verwij zing naar de gemeenschappe
lijke bedoeling van de partijen; 

Overwegende dat uit de omstandig
heid dat de appelrechters de overeen
komst uitleggen op grond van de let
terlijke bewoordingen ervan, niet volgt 
dat zij de gemeenschappelijke bedoe
ling van de partijen niet hebben na
gegaan; dat zij zodoende evenmin ar
tikell134 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 in
terpretatie; dat zulks geen misken
ning van de bewijskracht van akten 
uitmaakt; 

Overwegende dat voor het overige 
de aangevoerde grieven uit de tever
geefs aangevoerde miskenning van de 
bewijskracht van de polis zijn afge
leid; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

7 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggeuer : mevr. Bourgeois - Gedeelte
lijk andersluidende conclusie (3) van de h. 
Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaat : 
mr. De Gryse. 

(3) Het O.M. oordeelde dat enkel het eerste on
derdeel 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 bedoe
ling van de partijen, waarover eiser uitvoerig had 
geconcludeerd, werkelijk hadden nagegaan. 
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Nr. 228 

1 e KAMER- 7 mei 1998 

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

2° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZA
KEN -ALGEMEEN- BESCHIKKINGSBEGINSEL 
- illTKERING NA ECHTSCHEIDING- INDEXE
RING- NIET GEVORDERD - VERPLICHTING 
VAN DE RECHTER- INHOUD. 

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

1 o, 2° en 3° De verplichting van de rech
ter, die een uitkering na echtscheiding toe
kent, vast te stellen dat deze uitkering van 
rechtswege aangepast wordt aan de 
schommelingen van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen, houdt in dat, als de ei
sende partij die aanpassing niet uitdruk
kelijk vraagt, de rechter die de indexe
ring toekent, hierdoor het beschikkings
beginsel (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 bestre
den arrest, op 8 november 1995 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

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 Ge

rechtelijk Wetboek en miskenning van het 
algemeen beschikkingsbeginsel van par
tijen, 

(1) Zie Cass., 26 mei 1971 (AC., 1971, 958). 

doordat het bestreden arrest van gedeel
telijke bevestiging eiser veroordeelt om aan 
verweerder een uitkering na echtschei
ding 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:n
dexeerd en aanpasbaar aan de index over
eenkomstig art. 301 B.W. metals basis
indexcijfers dat van augustus 1984 op 
grond "dat (verweersters) uitkering dient 
bepaald te worden als hierna omschre
ven, wat haar samen met haar eigen in
komsten in staat moet kunnen stellen in 
haar bestaan te voorzien op een gelijk
waardige wijze als tijdens het samenle
ven : -in 1985 op 18.200 fr. per maand
in 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 bedra
gen gei:ndexeerd en aanpasbaar aan de in
dex 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 ar
rest, 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 al
gemeen beschikkingsbeginsel van par
tijen miskend heeft (miskenning van het 
beschikkingsbeginsel), 

zodat het bestreden arrest de in het mid
del aangewezen bepaling geschonden heeft 
en het aangewezen algemeen rechtsbegin
sel miskend heeft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 301, § 2, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, de rechtbank die de 
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uitkering toekent, vaststelt dat deze 
van rechtswege aangepast wordt aan 
de schommelingen van het indexcij
fer van de consumptieprijzen; 

Dat die verplichting die aan de rech
ter 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 consumptie
prijzen, de rechter die de indexering 
toekent, hierdoor het beschikkings
beginsel 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 uitdrukke
lijk enige indexering vroeg; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat, overeenkomstig artikel 301 van 
het Burgerlijk Wetboek, alle bedra
gen aan de index zijn aan te passen; 
dat het arrest zodoende noch artikel 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt noch het beschikkings
beginsel miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

7 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : mevr. Bourgeois - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 229 

1 e KAMER - 8 mei 1998 

1 o FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK-

KOORD - GEVOLGEN CPERSONEN, GOEDE
HEN, VERBINTENISSEN) - HANDELINGEN 
GEDAAN ZONDER BEDROG - CURATOR -
TEGENSTELBAAR KARAKTER - VEREISTEN. 

2o FAlLLISSEMENT, FAlLLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDE
HEN, VERBINTENISSEN) - ARBITRAGE
OVEREENKOMST - CURATOR - TEGEN
STELBAAR KARAKTER - VEREISTEN. 

3° ARBITRAGE - FAILLISSEMENT 
ARBITRAGEOVEREENKOMST- CURATOR
TEGENSTELBAAR KARAKTER- VEREISTEN. 

1 o De handelingen die zonder bedrog zijn 
gedaan v66r het vonnis van faillietver
klaring zijn tegenstelbaar aan de cura
tor 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 geval
len bepaald in de artt. 445 en 446 W.Kh., 
is de arbitrageovereenkomst die door de 
gefailleerde v66r het faillissement is ge
sloten, aan de curator tegenstelbaar wan
neer de bewoordingen van de overeen
komst en de arbitragereglementen 
waarnaar ze verwijst, voldoende gede
tailleerd 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 be
noeming 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 faillisse
ment gesloten arbitrageovereenkomst tegens
telbaar 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 faillietver
klaring (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 com
mercial, 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 bestre
den arrest, op 26 juni 1995 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

een arbitragecontract is thans niet meer aan de 
orde, aangezien die wet beide begrippen door het 
enige begrip arbitrageovereenkomst heeft ver
vangen. 

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 ont
staan reeds arbiters waren benoemd, de han
gende procedure door de curator diende te wor
den 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 (1965-
1968) : 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 rechter
commissaris daarmee akkoord gaat" 
("L'arbitrage : son tenitoire et ses frontieres", Rev. 
D1: Intern. D1: Camp., 1976, p. 148, nr. 9; "Arbi
trage, R. W, 1976-77, p. 2119, nr. 8). STORME, M., 
en DEMEULENAERE, B., zijn eveneens van oor
deel dat in het algemeen de arbitrage
overeenkomsten die v66r het faillissement zijn ge
sloten, aan de boedel tegenstelbaar zijn 
(International Commercial Arbitration in Bel
gium, Deventer-Boston, 1989, p. 39, nr. 87). Aan
gezien "de wet thans geen onderscheid meer 
maakt tussen arbitragecontract en scheidsrech
terlijk beding lijkt het logisch te beslissen dat elke 
arbitrageovereenkomst tegenstelbaar is aan de 
curator, die ze evenwel niet op gang kan bren
gen in de gevallen bedoeld in art. 574, 2°, Ger.W. 
(LINSMEAU, J., V

0 "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 stand
punt in, hoewel ook zij vasthielden aan het be
ginsel van het tegenstelbaar karakter. Aldus is 
FETTWEIS, A., van mening dat de curator een ar
bitrage mag voortzetten die v66r het vonnis van 
faillietverklaring is ingezet (Manuel de proce
dure civile, Luik, 1987, p. 670, nr. 1083). DER
MINE, 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 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 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 ver
weerster 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 onttrek
king wordt verduidelijkt (R.C.J.B., 1974, p. 
409,nr. 39). Die auteur had reeds hetzelfde stand
punt ingenomen onder vigeur van de oude wet
telijke 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 onder
tekend "wanneer het niet volledig is en een nieuw 
akkoord of een beroep op het gerecht onder
stelt voor de benoeming van de arbiters en voor 
de beschrijving van het ontstane geschil". DER
MINE, L., is ook van mening dat de vroegere recht
spraak gehandhaafd moet blijven: "daaruit volgt 
dat de arbitrageovereenkomst alleen aan de cu
rator kan worden tegengeworpen als de arbi
trage 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 Han
delsrecht, 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 bui
ten kijf staat dat de curator een arbitragebeding 
moet eerbiedigen wanneer het in gang is gezet 
v66r het faillissement, wat bijvoorbeeld het ge
val is als de arbiters reeds zijn benoemd" en dat 
"dezelfde redering kan worden gehouden wan
neer de door de gefailleerde v66r het faillisse
ment gesloten arbitrageovereenkomst voldoende 
volledig is, zodat de curator geen ambts
verrichting moet vervullen, inzonderheid in
dien in de overeenkomst het voorwerp van het ge
schil 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 ar
bitrage (1950 tot 1975), J.T., 1976, p. 55, nr. 14. 
Die mening wordt gedeeld door MATRAY, 1., "Le 
droit belge de !'arbitrage", L'arbitrage- Tra
uaux offerts au professeur Albert Fettweis, Brus
sel, 1998, p. 233-235, nr. 192. De arbitrage-
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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 kun
nen uitvoeren in de gevallen bepaald in ar
tikel 574, 2", van het Gerechtelijk Wet
hoek (. .. ); dat bijgevolg moet worden 
vastgesteld of het aan het (van beroep) 
voorgelegde geschil behoort tot het soort ge
schillen die rechtstreeks ontstaan uit het 
faillissement, het akkoord en de opschor
ting van betaling en waarvan de gegevens 
voor de oplossing zich bevinden in het bij
zonder recht dat het stelsel van faillisse
ment, 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 Wet
hoek, zodat het arbitragebeding tegen
stelbaar is aan de curatele van het faillis
sement 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 er
toe strekt het saldo van de prijs van een on
derneming te doen betalen; dat haar vor
dering voor het overige ertoe strekt de 
gerechtelijke beslissing bindend voor en 
tegenstelbaar a an de N ationale Delcrede
redienst 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 ofbetwistin
gen, van welke aard ook, die tussen par
tijen over dit contract kunnen rijzen'; dat 
het beding overigens genoegzaam de wijze 

overeenkomst die gesloten is voor het 
faillissement is dus tegenstelbaar aan de cura
tor voor zover hij dienaangaande geen initiatief 
moet nemen, bijvoorbeeld om een overeenkomst 
aan te vullen waarin noch het voorwerp van het 
geschil, noch de wijze van benoeming van de ar
biters zou zijn bepaald, of om de procedure zelf 
op gang te brengen of de regels voor haar ver
loop vast te leggen. (LINSMEAU, J., en VAN GEL
DER, J., "La nouvelle loi sur I' arbitrage volontaire, 
J.T., 1973, p. 208. CLOQUET, A., Novelles, Droit 
commercial, d. rv; Les concordats et la faillite, 2de 
uitg. Brussel, 1975, p. 612 en 613, nr. 2185). In 
onderhavig geval diende de curator geen derge
lijke initiatieven meer te nemen omdat naar een 
specifiek arbitragereglement werd verwezen. Zie 
KEUTGEN, G., "Les reglements d'arbitrage", 
L'arbitrage - Trauaux offertes au professeur A. 
Fettweis, p. 52-53, nrs. 41-42. J.S. 

aangeeft waarop de benoeming van een of 
meer arbiters kan worden uitgelokt, aan
gezien het dienaangaande naar het regle
ment van bemiddeling en arbitrage van de 
Frans-Arabische kamer van koophandel te 
Parijs verwijst; dat krachtens dat regle
ment 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 stil
zwijgen bewaart; dat dat specifieke regle
ment 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, in
clusief de Frans-Arabische kamer van koop
handel; dat dit reglement 'Reglement tot 
bemiddeling, arbitrage en deskundigenon
derzoek van de Euro-Arabische kamers van 
koophandel' op 1 juni 1982 te Parijs is aan
genomen en op 10 januari 1983 in wer
king is getreden; dat zowel het reglement 
van de Frans-Arabische kamer van koop
handel 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 ra
ken over de keuze van het reglement, het 
reglement van de Frans-Arabische ka
mer van koophandel (uitgave 1979) wordt 
toegepast, aangezien in het reglement van 
de Euro-Arabische kamers van koophan
del van 1 juni 1982 wordt bepaald dat in 
geval een arbitragebeding werd onderte
kend v66r de inwerkingtreding van dit re
glement (10 januari 1983), het reglement 
van de Frans-Arabische kamer van koop
handel (uitg. 1979) van toepassing zal zijn 
(bij ontstentenis van een akkoord tussen de 
partijen); dat erop dient te worden gewe
zen dat de arbitrage hoe dan ook voor de 
Frans-Arabische kamer van koophandel zal 
gebeuren die niet is verdwenen maar ai
leen met andere Euro-Arabische kamers, 
heeft meegewerkt aan het opstellen en het 
aannemen van het reglement van 1 juni 
1982; dat de mogelijke inertie van een par
tij overigens uiteindelijk de benoeming van 
de arbiters niet blokkeert omdat alle mo
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 toepasse
lijke wet evenmin een beletsel vormt voor 
het verloop van de arbitrage nu artikel 
16.5.g van het reglement van de Frans
Arabische kamer, dat in het reglement 
van de Euro-Arabische kamers is overge
nomen, in hoofdzaak bepaalt dat de 
arbiters aan de hand van de stukken een 
document opstellen waarin zij de omvang 
van hun opdracht omschrijven en inzon
derheid (. .. ) de regels vastleggen 
krachtens welke de op het bodemge
schil toepasselijke wet zal worden bepaald 
als de partijen daarover nog geen overeen
komst 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 opstel
len van het stuk waarin de opdracht van 
de arbiter(s) of om dat de stuk te onderte
kenen de verdere loop van de arbitrage
procedure niet belemmert evenmin als 
het opstellen van de arbitrale beslissing; 
dat tot besluit geen enkel gegeven de vrees 
kan voeden dat de arbitrage niet werke
lijk op gang kan worden gebracht en 
besloten of dat de belangen van de fail
liete boedel in het gedrang komen" en dat 
derhalve "de eerste rechter die kennis 
neemt van een geschil dat het voorwerp uit
maakt van een arbitrageovereenkomst, op 
verzoek van (verweerster) had moeten be
slissen dat hij niet bevoegd was nu voor
melde overeenkomst geldig was en de ex
ceptie van onbevoegdheid v66r alle andere 
excepties en verweermiddelen was voorge
dragen", 

terwijl de v66r het faillissement geldig ge
sloten arbitrageovereenkomst aileen aan de 
curator tegenstelbaar is als twee voorwaar
den zijn vervuld, de eerste, dat het ge
schil niet behoort tot het soort geschillen 
die, ingevolge artikel 574, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, tot de uitsluitende be
voegdheid van de rechtbank van koophan
del behoren, dat wil zeggen tot het soort 
geschillen die rechtstreeks ontstaan uit het 
faillissement, het akkoord en de opschor
ting van betaling en waarvan de gegevens 
voor de oplossing zich bevinden in het bij
zonder recht dat het stelsel van het fail
lissement, 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 

ambtsverplichting onder meer moet wor
den beschouwd het op gang brengen van de 
arbitrageprocedure; te dezen, hoewel het ar
rest vaststelt dat het geschil niet behoort 
tot het soort geschillen als bedoeld in ar
tikel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, en verder dat in het arbitragebeding, 
dat v66r het faillissement was overeenge
komen, het voorwerp wordt omschreven 
van de geschillen die door arbitrage moe
ten worden beslecht, dat dat beding het be
palen van het toepasselijke arbitrage
reglement genoegzaam mogelijk maakt 
evenals de wijze waarop een ofmeer arbi
ters kunnen worden benoemd, uit geen en
kele 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 wer
kelijk op gang kan worden gebracht en be
sloten", integendeel volgt dat de curator ten 
deze nieuwe ambtsverrichtingen zou die
nen te stellen om de arbitrage op gang te 
brengen; daaruit volgt dat het arrest zijn 
beslissing dat het arbitragebeding aan ei
ser qq. tegenstelbaar is niet naar recht ver
antwoordt 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 cura
tor; 

Overwegende dat, enerzijds, de han
delingen die zonder bedrog zijn ge
daan v66r het vonnis van faillietver
klaring tegenstelbaar zijn aan de 
curator tenzij zij krachtens de artike
len 445 en 446 van het Wetboek van 
Koophandel nietig of vernietigd zijn; 

Dat niet wordt betoogd dat die wets
bepalingen te dezen moeten worden 
toegepast; 

Overwegende anderzijds dat arti
kel574, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalt dat de rechtbank van 
koophandel kennisneemt van de vor
deringen en geschillen rechtstreeks 
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ontstaan uit het faillissement, over
eenkomstig de voorschriften van 
het Wetboek van Koophandel, en 
waarvan de gegevens voor de oplos
sing zich bevinden in het bijzonder 
recht dat het stelsel van faillissement 
beheerst; 

Dat het arrest zonder dienaan
gaande te worden bekritiseerd, vast
stelt dat ''het aan het hof (van beroep) 
voorgelegde geschil niet behoort tot 
het soort geschillen die worden be
doeld" in die wetsbepaling; 

Overwegende dat het arrest ten
slotte zegt dat de bewoordingen van 
de overeenkomst en van de reglemen
ten waarnaar ze verwijst "voldoende 
gedetailleerd en volledig zijn om (ei
ser) in staat te stellen de in de over
eenkomst tussen de partijen bepaalde 
arbitrage op gang te brengen", inzon
derheid met betrekking tot het voor
werp van het geschil en de benoeming 
van de arbiters; 

Overwegende dat uit het voorgaande 
volgt dat het arrest, door te beslis
sen dat de rechtbank van eerste aan
leg ingevolge de arbitrageovereen
komst niet bevoegd was om over het 
geschil uitspraak te doen, geen van de 
in het middel aangewezen wetsbepa
lingen schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest we
gens de verwerping van het cassatie
beroep doelloos is geworden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

8 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui-

dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat : mrs. 
Gerard. 

Nr. 230 

1 e KAMER- 8 mei 1998 

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS- VERGOEDINGSVERPLICHTING- MA
TERIELE SCHADE- TOEVALLIG FEIT- VOOR
WAARDEN. 

De verplichting van het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds om materiele 
schade te vergoeden, vereist, in de hypo
these van een toevallig feit, dat precies 
"om reden" van dat toevallig feit geen en
kele verzekeringsonderneming tot die ver
goeding verplicht is; zulks is niet het ge
val wanneer geen verzekerings
onderneming 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 bestre
den vonnis, op 20 november 1996 in 
hoger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Verviers; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 80, § 1, eerste lid, 1° en 2°, en laat
ste lid, van de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekerings
ondememingen, 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); con
tra VAN TRAPPEN, S., Le Fonds commun de ga
rantie 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 uit
voering van de artikelen 79 en 80 van de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de con
trole der verzekeringsondernemingen, ge
wijzigd bij het koninklijk besluit van 23 ok
tober 1995, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt om de materiele schade van de ver
weerders te vergoeden, op grond "(. .. ) dat er, 
wat de materiele schade betreft, een on
derscheid moet worden gemaakt tussen het 
primaire slachtoffer van het ongeval, d.w.z. 
mevrouw Nix, en het secundaire slachtof
fer van dat ongeval, d.w.z. (verweerder); (. .. ) 
dat die bestuurder, volgens de boven
vermelde terminologie, het secundaire 
slachtoffer van het ongeval is, daar de 
schade van voornoemde bestuurder is ver
oorzaakt door mevrouw Nix, die vrijuit 
gaat, aangezien het ongeval te wijten is aan 
de fout van een bestuurder wiens identi
teit niet is vastgesteld; dat de verzeke
ringsmaatschappij van mevrouw Nix, pre
cies om reden van het toevallig feit 
waarvan laatstgenoemde het slachtoffer is 
geworden, niet gehouden is tot vergoe
ding van (verweerder); dat de omstandig
heid dat het toevallig feit oorspronkelijk te 
wijten was aan een voertuig waarvan de 
identiteit niet is vastgesteld, niet terzake 
dienend is(. .. ); dat (eiser) bijgevolg gehou
den is tot vergoeding van de schade van 
(verweerder) en (verweerster), die krach
tens 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 krach
tens artikel19, § 1, van het koninklijk be
sluit van 16 december 1981 houdende in
werkingstelling en uitvoering van de 
artikelen 79 en 80 van voomoemde wet, ei
ser alleen gehouden is tot vergoeding van 
de materiele schade, wanneer geen en
kele verzekeringsondememing tot die ver
goeding verplicht is hetzij om reden van een 
toevallig feit waardoor de bestuurder van 
het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, 
vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekerings
plicht niet nageleefd werd; dat het bestre
den vonnis, te dezen, beslist dat "uit [de 
verklaringen van (verweerder) en de heer 
Vanderpypen] dus duidelijk blijkt dat me
vrouw 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 vrachtwa
gen alleen kon vermijden door even bruusk 

naar de derde rijstrook uit te wijken, waar 
ze door (verweerders) voertuig werd aan
gereden; dat haar dus geen enkele schuld 
treft, aangezien ze verplicht was te reage
ren op een noodtoestand die was ontstaan 
door het foute rijgedrag van de bestuur
der van de vrachtwagen; (. .. ) dat, om de ter
zake dienende redenen van de eerste rech
ter waarnaar de rechtbank verwijst, 
evenmin enige fout bewezen is aan de zijde 
van (verweerder); (. .. ) dat het ongeval bij
gevolg 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 bestuur
der voor mevrouw Nix een toevallig feit op, 
dat toevallig feit evenwel niet de reden is 
waarom geen enkele erkende verzekerings
onderneming tot vergoeding van de aan 
verweerder toegebrachte materiele schade 
verplicht was, maar wel het feit dat de 
identiteit van de veroorzaker van het on
geval niet is vastgesteld; het bestreden von
nis bijgevolg zijn beslissing om eiser te ver
oordelen 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 bedra
gen, niet naar recht verantwoordt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel80, § 1, eerste lid, 2", en laatste lid, 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekerings
ondernemingen en krachtens artikel 
19, § 1, van het koninklijk besluit van 
16 december 1981 houdende de inwer
kingstelling en uitvoering van de ar
tikelen 79 en 80 van voornoemde wet, 
eiser aileen gehouden is tot vergoe
ding van de materiele schade, wan
neer geen enkele verzekerings
onderneming tot die vergoeding 
verplicht is hetzij om reden van een 
toevallig feit waardoor de bestuur
der van het voertuig dat het ongeval 
veroorzaakte, vrijuit gaat, hetzij om
dat de verzekeringsplicht niet nage
leefd werd; 

Overwegende dat het bestreden von
nis beslist dat mevrouw Nix "plots zag 
hoe de vrachtwagen, die zij aan het in
halen was, van rijstrook veranderde, 
dat hij haar de pas afsneed en dat ze 
een aanrijding met de vrachtwagen ai
leen 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 ver
plicht waste reageren op een nood
toestand die was ontstaan door het 
foute rijgedrag van de bestuurder van 
de vrachtwagen; dat evenmin enige 
fout bewezen is aan de zijde van (ver
weerder); (. .. ) dat het ongeval uitslui
tend te wijten is aan de fout van de be
stuurder van de vrachtwagen, wiens 
identiteit onbekend is gebleven"; 

Overwegende dat uit die overwe
gingen blijkt dat, ook alleverde het rij
gedrag van de onbekende bestuur
der voor mevrouw Nix een toevallig 
feit op, dat toevallig feit evenwel niet 
de reden is waarom geen enkele er
kende verzekeringsonderneming tot 
vergoeding van de aan verweerder toe
gebrachte materiele schade verplicht 
was, maar wel het feit dat de identi
teit van de veroorzaker van het onge
val niet is vastgesteld; 

Dat het bestreden vonnis, nu het ei
ser veroordeelt tot vergoeding van de 
materiele schade die verweerder en de 
in diens rechten gesubrogeerde ver
weerster 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 be
streden vonnis, in zoverre het eiser je
gens de..verweerders veroordeelt en 
over de kosten uitspraak doet; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, 
zitting houdende in hoger beroep. 

8 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : 
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijklui-

dende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Gerard. 

Nr. 231 

1 e 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 uit
spraak (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 bestre
den arrest, op 26 september 1994 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 17, 18, 584 en 

voor zoveel als nodig 1042 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest oordeelt dat 
een deskundige niet kan worden aange
steld op grand van de overwegingen dat 
"(verweersters) bij impliciet maar zeker in
cidenteel beroep vorderen : 

1/ voor recht te zeggen dat het verslag 
dat door de heer Missoul werd neerge
legd, nietig is; 

2/ voor recht te zeggen dat er geen des
kundige 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., "Over
zicht van rechtspraak, de bevoegdheid" (1979-
1992), T.P.R., 1993, (1479), 1526, nr. 70; MARC
HAL, P, "Les refen3s", in Repertoire notarial, t. XV, 
livre XXIV, nr. 20, p. 51. 
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de opdracht nadat (verweersters) hun hoe
ken 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 beantwoor
den aan werkelijk gebeurde fysische en 
boekhoudkundige transacties op 27 decem
ber 1991 tussen de vennootschappen BVBA 
Vimo, NV Vimo en NV Vimo Brabant we
gens gebrek aan hoogdringendheid en be
lang. 

(. .. ) dat (eiseres) met betrekking tot punt 
1 ten onrechte stelt dat dergelijke maat
regel in hoger beroep niet kan worden ge
vorderd nu de rechter in kort geding bij het 
verzet slechts gevat was aangaande de 
vraag over deal dan niet wettige aanstel
ling van een sekwester; 

(. .. ) dat deze vordering als een uitbrei
ding van eis dient aangezien te worden be
rustend op een feit of akte in de dagvaar
ding aangevoerd; 

(. .. ) dat, nu de aanstelling van een se
kwester terecht door de eerste rechter nie
tig werd verklaard, daaruit voortvloeit dat 
de door deze sekwester uitgevoerde ver
richtingen in het kader van zijn aanstel
ling eveneens nietig zijn; 

(. .. ) dat wat punt 2 betreft terzake door 
de eerste rechter een heropening der de
batten bevolen werd; 

Dat krachtens de devolutieve kracht van 
het hoger beroep het hof van beroep ter
zake uitspraak dient te doen; 

(. .. ) dat (verweersters) met betrekking tot 
de vraag of er alsnog een deskundige kan 
worden aangesteld, vraag die door de eer
ste rechter ambtshalve werd gesteld, te
recht doen gelden dat de hoog
dringendheidsvereiste terzake hie et nunc 
niet meer aanwezig is; 

Dat dit des te meer het geval is nu in de 
bodemprocedure (eiseres) zelf geen aan
stelling van een deskundige gevorderd heeft 
en bovendien thans gei:ntimeerden in staat 
van faillissement zijn", 

terwijl, eerste onderdeel, de hoog
dringendheid in het kader van een kort ge
ding 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 ver
keerde toepassing maakt van de regels in 
zake kort geding (schending van alle in het 
middel ingeroepen bepalingen); 

tweede onderdeel, een vordering in kort 
geding niet afhankelijk kan gemaakt wor
den van het feit of eenzelfde vordering ten 
gronde werd ingeleid, zodat het arrest door 
de aanstelling van een deskundige even
eens te weigeren op grond van de overwe
ging dat eiseres in de bodemprocedure geen 
aanstelling van een deskundige gevor
derd heeft, zijn beslissing niet in rechte ver
antwciordt (schending van alle in het mid
del ingeroepen bepalingen) : 

Wat het eerste anderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel584 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 ka
rakter ap het agenblik van zijn uit
spraak beaardeelt; 

Dat het anderdeel faalt naar recht; 

Wat het tweede anderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest, an
ders dan het anderdeel aanvaert, de 
vardering in kart geding niet afhan
kelijk stelt van het vereiste dat een
zelfde vardering ten grande werd in
geleid, maar het feit dat eiseres geen 
vardering ten grande heeft ingeleid, 
beaardeelt als een element van het 
spaedeisende karakter van de varde
ring; 

Dat het anderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de vaar
ziening; veraardeelt eiseres in de kas
ten. 

11 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Gerard en 
Butzler. 
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1 o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN- ALLERLEI- PACHT- GEBOUW 
OPGERICHT DOOR DE PACHTER- TOESTEM
MING VAN DE VERPACHTER 

2o HUUR VAN GOEDEREN- PACHT -
EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 'IERUGKEER 
ENZ.)- PACHTER- RECHT OP VERGOEDING
GEBOUW OPGERICHT DOOR DE PACHTER
TOESTEMMING VAN DE VERPACHTER- BE
WIJS. 

1 o en 2° Opdat de pachter bij het beiiindi
gen van de pacht recht zou hebben op ver
goeding voor de gebouwen die hij heeft op
gericht en voor de werken die hij heeft 
uitgevoerd, is het voorleggen van een 
schriftelijke toestemming van de verpach
ter 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 bestre
den vonnis, op 7 oktober 1994 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank 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 Burger
lijk Wetboek) en 1348, inzonderheid tweede 
lid, 4°, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg beslist dat op 8 augustus 1969 een 
schriftelijke toestemming door de verpach
ters werd gegeven in de zin van artikel26.1 
van de pachtwet en het door de eerste rech
ter bevolen deskundigenonderzoek dien
overeenkomstig aanpaste, meer bepaald op 
volgende gronden : 

"De beide getuigen konden met kennis 
van zaken zekerheid geven over het op
stellen van de inhoud en de onderteke
ning. 

Vooreerst Cera-aangestelde Huybrecht 
Andre die het voorgedrukt document op 
zich herkende als een "typische verkla-

ring" dienstig voor de kredietaanvragen, en 
hij herinnert zich anderzijds met derge
lijke document bij Vandenbruane Michel 
aan huis te zijn geweest om de goedkeu
ring tot bouwen daarop te verkrijgen". 

Daarnaast is er de andere Cera
aangestelde Dekeyzer Walter die zelfs weet 
te bevestigen dat deze toelating tot de toe
kenning van de kredietaanvraag heeft ge
leid. 

Wanneer (eisers) in hun conclusie na ge
tuigenverhoor stellen dat in het tussen
vonnis nog niet is gesteld dat het schrif
telijk bewijs van de toestemming mag 
worden vervangen door getuigen, vermoe
dens of de eed, is dit correct maar met de 
informatie bekomen uit het bevolen en ge
houden getuigenverhoor is duidelijk ge
worden dat er een schriftelijke toestem
ming heeft bestaan en de inhoud daarvan 
kan nog steeds op de fotokopie worden na
gezien. 

Het blijkt inderdaad dat het origineel 
werd verwerkt voor de reden waarom het 
in feite was opgemaakt, namelijk als nood
zakelijk te voegen bij de kredietaanvraag. 
Het was een in te vullen formulier dat werd 
opgesteld door de Cera-diensten, door aan
gestelden van de Cera ingevuld met de 
schrijfmachine van het lokale Cera kan
toor werd voorgelegd aan Vandenbruane 
Michel ter ondertekening. 

Vermits het betreffende origineel voor een 
derde, Cera, was bestemd, kan aan ge"in
timeerden niet ten kwade worden geduid 
dat hij dit orgineel in de gegeven omstan
digheden niet meer als dusdanig voorlegt. 

Er heeft onbetwist een schriftelijke toe
stemming 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 be
schouwd. 

( ... ) 
Derhalve blijft de opmerking van de 

"grote varkensstal" met schriftelijke toe
lating van 8 augustus 1969 door Vanden
bruane Michel, te vergoeden en daartoe is 
het zeker noodzakelijk om het door de eer
ste rechter bevolen deskundigenonder
zoek doorgang te doen vinden met de op
dracht zoals in het beschikkend gedeelte 
aangepast", 

terwijl de door artikel26.1, tweede lid, 
van de pachtwet voorgeschreven 'schrifte
lijke' toestemming van de verpachter in
houdt dater zonder geschrift geen gel
dige toestemming voorhanden kan zijn en 
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dat het bestaan van deze schriftelijke toe
stemming niet door vermoedens en even
min door middel van een getuigenverhoor 
kan worden aangetoond; een 'fotokopie' van 
het origineel document als zodanig geen 
wettelijke bewijswaarde heeft en het der
halve zonder belang is dat de inhoud van 
de schriftelijke toestemming op deze foto
kopie kan worden nagezien; van deze re
gel weliswaar kan worden afgeweken, 
krachtens artikel 1348 van het Burger
lijk Wetboek, o.m. wanneer de titel die tot 
schriftelijk bewijs diende, verloren is ge
gaan buiten de wil van de schuldeiser om 
- zoals eveneens wordt bevestigd door de 
machtiging tot bewijs vervat in het tus
senvonnis dd. 26 juni 1992 - doch dit ver
lies geenszins kan worden afgeleid uit de 
loutere omstandigheid dat 'het origineel 
werd verwerkt (. .. ) als noodzakelijk te voe
gen 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 schrif
telijke toestemming een essentiele ver
eiste is voor de toepassing van voor
meld artikel; 

Overwegende dat die regel, krach
tens artikel 1348, tweede lid, 4 °, van 
het Burgerlijk Wetboek, uitzonde
ring lijdt ingeval de pachter de titel die 
hem tot schriftelijk bewijs diende, ver
loren heeft ten gevolge van een on
voorzien en door overmacht veroor
zaakt toeval; 

Overwegende dat het bestreden von
nis niet vaststelt, alhoewel dit be
twist werd, dat de schriftelijke toe
stemming waarvan het vaststelt dat 
die heeft bestaan, is verloren gegaan; 

Overwegende dat het bestreden von
nis dat oordeelt dat de verweerders 
aan de in artikel 26, lid 1, tweede lid, 
bepaalde vereiste van schriftelijke toe-

stemming voor het verkrijgen van de 
in dit lid bepaalde vergoeding voor ge
bouwen en werken hebben voldaan, op 
de enkele grand dat uit de gegevens 
van het getuigenverhoor duidelijk is 
geworden dat er een schriftelijke toe
stemming heeft bestaan, die de ver
weerders niet overleggen omdat zij 
werd gevoegd bij de kredietaanvraag 
bij Cera, de in het middel aangewe
zen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre dit beslist 
dat de eisers de in artikel 26, lid 1, 
tweede lid, van de Pachtwet vereiste 
schriftelijke toestemming hebben ver
leend voor de oprichting van de grate 
varkensstal en dienovereenkomstig 
deskundigenonderzoek beveelt en in 
zoverre dit uitspraak doet over de kos
ten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Kortrijk, zitting hou
dende in hager beroep. 

11 mei 1998 - 1 e kamer- Voorzitter : de 
h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 
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BESLAG- ALGEMEEN- BESLAGRECHTER

BEVOEGDHEID. 
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De beslagrechter, geadieerd om kennis te ne
men van de middelen tot tenuitvoerleg
ging op de goederen van de schuldenaar, 
mag geen uitspraak doen over de reck
ten van de partijen waarover reeds is be
slist in de titel op grand waarvan het be
twist uitvoerend beslag is gelegd (1). (Artt. 
1395 en 1498 Ger.W.) 

(R.S.Z. 
T. KONINKIJKE RACING CLUB HARELBEKE S.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.95.0106.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 september 1993 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 602, 616, 
1395 en 1396, 1399, 1402, 1489, 1494 en 
1498 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, bij hervor
ming van het vonnis a quo, de schorsing be
veelt van de tenuitvoerlegging van o.m. het 
arrest van het arbeidshof van Gent, afde
ling Brugge, van 3 juni 1982 en van ver
schillende in kracht van gewijsde gegane 
vonnissen van de arbeidsrechtbank van 
Kortrijk, waarbij verweerster definitiefver
oordeeld is geworden om aan eiser achter
stallige bijdragen aan de sociale zeker
heid te betalen uit hoofde van tewerkstel
ling van niet-amateurs voetbalspelers, om 
reden dat: 

"(Verweerster) werpt terecht op dat het 
bestaan van een uitvoerbare titel, zelfs een 
in kracht van gewijsde getreden gerechte
lijke beslissing, niemand verplicht de uit
voering daarvan te vervolgen, zodat het niet 
uitgesloten is dat (eiser) rechtsmisbruik 
pleegt door ongelijke behandeling van (ver
weerster). Ret staat echter niet aan de 
beslagrechter te oordelen of (eiser) het 
gelijkheidsbeginsel als overheidsinstelling 
heeft geschonden door onderhavige uitvoe
ring. Aileen de bodemrechter is hiertoe be
voegd en zal zich overigens slechts kun-

(1) Cass., 28 sept. 1990, A.R. nr. 6925 (AC., 
1990-91, nr. 46); 3 juni 1994, A.R. nr. C.93.0016.N 
(ibid., 1994, nr. 286). 

nen uitspreken na een zorgvuldig 
onderzoek van alle elementen van de 
zaak ... 

Hieruit volgt dat voorlopig mag aange
nomen worden dat (eiser) niet handelt we
gens vaststaande en zekere zaken, zoals 
vereist door artikel1494 Ger.W., daar, in
dien de onderhavige invordering door de 
bodemrechter als een daad van onbehoor
lijk bestaan (sic) (schending van het 
gelijkheidsbeginsel ex artikel 6 Grand
wet) wordt aangemerkt, de gevorderde be
dragen in die mate onverschuldigd zullen 
zijn (bestreden arrest, blz. 4-5), 

terwijl, (. .. ) de beslagrechter krachtens de 
artikelen 1395 en 1396 van het Gerechte
lijk Wetboek bevoegd is om uitspraak te 
doen over de geschillen betreffende het be
slag en de middelen van tenuitvoerleg
ging, d.w.z. over de rechtmatigheid van het 
beslag en over de regelmatigheid van de 
beslagrechtspleging en de maatregelen van 
tenuitvoerlegging; 

Hij niet bevoegd is om uitspraak te doen 
over een geschil nopens de rechten van de 
partijen dat wel verband houdt met de ten
uitvoerlegging van een titel, maar niet slaat 
op de rechtmatigheid daarvan of op de re
gelmatigheid van de op grond daarvan ge
nomen uitvoeringsmaatregelen; de beslag
rechter, m.a.w., slechts bevoegd is nate 
gaan of de tenuitvoergelegde titel de door 
de wet vereiste kwaliteit heeft en of de wet
telijke voorschriften inzake tenuitvoerleg
ging zijn nageleefd (artikel 1489 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

terwijl de vraag of een partij misbruik 
maakt van een haar bij rechterlijke beslis
sing toegekend recht door dat recht daad
werkelijk op te vorderen, verband houdt 
met de rechten ten grande van de partijen 
en vreemd is aan de rechtmatigheid of de 
regelmatigheid van de aldus genomen 
uitvoeringsmaatregelen en de beslagrechter 
niet bevoegd is over zulke vraag een uit
spraak te doen; 

terwijl de beslagrechter in casu de re
gelmatigheid en het uitvoerbaar karak
ter van de door eiser ten uitvoer gelegde 
rechterlijke beslissingen uitdrukkelijk er
kent; de regelmatigheid van de door eiser 
uitgelokte maatregelen van tenuitvoerleg
ging als dusdanig niet betwist is gewor
den; 

De appelrechter zich dermate van zijn 
onbevoegdheid om uitspraak te doen over 
de door verweerster aangevoerde elemen
ten tegen de door eiser nagestreefde ten
uitvoerlegging bewust is geweest, dat hij de 
zaak heeft verwezen naar de rechter ten 
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grande om aldaar te laten uitmaken of ei
ser ja dan nee van zijn recht tot tenuit
voerlegging misbruik heeft gemaakt en al
dus "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 tenuit
voerlegging van het arrest van het arbeids
hof en de vonnissen van de arbeidsrecht
bank tach te bevel en om reden "dat 
voorlopig mag aangenomen worden dat (ei
ser), 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 Gerechte
lijk 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 opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid : 
het onderdeel is onnauwkeurig : 

Overwegende dat het onderdeel aan
geeft hoe en waardoor het arrest de ar
tikelen 602, 616, 1395, 1396, 1489, 
1494 en 1498 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid feitelijke grondslag mist en 
moet worden verworpen; ~ 

Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat de beslagrechter, 

krachtens artikel 1395 van het Ge
rechtelijk Wetboek, kennisneemt van 
de vorderingen betreffende de bewa
rende beslagen en de middelen tot ten
uitvoerlegging; dat die middelen die 
zijn welke de schuldenaar tot beta
ling dwingen langs de uitwinning van 
zijn goederen; 

Dat de beslagrechter oordeelt ofhet 
beslag rechtmatig en regelmatig is; dat 
hij geen kennis mag nemen van ge
schillen die wel verband houden met 
de tenuitvoerlegging, maar niet de 
rechtmatigheid of de regelmatigheid 
ervan betreffen; dat hij aldus geen uit
spraak mag doen over de zaak zelf, be
halve in de uitzonderingen die de wet 
uitdrukkelijk bepaalt; 

Dat de beslagrechter die geadieerd 
is om kennis te nemen van middelen 

tot tenuitvoerlegging op de goederen 
van de schuldenaar, geen uitspraak 
mag doen over de rechten van de par
tijen waarover reeds is beslist in de ti
tel op grond waarvan het betwist uit
voerend beslag is gelegd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : 1. dat eiser niet tegenspreekt dat 
de regeling van de bijdrageplicht van 
de clubs voor de door hen tewerkge
stelde niet-amateurs-voetballers is tot 
stand gekomen na onderhandelin
gen van eiser en de minister van So
ciale Zaken enerzijds en de KBVB an
derzijds; 2. dat eiser stelt dat 
verweerster echter niet in aanmer
king komt voor transactie of dading, 
omdat tegen haar definitieve vonnis
sen en/of arresten bestaan, die in uit
voering moeten worden gesteld; 

Dat het arrest oordeelt : 1. dat ver
weerster terecht opwerpt dat het be
staan van een uitvoerbare titel, nie
mand verplicht de uitvoering ervan te 
vervolgen, zodat het niet uitgesloten is 
dat eiser rechtsmisbruik pleegt door 
ongelijke behandeling tussen ver
weerster en andere clubs die in de
zelfde periode aan hetzelfde sociaal 
zekerheidsstatuut waren onderwor
pen; 2. dat het niet aan de beslag
rechter staat te oordelen of eiser als 
overheidsinstelling het gelijkheids
beginsel heeft geschonden door de aan
gevochten uitvoering en dat enkel de 
bodemrechter daartoe bevoegd is; 

Dat het op grond van die vaststel
lingen en redenen de tenuitvoerleg
ging schorst van een aantal vonnis
sen van de Arbeidsrechtbank te 
Kortrijk en van een arrest van het 
Arbeidshof te Gent op grond waar
van eiser uitvoerend roerend beslag 
heeft gelegd bij akte van gerechts
deurwaarder 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 be
slag heeft gelegd, reeds hebben be
slist en uitspraak hebben gedaan over 
de zaak zelf, ook al schorst het de ten
uitvoerlegging tot aan de uitspraak 
daarover van de daartoe bevoegde 
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rechter in zoverre verweerster het ge
schil zal hebben ingeleid binnen de 
drie maanden van de uitspraak van 
het bestreden vonnis; 

Dat het onderdeel gegrond is, 

Overwegende dat het tweede onder
dee! niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre dit 
het hager beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwij st de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

11 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Geinger. 
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ERFENISSEN -KLEINE NALATENSCHAP -
OVERLIJDEN VAN DE ERFLATER- OVERNE
MING VAN LANDBOUWUITBATING- VOOR
WAARDE. 

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

overlijden de gronden reeds in gebruik 
had (1). (Art. 4 Wet Kleine Nalatenschap
pen.) 

(HOFMANS C. E.A. T. HOFMANS L.) 

ARREST 

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

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 december 1994 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank 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 nalatenschap
pen, vervangen bij artikel 2 van de wet van 
20 december 1961, en gewijzigd bij arti
kel 34, 3 van de wet van 14 mei 1981, 

doordat de appelrechters in het bestre
den vonnis beslissen dat verweerder het 
recht tot overname heeft van de landbouw
gronden 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 ver
snippering tegen te werken van de land
bouwuitbatingen en het familiegoed te be
houden; ( ... ) dat men zich niet kan 
verzetten tegen de overname, gevorderd 
door een kind-erfgenaam, die de bedoelde 
landerijen uitbaat, daar de vader- oud ge
worden - in de onmogelijkheid verkeert de 
hoeve nog zelf uit te baten, zelfs indien het 
kind-overnemer de hoeve niet bewoont, zo
niet 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, wo
nend naast het hoevegebouw, dat de decu
jus 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 nala
tenschappen 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 erf
genamen in de rechte lijn het recht heeft 
tot overneming, naar schatting, van het 
huis, de meubelen, alsmede van de gran
den die de bewoner van het huis persoon
lijk en voor eigen rekening in gebruik had; 
er aldus slechts een ovemamerecht van het 
huis en de gronden bestaat indien de be
woner van het huis deze gronden persoon
lijk 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 ver
weerder 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 (scherr
ding 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 niet
ontvankelijkheid : de eisers hebben 
geen belang : 

Overwegende dat de door het be
streden vonnis overgenomen motie
ven van het beroepen vonnis dezelfde 
inhoud hebben als de aangevochten re
denen van het bestreden vonnis; 

Dat de eisers dan ook belang heb
ben; 

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 ar
tikel 1446 van het Burgerlijk Wet
hoek toekent aan de langstlevende 
echtgenoot, ieder van de erfgenamen 
in rechte lijn en, in voorkomend ge
val, de noch uit de echt noch van ta
fel en bed gescheiden echtgenote, het 
recht hebben tot overneming, naar 
schatting, hetzij van de woning bij het 
overlijden door de erflater, zijn echt
genoot of een van zijn afstammelin
gen betrokken, benevens de stoffe
ring, hetzij van het huis, de meubelen, 

alsmede van de gronden die de bewo
ner 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 nijverheids
bedrijf 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 voor
melde artikel 4 bepaalde personen niet 
toelaat de woning met de gronden over 
te nemen in het geval dat de erfla
ter, op het ogenblik van zijn overlij
den, 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 von
nis vaststelt dat de erflater, op het 
ogenblik van zijn overlijden in 1992, de 
woning bewoonde maar dat de bij
horende gronden toen reeds 20 jaar 
uitgebaat werden door verweerder; 

Dat het bestreden vonnis door ver
weerder toe te laten overeenkomstig 
artikel4 van de Wet Kleine Nalaten
schappen het hoevegebouw en gron
den naar schatting over te nemen, die 
wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Meche
len, zitting houdende in hoger beroep. 
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11 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, eerste advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Verbist en 
Geinger. 

Nr. 235 

1 e KAMER- 11 mei 1998 

AUTEURSRECHT- MUZIEKWERK- OPEN
BARE UITVOERING- VOORWAARDE. 

Het enkele feit dat de maker van een 
muziekwerk toelating verleent tot het re
produceren van zijn werk op een drager 
met het oog op het commercialiseren er
van, 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 uitvoe
ring met het doel de verkoop van de 
muziekdrager te bevorderen (1). (Auteurs
wet 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 bestre
den vonnis, op 15 februari 1994 in 
laatste aanleg gewezen door de Vre
derechter van het tweede kanton Leu
ven; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1 en 16 van 
de Auteurswet van 22 maart 1886, waar
van 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 bescher
ming 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). 

ber 1886, zoals herzien te Brussel op 26 
juni 1948 en goedgekeurd bij de wet van 26 
juni 1951, 

doordat de vrederechter eiseres' vorde
ring ontvankelijk doch ongegrond verklaart, 
o.m. op grond : 

"( ... ) dat de reproductie de vastlegging is 
van het werk in een materiele vorm, on
geacht 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 be
paalde voorwaarden te verbinden; 

( ... ) dat het de rechtbank behoort te ap
precieren of een uitvoering onder de toe
passing valt van het auteursrecht (art. 15 
en 16 Auteurswet). 

( ... ) dat de uitvoering in concreto niet on
der de toepassing valt van de auteurswet 
omdat de auteur impliciet aan het ver
leende 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 exclusiefbe
stemd voor verkoop van CD's en platen aan 
de consument zodat de auteur geen rech
ten 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 uitvoe
ring of opvoering van een muzikaal kunst
werk verboden is zonder toestemming van 
de auteur en deze, krachtens de artike
len 2. 1 en 4, en 11.1 van voormeld Ver
drag van Bem, uitsluitend het recht heeft 
om toestemming te geven tot elke open
bare mededeling van zijn werk; het au
teursrecht beschermd is zodra de uitvoe
ring of mededeling daadwerkelijk openbaar 
en hoorbaar is en hieraan, noch krach
tens voormelde wets- of verdragsbepalin
gen, noch krachtens enige andere wets be
paling, 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 consu
ment' (schending van voormelde wets- en 
verdragsbepalingen); de genoemde bepa
lingen geen vermoeden instellen dat de au
teur die toestemming heeft gegeven tot het 
reproduceren en het commercialiseren van 
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zijn werk door middel van CD's en pla
ten, daardoor ook toestemming heeft ge
geven voor elke openbare uitvoering of me
dedeling in elke ruimte die exclusief 
bestemd is voor de verkoop van deze CD's 
en platen aan de consument, 

zodat de vrederechter, door het tegen
deel te beslissen, in deze wets- en verdrags
bepalingen 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 vast
stelt, zonder desaangaande te wor
den bekritiseerd, dat verweerster niet 
de openbaarheid van de bedoelde uit
voeringen van muziekwerken heeft be
twist en niet heeft voorgehouden dat 
het demonstraties betrof; 

Overwegende dat het enkele feit dat 
de maker van een muziekwerk toela
ting verleent tot het reproduceren van 
zijn werk op een drager met het oog op 
het commercialiseren ervan, niet in
houdt dat de auteur aan de verkoper 
van de muziekdrager het recht ver
leent om in de ruimte die is bestemd 
voor de verkoop, zijn werk openbaar 
uit te voeren, ook al geschiedt die uit
voering met het doel de verkoop van 
de muziekdrager te bevorderen; 

Overwegende dat het vonnis de vor
dering 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 uitvoerings
recht heeft verleend in een ruimte, ex
clusiefbestemd voor verkoop van CD's 
en platen aan de consument"; 

Dat het vonnis aldus de in het mid
del aangehaalde wets- en verdragsbe
palingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de beslis-

sing daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Vre
degerecht van het eerste kanton Brus
sel. 

11 mei 1998 - 1 e kamer - Voorzitter : de 
h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jadin, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 236 

1 e KAMER- 11 mei 1998 

CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR 
MEMORIES EN STUKKEN- TER GRIFFIE VAN 
HET HOF NEERGELEGDE STUKKEN- KOPIEEN 
- OVEREENSTEMMING MET DE ORIGINELEN
VOORWAARDE. 

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 verte
genwoordigd dat deze kopieen overeen
stemmen met de stukken overgelegd aan 
de feitenrechter. 

(VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ T. RITS) 

ARREST 

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

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1996 ge
wezen door het Hof van Beroep te Ant
werpen; 

Over het middel : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de ter gri:ffie van 

het Hof door eiseres neergelegde stuk
ken niet alle originelen zijn; dat, in zo
verre ze kopieen zijn, daarop niet is 
vermeld door de advocaten die voor de 
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feitenrechter de partijen hebben ver
tegenwoordigd, dat deze kopieen over
eenstemmen met de stukken, overge
legd aan de feitenrechter; 

Dat het onderdeel dat schending van 
de bewijskracht van deze stukken in 
hun geheel aanvoert, niet ontvanke
lijk is; 

D/1999/0196/6 

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

llmei1998-1~ ~~ 
h. Forri~r, afdelin~ -=-.___ ~ 
Gelijkluidende con_~~~~ 
din, eerste advoc~ ~ ~ ~ ~ 
ten : mrs. Houteki~ -.::::: ~ ~ ~ 

~ ~~-~ 
~~~~ 

~ 
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Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Geschonden wettelijke bepaling - Niet
vermelding- Ontvankelijkheid van het mid
del. 343 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken- Feitelijke grondslag- Bestre
den beslissing - Onjuiste uitlegging. 427 

Consumentenkrediet 
Kredietovereenkomst - Niet-uitvoering -
Overeengekomen straffen of schadevergoedin
gen - Strafbeding - Overdreven of onver
antwoord strafbeding - Beoordeling. 348 

D 
Douane en accijnzen 

Misdrijf gepleegd in het buitenland- Mili
tair - Bevoegdheid. 487 

E 

Echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed 
Gevolgen t.a.v. de goederen - Uitkering na 
echtscheiding - Indexering - Niet gevor
derd - V erplichting van de rechter - Inhoud 
- Beschikkingsbeginsel. 498 

Erfenissen 
Kleine nalatenschap - Overlijden van de 
erflater - Overneming van landbouw
uitbating- Voorwaarde. 511 

Europese Unie 
Verdragsbepalingen - Beleid - Mededin
ging - Ondernemingen - Motorvoertuigen 
- Verordening 123/85- Artikel4, eerste lid 
- Aard en gevolg. 334 

F 
Faillissement, faillissementsakkoord en 

gerechtelijk akkoord 
Gevolgen (personen, goederen, verbintenis
sen) - Handelingen gedaan zonder bedrog -
Curator- Tegenstelbaar karakter- Vereis
ten. 499 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gevolgen (personen, goederen, verbintenis
sen) - Arbitrageovereenkomst - Curator -
Tegenstelbaar karakter- Vereisten. 499 

G 
Gemeente 

Burgemeester - Bevoegdheid - Politie
maatregel - Verdovende middelen - Slui
ting van drankgelegenheid. 405 
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Gemeente-, provincie- en plaatselijke 
belastingen 
Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Beslis
sing van de bestendige deputatie- Cassatie
beroep- Ontvankelijkheid. 373 

Gemeente-, provincie
belastingen 
Gemeentebelastingen 
bestendige deputatie 
Ontvankelijkheid. 

Geneeskunde 

en plaatselijke 

Beslissing van de 
Cassatieberoep -

373 

Geneesmiddelen (verdovende middelen inbe
grepen) - Sluiting van drankgelegenheid -
Rechterlijke bevoegdheid- Bevoegdheid van 
de burgemeester - Politiemaatregel. 405 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter 
- Jeugdrechtbank- Voorlopige maatrege
len ten aanzien van een minderjarige- Voor
bereidende rechtspleging- Hoger beroep van 
de minderjarige - Gevolgen. 327 

Gezinsbijslag 
Werknemers- Gewone kinderbijslag- Recht
hebbende- Rechtgevend kind - Toekenning 
- Beperking - Opvoeding buiten het Rijk -
Principe. 482 

Gezinsbijslag 
Werknemers- Gewone kinderbijslag- Recht
gevend kind- Rechthebbende - Toekenning 
- Beperking- Opvoeding buiten het Rijk
Draagwijdte. 482 

Grondwet 
Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)- Artikel15-
Waning- Begrip. 446 

Grondwet 
Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)- Artikel15-
Waning - Onschendbaarheid - Militair -
Kazerne - Slaapkamer - Toepassings
gebied. 446 

H 
Handelspraktijken 

Wet 14 juli 1991- Vordering tot staking
Grondslag 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- Wettigheid
Voorwaarden. 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 

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 kennisge
ving - 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 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter -
Jeugdrechtbank - Voorlopige maatregelen 
ten aanzien van een minderjarige- Voorbe
reidende rechtspleging - Hoger beroep van 
de minderjarige - Gevolgen - Gerechtskos
ten. 327 

Hoger beroep 
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) 
- Rechtspleging in hager beroep - Krijgs
raad - Vrijspraak- Militair gerechtshof
Veroordeling- Eenstemmigheid. 487 

Huur van goederen 
Algemeen- Verhuring door de vruchtgebrui
ker- Verhuring voor ]anger dan negen jaar 
- Einde van het vruchtgebruik - Rechtstoe
stand van de valle eigenaar- Verkorten van 
de huur. 403 

Huur van goederen 
Huishuur-Algemeen- Scbriftelijke huurover
eenkomst- Onbepaalde duur- Latere regis
tratie- Aanvangsdatum- Artikel16 van de 
wet van 20 feb. 1991 - Draagwijdte. 389 

Huur van goederen 
Pacht- Einde (Opzegging. Verlenging. Terug
keer. Enz.) - Ontbinding door de verpachter 
- Voorwaarden. 384 

Huur van goederen 
Pacht- Einde (Opzegging. Verlenging. Terug
keer. Enz.)- Pacht toegestaan door de vrucht
gebruiker - Pachttijd ]anger dan negen jaar 
- Einde van het vruchtgebruik - Rechtstoe
stand van de valle eigenaar- Verkorten van 
de pacht- Voorwaarden van opzegging door 
de verpachter - Toepasselijkheid. 403 

Huur van goederen 
Pacht- Einde (tzegging. Verlenging. Terug
keer. Enz.) - Pa ter- Recht op vergoeding 
- Gebouw opge cht door de pachter - Toe
stemming van de verpachter - Bewijs. 507 



Huur van giH·deren 
HandelshuLtr - Einde (Opzegging. Huur
hernieuwing. Enz.)- Handelshuurhernieuwing 
- Weigering- Reden- Persoonlijk en wer
kelijk in gebruik nemen - Vereiste vermel
dingen- 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 

I 

Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - Aan
rekening en terugbetaling van de voorheffin
gen- Moratoire interesten. 374 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege 
en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambts
wege - Willekeurige vestiging - Vemieti
ging- Vereiste. 460 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege 
en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambts
wege- Overbelasting ingevolge dubbele belas
ting-Vernietigingvan de aanslag- Wettigheid. 

432 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Ver
moedens- Feitelijke vermoedens- Toetsing 
van het Hof. 431 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Aller
lei- Belastingambtenaren- Dossier van de 
rechtspleging- Verzoek tot inzage- Verlof 
van de procureur-generaal of van de auditeur
generaal- Voorwerp. 457 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Aller
lei - Belastingambtenaren - Dossier van de 
rechtspleging- Verzoek tot inzage- Verlof 
van de procureur-generaal of van de auditeur
generaal - Draagwijdte. 457 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. 
Administratieve boeten. Straffen - Sancties 
- Belastingverhoging Terugbetaling -
Moratoire interesten. 376 

Interesten 
Moratoire interesten - Personenbelasting -
lngekohierde belasting- Verrekende bedrijfs
voorheffing - Teruggave - Moratoire inte
resten. 374 
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Interesten 
Moratoire interesten - Inkomstenbelastin-
gen - Aanslagprocedure Belasting-
verhoging - Terugbetaling. 376 

Interesten 
Allerlei - Interesten van geleende sommen 
- Al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij 
kortere termijnen - Gemengde vordering -
Vijfjarige verjaring - Doel - Toepassings
gebied. 455 

J 

J eugdbescherming 
Jeugdkamer van het hofvan beroep- Voor
lopige maatregelen ten aanzien van een min
derjarige- Meerderjarigheid- Geen uitwer
king- Cassatieberoep- Belang- Ontvan
kelijkheid. 327 

J eugdbescherming 
Jeugdrechtbank - Voorlopige maatregelen 
ten aanzien van een minderjarige- Voorbe
reidende rechtspleging - Hoger beroep van 
de minderjarige - Gevolgen - Gerechtskos
~~ 327 

J eugdbescherming 
Jeugdgerecht- Als misdrijf omschreven fei
ten- N aar recht met redenen omklede beslis
sing - Voorwaarden. 398 

K 

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 - Beoordeling door de 
rechter. 505 

M 

Militair 
Woning - Onschendbaarheid - Kazerne -
Slaapkamer - Toepasselijkheid. 446 

Militair 
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8.2 
- Eerbiediging van het prive-leven- Beper
king - Kazerne - Slaapkamer - Zoeking -
Dienstreglement - Geldigheid. 446 

Mindervaliden 
Tegemoetkomingen - Aanvraag - Nieuwe 
aanvraag-Toekenning- Verhoging- Minis
ter - Bevoegdheid - Draagwijdte. 438 
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Mindervaliden 
Integratietegemoetkoming - Ministeriele 
beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank -
Bevoegdheid - Beperking. 438 

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- Be
voegdheid van de Belgische strafgerechten -
Voorwaarden. 390 

Misdrijf 
Gepleegd in het buitenland- Dader en slacht
offer van Belgische nationaliteit - Dader 
gevonden in Belgie- Geen conclusie- Ver
melding. 390 

Misdrijf 
Gepleegd in het buitenland 
Militair - Bevoegdheid. 

Misdrijf 

Douane -
487 

Rechtvaardiging en verschoning- Algemeen 
- Goede trouw - Draagwijdte. 364 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaar
diging - Bewijslast. 440 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaar
diging - Feitelijke beoordeling - Feitelijke 
gegevens. 440 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaar
diging- Onoverkomelijke dwaling- Begrip. 

480 

Misdrijf 
Deelneming - Strafbaarheid - Kennis -
Draagwijdte. 364 

Misdrijf 
Deelneming- Hoofdfeit in Belgie - Deelne
ming in buitenland - Belgische stra:!Wet -
Toepassingsgebied. 364 

Misdrijf 
Deelneming- Voorwaarden- Wetsbepalin
gen- Vermelding. 390 

Misdrijf 
Deelneming- Misdrijf gepleegd in het bui
tenland- Mededaders van vreemde nationa
liteit- Bevoegdheid van de Belgische strafge
rechten- Voorwaarden. 486 

0 
Onaantastbare beoordeling door de feiten

rechter 
Strafzaken - Processen-verbaal inzake weg
verkeer- Afschrift- Laattijdige toezending 
aan de overtreder - Bewijswaarde van de 
vaststellingen. 486 

Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter 
Burgerlijke zaken- Overeenkomst- Uitleg
ging - Draagwijdte - Gemeenschappelijke 
bedoeling van de partijen. 494 

Onderzoek in strafzaken 
Burgerlijke partij die niet woont in het gerech
telijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd 
wordt - Keuze van woonplaats. 395 

Onderzoek in strafzaken 
Burgerlijke partij1- Keuze van woonplaats
Beschikking tot op.ttrekking- Ander gerech
telijk arrondissement - Gevolg. 395 

Onderzoek in strafzaken 
Burgerlijke partij die niet woont in het gerech
telijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd 
wordt- Geen keuze van woonplaats- Gevol
gen. 395 

Onderzoek in strafzaken 
Handelingen van de onderzoeksrechter bui
ten het arrondissement - Zander ambtelijke 
opdracht- Wettigheid- Voorwaarden. 450 

Onderzoeksgerechten 
Burgerlijke partij die niet woont in het gerech
telijk arrondissement waar het onderzoek gevoerd 
wordt- Geen keuze van woonplaats- Beschik
king van buitenvervolgingstelling - Hoger 
beroep van de burgerlijke partij - Termijn. 

395 

Onderzoeksgerechten 
Voorlopige hechtenis - Handhaving- Kamer 
van inbeschuldigingstelling- Andere omschrij
ving van de in het aanhoudingsbevel bedoelde 
feiten - Draagwijdte. 454 

Onderzoeksgerechten 
Voorlopige hechtenis - Handhaving- Beves
tiging - Kamer van inbeschuldigingstelling 
-Andere omschrijving van de in het aanhou
dingsbevel 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- Wettigheid
Voorwaarden. 450 



Openbaar ministerie 
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 - Eer
biediging van het recht van verdediging -
Voorwaarde. 400 

Openbare dienst 
Leidingen - Wijziging in het belang van de 
wegen - Kosten - Ten laste van de aanne
ming die de aanleg heeft gedaan - Begrip. 

377 

Openbare dienst 
Continui:teit - Algemeen rechtsbeginsel 
Doel - Grenzen. 462 

Openbare dienst 
Continui:teit van de openbare dienst - Alge
meen rechtsbeginsel- Gedwongen tenuitvoer
legging- Werken in plaats van een publiek 
rechtspersoon- Wettigheid- Criteria. 462 

Overeenkomst 
Bestanddelen - Toestemming - Gebrek -
Geweld- Morele dwang- Gebrekkige wil
Voorwaarde. 359 

Overeenkomst 
Bestanddelen - Toestemming - Gebrek -
Geweld- Morele dwang- Gebrekkige wil
Voorwaarde- Arbeidsovereenkomst- Werk
nemer- Onmiddellijke ontslagneming-Werk
gever - Ontslag - Bedreiging - Dringende 
red en- Recht bank en - Beoordeling- Geen 
dringende reden - Gevolg- Onrechtmatige 
morele dwang- Begrip- Wettigheid. 359 

Overeenkomst 
Uitlegging - Draagwijdte - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter - Gemeen
schappelijke bedoeling van de partijen. 494 

Overeenkomst 
Uitlegging - Letterlijke bewoordingen -
Gevolg - Gemeenschappelijke bedoeling van 
de partijen. 494 

Overeenkomst 
Uitlegging- Letterlijke bewoordingen - Ge
meenschappelijke bedoeling van de partijen 
- Gevolg - V erbindende kracht. 494 

Overeenkomst 
Uitlegging- Bewijskracht - Miskenning -
Verband. 494 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Scha
devergoeding - Omvang. 425 
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Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Scha
devergoeding- Omvang-Evaluatie- Gevolg. 

425 

Overeenkomst 
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Uit
legging door de rechter - Letterlijke bewoor
dingen - Gevolg. 494 

Overheidsopdrachten (Werken. Leverin
gen. Diensten) 
Inrichting van de procedures voor het gunnen 
van de opdrachten- Reglementaire bevoegd
heid van de koning - Overleg in minister
raad. 354 

p 

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 crimina tie- Arbitrage
hof. 487 

R 

Radio- en televisieomroep 
Wegverkeer- Snelheidscontrole door een ver
ba lis ant- Meettoestel- Wet betreffende de 
radioberichtgeving - Ministeriele vergun
ning - Toepassing. 329 

Rechtbanken 
Algemeen- Verwijzing naar rechtspraak
Geldigheid. 411 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Verzuim 
om uitspraak te doen over een punt van de 
vordering - Gevolg. 418 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken-Algemeen- Beschikkings
beginsel - 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 

-----, 
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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 - Ondervra
ging 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 prive
leven - Beperking - Militair - Kazerne -
Slaapkamer - Zoeking - Dienstreglement 
- Geldigheid. 446 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten - Artikel 14.1 - Verwijzing 
van een rechtbank naar een andere - Straf
zaken - Gewettigde verdenking - Toepas
sing. 400 

Rechterlijke organisatie 
Algemeen - Getuigenverhoor- Onregelma
tige samenstelling rechtscollege Gevolg. 

367 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken- Vervanging van een onderzoeks
rechter- Voorwaarden. 450 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Voorwerp van een vordering waarover beslist 
is niet hetzelfde als dat van een latere rechts
vordering tussen dezelfde partijen - Gevol
gen. 382 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde- Strafzaken- Gerech
telijk Wetboek- Toepassing. 423 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Beslis
sing m.b.t. een medebeklaagde- Uitwerking. 

423 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Beginsel van behoorlijk bestuur - Vreemde
lingen - Bevel om het grondgebied te veda
ten- Spontane aanmelding-Vrijheidsberoving 
- Draagwijdte. 370 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Continui:teit van de openbare dienst - Doel 
- Grenzen. 462 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Continui:teit van de openbare dienst- Gedwon
gen tenuitvoerlegging - Werken in plaats 
van een publiek rechtspersoon- Wettigheid 
- Criteria. 462 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Beschikkingsbeginsel - Uitkering na echt
scheiding - Indexering - Niet gevorderd -
V erplichting van de rechter - Inhoud. 498 

Recht van verdediging 
Algemeen - Partij die niet waakt over de 
uitoefening van zijn recht van verdediging
Gevolg. 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 
conclusies - Gevolg. 400 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Verzoek tot verhoor van een 
getuige - Beoordeling rechter. 423 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Bloedstaal - Tweede analyse 
- Laattijdigheid - Ontoereikende benaar
stiging. 442 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Deelneming- Voorwaarden- Wetsbepalin
gen- Vermelding. 390 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Strafvordering - Misdrijf gepleegd in het 
buitenland- Dader en slachto:ffervan Belgische 
nationaliteit - Omschrijving van het mis
drijf. 390 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Jeugdgerecht- Als misdrijf omschreven fei
ten- N aar recht met redenen omklede beslis
sing- Voorwaarden. 398 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dran
ken en douane en accijnzen inbegrepen) -
Vereiste vermeldingen- Toepasselijke wets
bepalingen - Ontzetting van rechten. 423 
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Redenen van de vonnissen en arresten 
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- Exam ens- Ontoereikende moti
vering- Gevolg. 442 

s 
Stedenbouw 

Bouwvergunning- Geldigheidsduur- Annu
latieberoep - Gevolg. 411 

Stedenbouw 
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling 
van een meerwaarde - Betaling van een 
meerwaarde - Procedure - Ministeriele in
structies- 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 
Aller lei - Motivering van de straffen- Niet 
opgelegde bijkomende en facultatieve straf
fen. 333 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In eerste 
aanleg - Strafzaken - Gedekte nietigheid
Voorwaarden. 487 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding- Vor
dering tot bindendverklaring van het arrest 
- Ontvankelijkheid. 415 

v 
Vereniging van boosdoeners 

Bestanddelen. 

Verhaal op de rechter 
Bedrog oflist - Begrip. 

Verjaring 

491 

385 

Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. 
Aanvang. Einde) - Duur- Vijfjarige veJ:ja
ring- Interesten van geleende sommen- Al 
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kor
tere termijnen - Doel - Toepassingsgebied 
- Gemengde vordering. 455 
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Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Strafvordering - Minderjarige 
- Voorlopige maatregel - Arrest van de 
jeugdkamer van het hofvan beroep- Voor
ziening van de minderjarige- Veroordeling 
in de kosten. 327 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken- Rechtbank van koophan
del- gewettigde verdenking- Vordering tot 
onttrekking - Verzoek van het openbaar 
ministerie - Ontvankelijkheid. 434 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken- Rechtbank van koophan
del - Gewettigde verdenking - Vordering 
tot onttrekking- Mededeling van de stukken 
- Modaliteiten. 434 

Verwijzing van een rechtbank naar ~en 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Feiten
rechter- Uitstel van de uitspraak- Hofvan 
Cassatie - Bevoegdheid. 400 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Feiten
rechter - Uitlegging van de rechtsregels -
Ontvankelijkheid. 400 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Ver
drag Rechten van de Mens- Artikel 6.1-
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Poli
tieke Rechten- Artikel 14.1 -·Toepassing. 

400 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Ver
zoek- Verwerping- Criteria. 400 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Ver
zoek van de verdachte- Mededeling aan het 
openbaar ministerie- Voorwaarden. 400 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Ver
werping van het verzoek - Beslissing van de 
feitenrechter- Vordering tot vernietiging
Gevolg. 400 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Ver
onderstellingen - Ontvankelijkheid. 492 

Verzekering 
Algemeen- Nietigheid- Verzwijging door 
de verzekerde - Begrip. 412 

.. -:-:::J 
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Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfortds-Vergoedingsverplichting 
- MateriiHe schade- Toevallig feit- Voor
waarden. 503 

Vonnissen en arresten 
Algemeen- Nietig getuigenverhoor--'-- Gevolg. 

367 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Afwijzing 
van de vordering - Exceptie van niet
ontvankelijkheid- Heropening van het deb at 
-Doel. 415 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Proces
verbaal van de terechtzitting- Nietigheid
Vonnis dat de vereiste vaststellingen bevat
Geldigheid. 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 inbeschuldiging
stelling - Andere omschrijving van de in het 
aanhoudingsbevel bedoelde feiten - Draag
wijdte. 454 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Bevestiging - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Andere omschrij
ving 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 onderteke
ning- Vereiste formaliteit. 393 

Vreemdelingen 
Bevel om het grondgebied te verlaten- Spon
tane aanmelding-Vrijheidsberovirig- Behoor
lijk 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 vrucht
gebruiker- Verhuring voor Ianger dan negen 
jaar- Eiride van het vruchtgebruik- Gevolg 
wat de verhuririg betreft - Rechten van de 
voile eigenaar. 403 

w 
Waters 

Leidingen - Wijzigihg in het belang van de 
wegeh - Kosten - Ten laste van de aanne
ming die de aanleg heeft gedaan - Begrip. 

377 

Waters 
Grondwaterwinning- Schade- Vergoeding 
- Omvang. 379 

Wegen 
Leidingen - Wijziging in het belang van de 
wegen - Kosten - Ten laste van de aanne
ming die de aanleg heeft gedaan - Begrip. 

377 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Arti
kel62- Proces-verbaal met bijzondere bewijs
waarde. 477 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Arti
kel 62 - Processen-verbaal- Mschrift
Laattijdige toezending aan de overtreder -
Bewijswaarde - Beoordeling door de feiten
rechter. 486 

Weg\Terkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Re
glementsbepalingen - Artikel 9 - Artikel 
9.2- Evenwijdige files- Beoordeling. 477 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglemerit van 01-12-1975 - Re
glementsbepalingen - Artikel 16 - Artikel 
16.2 - Inhalen- Evenwijdige files- Beoor
deling. 477 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Re
glementsbepalingen- Artikel 25- Artikel 
25.1, 3"- Draag0ijdte. 485 

Werkloosheid 
Gerechtigde- Toelaatbare werkloze- Lang
durige werkloosheid - Toepassingsgebied. 

474 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Langdurige werkloos
heid- Toepassingsgebied- Toelaatbare werk
loze. 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- Wegverkeer
Snelheidscontrole door een verbalisant -
Meettoestel - Toepassing. \ 329 
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Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten 
Allerlei - Ministeriele instructies - Draag
wijdte. 476 

Woonplaats 
Burgerlijke partij die niet Woont in het gerech
telijk 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 presta
ties- Rechten van de rechthebbende- Inde
plaatsstelling van de verzekeringsinstelling 
- Grenzen. 351 
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