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Overwegende dat de suostantiele of 
op straffe van nietigheid' voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

2° in zover zij gericht is tegen de 
beslissing gewezen over de door de ver
weerders tegen eiser ingestelde burger
lijke vorderingen : 

Overwegende d~t eiser geen middel 
inroept; 

IIL In zover de voorziening van 
17 maart 1970 gericht is tegen de be
schikking van de raadkamer : 

Overwegende dat ~ strafzaken, uit
gezonderd het bij de wet van 15 juni 
1935 bepaalde geval of het geval van 
regelmatige afstand en behalve wanneer 
tegen een arrest van verwijzing naar het 
hof van assisen een voorziening nog inge
steld kan worden na een veroordelend 
vonnis, welke omstandigheden bij deze 
voorziening niet aanwezig zijn, een 
tweede voorziening van dezelfde partij 
tegeri dezelfde beslissing niet ontvanke
lijk is krachtens artikel 438 van het 
Wetboek van strafvordering, zelfs wan
neer de tweede voorziening ingesteld 
wordt voordat de eerste voorziening 
verworpen is ; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen een beschikking van de 
raadkamer waartegen eiser zich reeds 
op 16 maart 1970 in cassatie had voor
zien; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt eiser in de kosten, 

30 november 1970, - 2e kamer. -
Voo?·zitte?', de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggevm·, de H. de Vreese. - Gelijk
luidende concl~tsie, de H. Charles, advo 
caat-generaal. 

2e KAMER. - 30 november 1970. 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. · 
VooRTGEZET lVIISDRIJF. - EENZELFDE 
OPZET. VERWERPING VAN DIT 
OPZE;T OlVIDAT DE VE;RSCHILLENDE MIS
DRIJVEN NIET OP HETZELFDE OGEN· 
BLIK EN NIET OP DEZELFDE PLAATS 
WERDEN GEPLEEGD.- ONWETTELIJK
HEID. 

Niet wettelijlc vemntwoo1·d is het arrest' 
dat zijn beslissing dat e1' ·in hoofde van 
de belclaagde geen eenheid van misdadig 
opzet aanwezig is, slechts basee1·t op de 
ove1·weging dat deze eenheid niet kan 
bestaan gezien de ve1·schillende misd?·ij
ven niet op het zelfde ogenblik en niet 
011 dezelfde plaats we1·den gepleegd (I). 

(VERHEYEN.) 

ARREST. 

RET HOF ;·- Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 januari 1970 door het Hof 
van beroep te Lwk gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen- · 
ding van de artikelen 60, 65, 84 en 463 
van het ·strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest, om voor 
de verschillende telastleggingen afzon
derlijke straffen uit te spreken, overweegt 
dat " er geen eenheid van misdadig 
inzicht in hoofde van beklaagcle bestaat, 
wijl de verschillende diefstallen niet op 
het,zelfde ogenblik en in verschillende 
steden en gemeenten gepleegd werden n, 

te1·wijl de omstandigheid dat diefstal
len op verschillende ogenblikken en in 
verschillende steden en gemeenten ge
pleegd werden niet uitsluit dat zij de 
voortgezette verwezenlijking uitmaken 
van eenzelfde blijvend misdadig opzet : 

Overwegende dat de toepassing van 
artikel 65 van het Strafwetboek dat de 
eenheid van strafbaar feit vereist, niet 
noodzakelijk misd.rijven insluit waarvan 
aile bestanddelen tot eenzelfde tijd en 
eenzelfde plaats behoren ; 

Dat het hof van beroep, door de 
afwezigheid van eenheid van misdadig 
opzet in hoofde van eiser af te leiden 
uit de omstandigheid dat de verschillende 
diefstallen niet op hetzelfde ogenblik en 
in verschillende gemeenten gepleegd wer
den, voormelde wetsbepaling schendt ; 

Dat het middel gegrop.d is ; 

(1) Raadpl. cass., 21 december 1938, twee 
arresten (Bull. en PAsiC., 1938, I, 399 en 
404); 28 maart 1966 (ibicl., 1966, I, 973) en 
9 juni 1969 (An·. cass., 1969, blz. 987). Over 
het feit of de appreciatie van de feitenrechter 
dat meerdere misdrijven de uitwerking zijn 
of niet van een en · hetzelfde kwaadwillig 
opzet, soeverein is wanneer ze gebaseerd is 
op feitelijke vaststellingen, zie noot 2, gete
kend R.H., onder cass., 21 mei 1951 (Bull. 
en PAsiC., 1951, I, 636). 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

30 november 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Vm·slaggevm·, de H. Gerniers. - Gelijlc
lttidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleitm·, de H. van 
HeeKe. 

2e KAMER. - 30 november 1970. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RE.CHTSVOR
DERING. MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN BESHSSING VAN RET 
BESTREDEN ARREST DIE OVEREEN
STEMT li1ET EEN BESLISSING VAN RET 
BEROEPEN VONNIS WAAROP DE ElSER 
VOOR HET HOF VAN BEROEP GEEN KRI

.TIEK HEEFT UITGEOEFEND.- MIDDEL 
VREEMD AAN DE OPENBARE ORDE. -
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MlDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE EERSTE RECHTER DE VOOR HEM 
GENOMEN CONCLUSIE NIET HEEFT BE
ANTWOORD.- MIDDE.L DAT NIET VOOR 
HET EERST VOOR HET l:IOF KAN WOR
DEN AANGEVOERD. 

1° N iet ontvanlcelijlc· is het :,,M:ddel clat 
v1·eemd is aan de openbm·e onle en 
b·itielc oefent op de beslissing van het 
best1·eden a1·1·est op de btvrge1·lijlce 1'echts
V01'de1'ing, met narne rnet bet1·elclcing tot 
het bed1·ag van de schacleveTgoecling en 
de, hoofdelijlcheirl, wannee1· deze beslis
sing oveTeensternt rnet een beslissing van 
het be1·oepen vonnis wam·op rle eise1· in 
cassatie voo1· het hof van be1·oep geen 
lc1·itielc heeft uitgeoefencl ( 1). 

2° H et rniclrlel hie1·itit afgeleirl rlat . de 
ee1·ste 1·echtm· de voo1· hern genomen 
conclusie n•:et heejt beantwo01·d, lean niet 
voor het ee1·st voo1· het Hof w01·den aan
gevoe?·d (2). 

(1) Raadpl. cass., 24 februari Hi67 (An·. 
cass., 1967, . biz. 809), 12 oktober 1967 (ibid., 
1968, biz. 210) en 16 maart 1970 (ibid., 
1970, biz. 672). 

(2) Cass., 30 november 1970, sttpm, biz. 296. 

(PUSTJENS EN VAN BAEKEL, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP NAAR ZWITSERS RECHT 
« LA BALOISE ll EN PERSONENVENNOOT
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID « BELGE TRA.."fSPORT ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 mei 1969 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
beperkt zijn tot ae beslissi.ng over de 
b"Urgerlijke vorderingen; 

Over h.et middel afgeleid uit de schen
ding van· de artikelen 97 van de Grand
wet, 44, 45 en 50 van het Strafwetboek, 

. c?oonlat het bestreden arrest bij beves
tlgmg van het beroepen vonnis de eisers, 
zonder enige verdere motivering, op 
blU'gerlijk gebied veroordeelt tot betaling 
van een vergoeding van 258.792 frank 
aan de blU'gerlijke partij " La BaJoise , 
en van 15.016 frank aan de bm·gerlijke 
partij " Beige Transport », 

terwijl h et vaststelt dat de eisers , res
pectievelijk achttiende en negentiende 
b eklaagden, samen met nog drieentwintig 
andere · betichten, terechtstonden ; dat 
de eerste, tweede, v ierde en vijfde 
beklaagden bij een in kracht v an gewijsde 
getreden vonnis van 2 december 1968 
van de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen veroordeeld werden wegens clief
stal t en nadele van de vennootschap 
«Beige Transport " van 95 kartons 
sigaretten ; dat de zevende beklaagde 
bij hetzelfde vonnis werd veroordeeld 
wegens heling ten nadele van gezegde 
vennoo_tschap " Beige Transport " van 
minstens 7 5 van voormelde partij van 
95 kartons sigaretten ; dat de eisers bij 
het op strafgebied inmicldels in kracht 
van gewijsde getreden bestreden arrest, 
strafrechtelijk veroordeeld werden we
gens heling ten nadele van " Beige 
Transport» van minstens 16 van voor
melcle partij van 95 kartons sigaretten ; 
dat de kwestige ontvreemde en geheelde 
sigaretten, blijkens inlichtingen verstrekt 
door de betroklren burgerlij~e paYtijen 
zelf, een handelswaarcle vertegenwoor
digden van 57,30 U. S. dollar pel' kar
ton; dat de gevorderde en toegekende 
vergoedingen van 258.792 frank en 
15.016 frank dus de handelswaarde 
vertegenwoordigen, omgerekend in Bel
giselle frank, van gans de partij van 
95 kartons ontvreemde sigaretten, 

terwijl de eisers, nu zij strafrechtelijk 
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slechts schuldig werden bevonden aan 
heling van 16 van de 95 kartons 
ontvreemde sigaretten, en nu de zevende 
beklaagde die berust heeft in zijn ver
oordeling, strafrechtelijk schuldig werd 
bevonden aan heling van minstens 7 5 
van de 95 kartons ontvreemde sigaretten, 
niet mochten veroordeeld worden tot 
terugbetaling van de volledige tegen
waarde van de 95 kartons ontvreemde 
sigaretten, 

terwijl het arrest, door de enkele 
overweging . . . « da.t naar behoren werd 
beslist over de burgerlijke belangen ,, 
vooreerst liet gezag van het rechterlijk 
gewijsde heeft miskend dat het voormeld 
vonnis van 2 december 1968 e1·ga omnes 
had verkregen ten aanzien van de zevende 
beklaagde, die door dit vonnis schuldig 
werd bevonden aan heling van minstens 
75 van de ten .nadele van de burgerlijke 
partijen ontvreemde 95 kartons sigaret
ten, e!l die· in dit vonnis had berust, 

terwijl noch het be1·oepen vonnis noch 
het arrest zeggen om welke reden en op 
welke wettelijke basis zij de eisers op 
strafgebied slechts veroordelen wegens 
heling van 16 van de 95 kartons ont
vreemde sigaretten, en waarom zij niette
min de eisers op burgerlijk gebied, en 
solidair met de overige beklaagden, ver
oordelen tot de betaling van de tegen-

. waarde van de glmse partij van de 95 kar
tons ontvreemde sigaretten, 

terwijl het beroepen vom1is en het 
arrest dus wettelijk niet gemotiveerd 
zijn, en verder in strijd zijn met de 
artikelen 44, 45 en 50 van het Strafwet
boek, artikelen die weliswaar bepalen: dat 
de beklaagden kunnen veroordeeld wor
den, eventueel zelfs solidair, tot vergoe
ding van het nadeel dat het tegen hen 
voor bewezen verklaard misdrijf aan 
derden heeft veroorzaakt, maar die niet 
toelaten dat een beklaagde zou veroor
deeld worden tot betaling van een hogere 
vergoeding dan deze die gelijkstaat met 
h et nadeel dat door zijn toedoen of 
medewerking werd aangericht, en zeker 
niet tot vergoeding van het nadeel dat 
uitsluitend door toedoen van een andere 
beklaagde, ten deze' de zevende beklaag
de, werd veroorzaakt, zodat de · eisers 
wei mochten veroordeeld worden tot 
betaling van de tegenwaarde van de 16 
door hen geheelde kartons sigaretten, 
doch niet tot vergoeding van de overige 
79 lmrtons waarvan het vaststaat dat 
minstens 7 5 ervan werden geheeld door 
de zevende beklaagde, 

terwijl nu geen solidaire veroordeling 
tot betaling van vergoeding mag uitge-

sproken worden tegen een dief en een 
heler, het arrest ook artikel 50 van het 
Strafwetboek sch endt : 

Overwegende dat noch het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van het vonnis 
van 2 december 1968, noch de onwettig
heid van de door de eerste rechter 
mtgesproken veroordeling tot vergoeding 
van de tegenwaarde van de ganse partij 
ontvreemde sigaretten voor het hof van 
beroep werden opgeworpen ; 

Overwegende dat het middel, in zover 
het aanvoert dat de eerste rechter de 
voor eisers genomen conclusie niet heeft 
beantwoord, niet voor het eerst voor het 
Hof mag worden ingeroepen.; 

Dat het middel, in zover het die grie
ven aanvoert, niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de eise1·s :voor het 
hof van beroep noch het hoofdelijk 
karakter van de gevraagde veroordeling 
noch de bewering dat die veroordeling 
de tegenwaarde van de ganse partij 
ontvreemde sigaretten zou omvatten, 
hebben betwist; 

D at het hof van beroep dienvolgens 
niet gehouden was zijn beslissing dien
aangaande nader te motiveren ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

30 november 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Belpaire, voorzitter. -
Vm·slaggevm·, de H. de Vreese.- Gelijk
luiclende conclttsie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pteite1·, de H. Brauns 
(van de balie te Antwerpen). · 

ze KAllrER. - 30 november 1970. 

BEWI.JS. - BE.WIJS DOOR GESCRRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAK:mN. - U!TLEGGING DOOR 
ITET HOF VAN BEROEP VAN DE AKT:m 
VAN HOGER BEROEP. - UITLEGGINQ 
NIET VERENIGBAAR MET DE BEWOOR
DINGE.N ERVAN. - MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACI!;T VAN DEZE AKTE. 

De bewijskmcht van de akte van hoge1· 
be1·oep wonlt miskencl doo1· de beslissing 
die de clmagwijdte van deze akte be
pe?·kt zodat zij onve1·enigbaar is met de 
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bewoo1·dinge'(b e1·van (1). (BW'g. Wetb., 
art. 1319 en 1320.) 

(SEBREOHTS, T. WOUTERS EN VENNOOT 
SCHA:P NAAR ENGELS RECHT « THE 
LONDON & I,ANCASHIRE INSURANCE 
CY. LTD».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 3 februari 1970 door het Hof 
van b eroep te Brussel gewezen ; 

I. W at b etreft de voorzieniJ.1g door 
eisor ingesteld als beklaagde : 

a) i!l zover zij de beslissiJ.1g bedoelt 
gewezen over de strafvordering : 

Overwegende dat d e substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgesohreven 
rechtsvorme;n werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

b) in zover z1j de b eslissiJ.Ig b edoelt 
gewezen over de door v erweerder tegen 
eiser i;ngestelde burgerlijke vordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
dillg v an de artikelen 1317, 1319, lid 1, 
-1320 en, voor zoveel als nodig, 1322 van 
het Bmgerlijk v'\Tetboek, 

do01·dat het bestreden arrest verklaart 
" dat het hoger beroep , wat de burger
lijke belangen betreft, d e zaak voor h et 
hof van b eroep aanhangig lleeft gemaakt 
enkel wat d e b elangen van de bmgerlijke 
partij Sebrechts betreft » en 'bijgevolg 
geen u.itspraak dpet over d e bW'gerlijke 
vordering van verweerder 'iVouters tegen 
eiser, het vonnis derhalve slechts te niet 
doende, op bW'gerlijk gebiecl, " in zijn 
oeroep en beschikking », 

tenvijl , naar luid van de verklaring 
tot hoger beroep, eiser, die geen hoger 
beroep h eeft ingesteld als beklaagde, 
zijn r echt.sn:iiddel heeft ingesteld ten 
aanzien van de burgerlijke b ela;ngen, 
onder meer als " veroordeelde » en tegen 
de b eschikkingen van b et vonnis met 
betrekking zowel tot d e onderscheiden . 
inbreuken, t en bezware van verweerder 
Wouters voor b ewezen gehouden of hem 
ten laste gelegd, als tot de " afwezigheid 
van oorzakelijk verband tussen enerzijds 
de door Wouters gepleegde inbreuk op 
artikel 30bis v an het verkeersreglement 

(1) Cass., 19 december 1966 (A>'>'. cass ., 
1967, biz. 497). 

(snelheid hager dan 60 lnn per UUl' in 
een agglomeratie) en het misdrijf van 
sturen van een auto met meer clan 
1,5 gram alcohol per: liter bloed, en het 
ongeval anderzijds », wat impliceert dat, 
als veroordeelde partij, eiser in hager 
beroep is gekomen, ten aanzien van de 
bm·gerlijke b elangen, van de op de 
vordering van verweerder Wouters gewe
zen beslissing, waaruit volgt dat het 
b estreden arrest de b ewijskracht van de 
akte van hager beroep miskent : 

Overwegende dat, luidens akte van 
20 mei 1969, eiser hager beroep instelde, 
als " veroordeelde » e;n als " rechtstreeks 
dagende », tegen de beschikking van het 
beroepen vonnis " verband houde_nde met 
d e vrijspraak » van v erweerder voor de 
iJ.Ibreuken strafbaar gesteld bij d e arti
kelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 
15, 10 en 27 van het algemeen reglement 
op de politic van het wegverkeer en 35 
van de wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer, " al cleze inbreuken 
voorzien en omschreven in d e door de 
b eroeper b etekende rechtst.reekse dag
vaarding », en t egen de b eschikkmgen van 
h et beroepe~1. vonnis " verband houdende 
m et de vaststellmg van de afwezigheid 
van oorzakelijk verband » tussen de t en 
laste van verweerder bewezen verklaarcle 
inbreuken op artikel 30bis , van voormelcl 
reglement en op artikel 34, 1°, van 
voormelcle wetten enerzijds en het onge
val anclerzijds; 

Overwegende dat, nu eiser bij die akte 
als " veroordeelde » hoger beroep instelde 
tegen de voormelde beschiklringen van 
het beroepen vonnis (onder m eer tegen 
de beschiklringen "verband houdencle 
m et de vaststelling van de afwezigheid » 
van voormeld oorzakelijk verband), zulks 
betek ent dat eiser ook hoger beroep 
instelcle tegen de beschiklring waarbij hij, 
op de door verweerder t egen h em mge
stelde bmgerlijke vorclering, bij gebrek 
aan hoger vermeld oorzakelijk v erband 
wercl veroordeeld tot vergoedillg van de 
gause sch ade aan verweerder ; 

D at bet middel gegrond is ; 

II. v\Tat b etreft de voorziening door 
eiser ingesteld als r echtstreeks dagende 
p artij tegen de beslissing gewezen over 
de door eiser tegen verweerder mgestelde 
burgerlijke vordering en tegen de beslis
sing gewezen ten aanzien van verweer
ster, verzekeraar van v erweerder : 

Overwegende dat het arrest aan eiser 
slechts een definitieve vergoeding toe
kent voor een bestanddeel van de schade 
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·en voor het overige een provisionele 
vergoeding toek~nt en een onderzoeks
·maatregel beveelt ; 

Dat die beslissing zoals deze die het 
.arrest bindend v~rldaart voor verweer
.ster geen eindbeslissing is in de zin van 
.artikel 416 van het Wetboek van straf
vcirdering en ook' geen uitspraak doet 
inzake bevoegdheid ; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; · 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch aileen in zover het 
beslist dat het hager beroep van eiser 
beperkt is tot de beslissing over de door 
eiser tegen verweerder ingestelde burger
lijke vordering, en derhalve op burgerlijk 
gebied, na eiser en verweerder elk voor 
de helft aansprakelijk te hebben ver
klaard voor de schadelijke gevolgen van 
het ongeval, het vonnis enkel te niet 
doende " in zijn beroepen beschild~in
gen », enkel mtspraak doet over de door 
-eiser tegen verweerder ingestelde burger
lijke vordering en eiser ten aanzien van 
de burgerlijke vordering veroordeelt in 
al de kosten van beide aanleggen ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

30 november 1970. - ze kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Vm·slaggevm·, de H. de Vreese. - Gelijk
luidende concl1tsie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleitm·, de H. Fally. 

2e KAMER. - 30 november 1970. 

1° VOEDINGSWAREN.- KONINKLIJK 
BE;SLUIT VAN 1 DE:C:E)MBE;R 1969 HOU
DE;NDE; RE;GI,E;ME;NTE:RING BE;TRE;FFE;N
DE; HE;T DIE;PVRIE:SVLE.E:S, GE;NOlVIE;N 
TE;R UITVOERING VAN DE; WET VAN 
5 SE:PTE;n1BE;R 1952 BE;TRE:FFE;NDE DE 
VLE:ESKEURING E;N DE: VLE:E:SHANDE;L. 
- DRAAGWIJDTE. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
TOEPASSii-W IN DE TIJD. - STRAFZA
KEN. BEGINSE.L GEHULDIGD IN 
ARTIKEL 2, LID 2, VAN HE.T STRAFWE:T
BOEK.- VoEDINGSWAREt<.- R:EGr,E-

MENTERING BETREFFE;NDE HET DIEP
VRIE.SV;LE:ES, GEREGELD BIJ KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1969. -
STRENGERE REGLEME;NTERING DAN DIE 
VAN DE; WET VAN 5 SEPTEMBER BETREF-· 
FENDE DE VLEESKEURING EN DE: 
VLEESHANDEL. - REGLEMENTERING 
NIET TOEPASSELIJK OP DE FElTEN 
GEPLEEGD v66R EN BE.RECHT NA DE 
INWERKINGTRE:DING VAN VORENVER
MEID KONINKLIJK BESI,UIT. 

1° Het koninlcl~jk beshtit van 1 decembiw 
1969 houdende 1·eglemente1·ing bet1·ej
jende het diepV1·iesvlees, te1· uitvoe1·ing 
van de wet van 5 septembm· 1952 
bet?·effende de vleeske1wing en de vlees
handel, ondm·we1·pt het diepV?·iesvlees aan 
een speciale 1·eglemente1·ing te1· aanvul
ling van hoge1· genoernde wet die een 
1'eglemente1·ing vaststelt van de handel 
in vlees in het algemeen, zonde1· onde?'
scheid tttssen het ve1·s vlees en het 
diepV?·iesvlees. 

2o In zove1· het fconinklijk besl1tit van 
1 decembe1· 1969 het dieJJV1"iesvlees aan 
een speciale 1·eglementm·ing ondm·wm·pt 
welke de 1·eglemente1·ing aanvult de1· 
wet van 5 septembe1· 1952 bet?·effende 
de vzeeskeu1·ing en de vleeshandel, houdt 
het een st1·engeTe 1'eglemente1·ing in inza
ke diepV?·iesvlees en is de1·halve niet toe
passelijlc op de jeiten ge'jJleegd v661' en 
be1·echt na de inwe1·lcingt1·eding e1·van (1 ). 
(Strafwetb., art. 2.) 

(VERHAEGHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen : 

Over het middei afgeleid mt de scherr
ding van het koninklijk besluit vah 
1 december ,1969 hciudende reglemente
ring betreffende het diepvriesvlees, 

doo1·dat het bestreden arrest, hoewel 
aannemend dat eiser een handel had in 
diepbevroren v lees, de wetgeving toepast 

(1) Raadpl. cass., !1 mei 1960 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 1042) en 23 augustus 1965 
(ibid., 1965, I, 1207); zie de rede door advo
caat-generaal Depelchin de. 1 c september 1965 
uitgesproken op de plechtige openingszitting 
van bet Hof, J. T., 19 september 1065, 
biz. 477. 



-306-

betreffende de handel in vers vlees en 
eiser veroordeelt wegens inbreuk, ge
pleegd op 28 september 1967, op die 
wetgeving, 

tenoijl eiser nooit handel heeft gedreven 
in vers vlees, doch in diepvriesprodukten, 
en terwijl diepbevroren vlees sedert voor
meld besluit niet la:nger mag worden 
gelijkgesteld met vers vlees vermits 
diepbevroren vlees aan een eigen regie- , 
mentering is onderworpen, 

terwijl voormeld ko~1inklijk besluit, op 
23 januari 1970 in het Belgisch Staats
blacl verschenen, op 21 februari 1970, 
datum van het arrest, van toepassing 
was, en eiser op het ogenblik van de 
beoord.eling dient te genieten van de 
gunstiger regaling welke het invoert, 

terwijl namelijk de handel in diep
bevroren vlees, in strijd met de bewezen 
verldaarde telastlegging A, niet meer 
afhangt van de machtiging van de 
Minister van Middenstand, maar van 
een vergunning van de Minister van 
V olksgezondheid. 

terwijl ook de feiten van de telastleg
ging B moesten beoordeeld worden ten 
aanzien van artikel 10 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1969, en eiser 
aan alle vereisten van deze wetsbepaling 
voldeed, 

terwijl, wat betreft de feiten 0 enD, 
in het dossier de toelating stak van de 
Minister van Economische zaken om geen 
kontroleboek te houden, artikel 15 van 
voormeld besluit nog enkel het register 
vereist waarin de datum en hoeveelheid 
van het ontvangen diepvriesvlees ver
meld worden doch geen betrekkiug meer 
heeft op de prijzen van de ldeinverkoop 
en voor de groot.handelaar in diepvries
vlees geen kontroleregister met dagelijkse 
vermelding van aan- en verkoop meer 
voorgeschreven is : · 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser exploitant is van een handel in 
diepvriesvlees; 

Overwegende dat het konu1lclijk besluit 
van 1 december 1969 houdende reglemen
tering betreffende het diepvriesvlees, het'
welk de bestaande reglementering van 
de handel in vleeswaren niet afschaft 
doch, wat het diepvriesvlees betreft, 
vervangt, op het ogenblik van de bewezen 
verklaarde feiten nog niet bes~ond ; 

Overwegende dat de op het ogenblik 
van de feiten bestaande en door het 
arrest toegepaste reglementering van de 
handel in vleeswaren geen onderscheid 
maakt tt,ssen vers vlees en diepvriesvlees, 
zodat ' de bewezen verklaarde feiten op 

het. ogenblik waarop ze werden gepleegd 
door die reglementering strafbaar waren 
gesteld; · 

Overwegende dat eiser echter staande· 
houdt dat, nu op het ogenblik van de· 
uitspraak van het arrest voormeld. 
koninlclijk besluit betreffende het diep
vriesvlees wel toepasselijk was, hij van 
de gunstiger regeling van dat besluit. 
moet genieten bij toepassing van arti-· 
kel 2, lid 2, van het Strafwetboek; 

Overwegende dat, zo vermeld konink
lijk besluit aan de exploitanten van de· 
verkoopplaatsen van diepvriesvlees 
slechts het bijhouden voorschrijft van 
een register waarin voor het ontvangen· 
diepvriesvlees en voor het door de werk-
plaatsen teruggenomen diepvriesvlees,. 
telkens dattun en hoeveelheden moeten 
worden vermeld, het integendeel nieuwe· 
en strengere voorschriften bepaalt waar
aan de verkoopplaatsen van diepvries
vlees moeten voldoen en een bijzonder 
toezicht van die ver'koopplaatsen door· 
een speciaal daartoe aangewezen dieren
arts inricht ; 

Dat ditzelfde besluit overigens, bene-
vens speciale regelen betreffende her-
komst en soort van het vlees dat voor het 
diepvriezen mag worden gebruikt en 
benevens speciale vergunningen voor de 
producenten van diepvriesvlees en voor 
de slachthuizen die voor het diepvriezen 
bestemd vlees wensen te leveren, een 
gans nieuwe reglementering invoert voor 
de produktie van diepvriesvlees, regle
mentering die zowel v66r en tijdens die 
productie als bij het vervoer, de verpak
lcing en de bewaring, alsook u1zake de 
inrichting van de slachthuizen en de nit
rusting van de werkplaatsen, koelinstal
laties en lokalen, een aantal strenge en 
omstandige voorzorgsmaatregelen voor
schrijft; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
voormeld besluit, globaal beschouwd, 
ten aanzien van diepvriesvlees geenszins 
een gtmstiger, doch integendeel een 
strengere regeling invoert ; 

Dat het inzicht van de w'etgever zeker 
niet is geweest de verkoop van diepvries
vlees met terugwerkende kracht te ont
trekken aan de minder stre~1ge reglemen
tering waaraan die verkoop tot dan toe 
onderworpen was ; 

Dat eiser voor 'de hem ten laste gelegde 
handel in diepvriesvlees, waarvan niet 
is bewezen dat bovenvermelde strenge 
maar alsdan nog niet toepasselijke voor
zorgsmaatregelen werden in acht geno
men, niet kan genieten van een regAling 
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welke die voorzorgsmaatregelen precies 
onderstelt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
.genomen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
~s; 

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

30 .november 1970. - 2e kamer. 
V oo?·zitte?', de H. Belpaire, voorzitter. -
VeTslaggeve1·, de H. de Vreese. - Gel-ijk
luidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Demees-

. ter (van de balie bij het Hof van beroep 
te Gent). 

2e KAMER. - 30 november 1970. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - MATERIELE 
SCHADE TEN GEVOI,G;E VAN DE AANTAS
TING VAN DE LICHAMEI,IJKE GAAFHEID 
EN DE ARBEIDSGESCHIKTHEID VAN DE 
GETROFFENE.- BEGRIP. 

De maten'ele schade ten gevolge van de aan
tasting van de lichamelijlce gaajheid en 
de a1·beidsgeschilctheid van de get1·ofjene 
lcomt niet alleen tot uiting in de veTmin
de?·ing van de economische waaTde van 
de get?"o ffene op de a?·beidsmm·lct, maa?" 
oolc in de noodzalcelijlcheid van een 
g1·ote1"e lcmchtinspanning bij het vol
b?·engen van zijn no1·male taalc (1). 

{DE?OS, T. BAERT . .) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

(1) Raadpl. cass., 11 oktober 1954, 13 de
cember 1954 en 23 mei 1955 (Bull. en PAsiC., 
1955, I, 101, 370 en 1041); 20 juli 1962 
(ibid., 1962, I, 1245); 7, 14 en 21 oktober 1968 
(ibid., 1969, blz. 141, 179 en 213); 10 novem
ber en 1 december 1969 (ibid., 1970, blz. 249 
en 317). 

Overwegende dat het arrest enkel nit
spraak doet over de burgerlijke belangen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

cloo1·dat het bestreden arrest eiser geen 
enkele vergoeding toekent tot herstel 
van het nadeel, voortvloeiende nit de 
gedeeltelijke invaliditeit van vijftig en 
vervolgens van twintig t. h. gedurende 
vijf maanden, om de reden dat deze 
invaliditeit geen werkelijke invloed heeft 
gehad op het beroepsinkomen van ciser, 

te1·wijl het herstel, versehnldigd aan 
het slachtoffer van een ongeval, door de 
dader van het onrechtmatige feit, om 
hem schadeloos te stellen voor het 
materieel nadeel, gesproten nit de aan
tasti.ng van zijn lichamelijke gaafheid en 
zijn arbeidsgeschiktheid, noch uitgesloten 
noch beperkt wordt door het feit dat het 
slachtoffer voorts hetzelfde beroepsin
komen is blijven ontvangen, en terwijl 
het arrest derhalve de begrippen van 
schade en herstel, gehuldigd door de 
artikele~1. 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek, miskent : 

Overwegende dat de materiele schade 
spri.utend nit de aantasting van de 
lichamelijke gaafheid en arbeidsgeschikt
heid van het slachtoffer, welke de d,ader 
van een onrechtmatige daad gehouden is 
te vergoeden; niet slechts tot uiting komt 
in een vermindering van de economische 
waarde op de arbeidsmarkt maar ook in 
de noodzakelijkheid van een grotere 
krachtsinspanning bij het volbrengen 
van de normale taak ; 

Dat het arrest dienvolgens, door elke 
vergoeding wegens zulke materiele schade 
voor de periode van tijrlelijke gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid te weigeren 
om de enkele reden dat die arbeidson
geschiktheid geen werkelijke · invloed 
heeft gehad op het beroepsinkomen van 
eiser, zonder ook vast te stellen dat de 
arbeidsongeschiktheid geen grotere in
spanning heeft noodzakelijk gemaakt, de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verni.etigt het bestre
den arrest in zover het elke vergoeding 
wegens materiele schade voortvloeiend 
uit de tijdelijke gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid weigert ; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden gemaakt 
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op de kant van de gedeeltelijk vernietigde • 
beslissing; veroordeelt verweerder in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

30 november 1970. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Belpaire, voorzitter. -
Verslaggever, de H. de Vreese. - Gelijk
l1~idende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Fally. 

2e KAM:E;R. - 30 november 1970. 

WEGVERKEER. WEGVERKEE;RS-
REG;LEM:E;NT VAN 14 l\iAART 1968. -
V:mROORDELING WEGENS OVERTREDING 
VAN ART:rK:E;;L 20-2. - BEKLAAGDE 
BETOOGT DAT NIET DE REGELEN BE
TREFFE;NDE HET KRUISEN, 1\iAAR WEL 
DIE INZAKE VOORRANG TOEPASSE;LIJK 
ZIJN. - VERWEER VAN DE BEKLAAGDE 
NIET PASSEND B:E;ANTWOORD. - NIET 
M:E;T REDE;NEN OMKLED:E; BESLISSING. 

Niet met redenen omkleed is de beslissing 
die de belclaagde ve?·om·deelt wegens ove7'
treding van m·tilcel 20-2 van het weg
ve7'kem·s7'eglement van 14 maa1·t 1968 
zonde1· passend te antwoonlen op zijn 
ve1·wee1' hientit afgeleid dat niet de 
regelen betreffende het k1·uisen maa1· wel 
die inzake voorrang toepasselijlc zijn (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(BUYENS, T. GRAULS.) . 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 maart 1970 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Antwerpen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 16, 19, 25, 2, 
Iittera d, 1°, van het alge1neen reglement 
op de politie van het wegverkeer (konink
lijk besluit van 14 maart 1968) en 97 
van de Grondwet, 

dom·dat, eiser in conclusie stellend dat 

(1) Raaclpl. cass., 13 april 1964 (Bull. en 
PASIC.,• 1964, I, 854) en 12 januari 1970 
(A1-r. cass., 1970, biz. 424). 

hij genoot van de prioriteit van rechts:. 
op . het kruispunt van de vier wegen 
waar het ongeval plaats had, het bestre
den voxmis beschouwt dat eiser niet ver
volgd wordt wegens inbreuk op artikel 16: 
van voormeld reglement (prioriteit) en 
hem veroordeelt wegens de ;hem ten laste· 
gelegde inbreuk op de artikelen 19 en 
20-2 van voormelcl reglement om, rechts. 
kruisend, onvoldoende naar rechts te 
zijn uitgeweken, de rechter aid us oor
delend dat de door eiser ingeroepen 
prioriteit van recht.s in het onderhavig 
geval zonder belang was daar het ten 
cleze niet een kruispunt van wegen betrof 
maar clat eiser werd vervolgcl wegens. 
inbreuk op art,ikel 20 van voormeld be
shut om bij het kruisen van een uit tegen
overgestelde richting komend voertuig, 
verzuimcl te hebben voldoende naar· 
rechts uit te wijken, 

te1·wijl het vonnis aldus uit het oog· 
verliest clat het ten deze geenszins ging· 
om het kruise11 van een ander voertuig 
op een rechte weg en dus o1n een inbreuk 
op voormeld artikel 20, maar dat het. 
ongeval plaats had op een kruispunt. 
waar vier wegen elkander knusen en 
waar de bij artikel 16 van gezegd regle
ment bepaalde prioriteit van rechts moet 
worden t.oegepast, 

terwijl eiser op het kruispunt uit de 
Van Straelenstraat kwam gereden, dit. 
is van rechts ten opzichte van verweerder, 
die, uit de· Rotterdamstraat komend,
gezegde Van Straelenstraat naar rechts 
wilde im·ijden en de dom·gang moest. 
laten aan eiser die te zijnen opzichte 
van rechts kwam, 

terwijl eiser die , naar links de Rotter
damstraat wou inrijden, zich diende te 
gedragen naar het voorschrift van arti
kel 25-2, littera d, 1°, van voormeld 
reglement en zich naar links moest rich
ten om aanrijdingen met het achter hem 
komend verkeer te vermijden, 

terwijl de vergissing van het vmmis 
erin bestaat te hebben miskend dat het 
ten deze een lu·uispunt van wegen betreft 
en de feitelijke toestand ten onrechte 
te hebben beoordeeld alsof het een 
gewone luuising van wagens betreft op 
een rechte baan, · 

terwijl . het vonnis daarbij in gebreke 
blijft de door eiser genomen conclusie te 
beantwoorden : 

Overwegende dat eiser, door in conclu
sie aa11 te voeren dat hij genoot van de . 
voorrang van rechts, noodzakelijk stelde · 
dat de voerttugen elkander aan een Iu·uis
ptmt hebben ontmoet, komende uit 
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verschillende wegen, en dat - niet de 
regelen betre:ffende het kruisen maar die 
inzake voorrang toepasse!ijk waren ; 

Overwegende dat het vonnis, door 
enkel te beschouwen dat eiser « niet 
vervolgd werd wegens inbreuk op arti
kel 16 van de wegcode (prioriteit) n en 
dat uit de elementen van het dossier 
b leek dat de telastlegging waarvoor eiser 
terecht stond, namelijk bij het kruisen 
onvoldoende naar rechts te zijn uitge
weken, bewezen was, de conclusie van 
eiser niet passend beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing over de strafvordering 
1 deze medebrengt van de beslissing over 

de burgerlijke vordering welke er het 
gevolg van is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van dit 
arrest. ial worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroor' 
deelt verweerder in de kosten; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Mechelen, rechtdoende in boger be
roep. 

30 november 1970. - 2• kamer. __ 
VooTzitte1·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese. - Gelijk
luiaenae conclus1:e, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Victor 
(van de balie te Antwerpen). 

2• KAMER. - 30 n ovember 1970. 

1° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- BEVOEGDHEDEN VAN HET VONNIS· · 
GERECHT. - VASTSTELLING VAN DE 
FElTEN OMSCHREVEN IN DE VERWIJ · 
ZENDE BESLISSING VAN HET ONDER· 
ZOEKSGERECHT. - BESLISSING NIET 
VERDRAAID. - 0NAANTASTBARE BE· 
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - -STRAFZAKEN. -
CONCLUSIE DIE SLECHTS EEN NIET 
GEllfOTIVEERDE VERKLARING INHOUDT. 
-ARREST WAARBIJ DEZE VERKLARING 

(1) Cass., 4 december 19(31 (Bu.ZZ . en PAsiC., 
1962, I, 422); raadpl. cass., 17 november 1958 
(ibid., 1959,- I, 275) en noot 1, b iz. 276 ; zie 
ook de noot get. P. L. onder cass., 3 augustus 
1917 (ibid., 1917, I, 326). 

WORDT TEGENGE_SPROKEN.- PASSEND 
ANTWOORD. 

1° Het staat aan dejeitenTechte1· om volgens 
de gegevens van de zaak te beo01·delen 
of een jeit al dan niet in de ve1·wijzende 
beslis8ing van het onae1·zoelcsge1·echt 
wonlt omsch1·even ; in zove1· hij cleze 
beslissing niet venl?·aait, woTdt zijn 
beom·deling hie1·omt1·ent aan het toezicht 
van het Hoj onttmkken (1). 

2° Houdt een conclusie slechts een niet 
gemotiveenle ve1·kla1·ing in, dan is het 
a1·1·est clat hieTtegen een tegenoveTgestelde 
ve1·kla1·ing aanvoe1·t, ·1·egelmatig gemoti
vee?·d (2). (Grondwet, art. 97.) 

(G ... ) 

ARREST. 

HET H OF ; - Gelet op het bestreden. 
arrest, op 28 mei 1970 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat de vqorziening be
perkt is tot de strafrechtelijke veroorde
ling wegens het feit A, zoals in voorrneld 
arrest nader bepaald, dit is een schending 
van het ber-oepsgeheim verschuldigd aan 
L ... (feit A, b); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, van het enig artikel van de akte
van de wetgevende macht van 13 mei 
1955 houdende goedkeu:ring van het
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrij . 
heden, ondertekend op 4 november 195(} 
te Rome, en van het Additioneel Proto
kol bij dit verdrag, ondertekend op 
20 maart 1952 te Parijs, de artikelen 6,. 
3°, a en b, van gezegd vercfrag, 182, 202,. 
211 van het Wetboek van strafvordering,. 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest het beroe-
pen vonnis op strafrechtelijk gebied. 
bevestigt, eiser veroordeelt om de reden 
dat "ten aanzien van de telastlegging A,. 
de door V. .. ingediende klacht, h et
gerechtelijk strafonderzoek, de beschik
king van 22 april 1969 van de raadkamer· 

(2) Cass., 6 september 1965 (Bu ll . en PAsrc.,. 
1966, I, 25); raadpl. cass., 18 maart 1968 
(AlT. cass., 1968, biz. 944) ; vgl. cass., 9 juni 
1959 (B~tll. en PASIC., 1959, I, 1028) en 
12 januari 1967 (Arr . cass., 1967, biz. 568). 
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van de Rechtbank te Kortrijk waarbij 
beklaagde naar de correctionele recht
bank werd verwezen, wat de telast
legging A betreft, betrekking hebben op 
twee van elkaar onderscheiden feiten 
van schending van het beroepsgeheim., 
namelijk die welke beklaagde zou hebben. 
gepleegd door : a) aan L .. . feiten en 
inlichtingen kenbaar te maken welke 
hij in zijn hoedanigheid van advocaat, 
raadsman van V ... , zou hebben verna
men; b) V .. . ervan op de hoogte te 
stellen dat zijn echtgeJ1.0te L. .. een 
procedure tot echtscheiding instelde, 
feit dat hij als advocaat, raadsman van 
L ... , keJ"lde »; en van deze twee feiten 
het feit sub a als niet bewzen en het 
feit sttb b als bewezen acht, 

te?·tvijl : 1° de gemelde beschikking van 
de raadkamer waarbij de zaak naar de 
correctionele rechtbank verwezen werd, 
als betichting A vermeldt : « als persoon, 
ten deze als advocaat, die uit hoofde 
van zijn staat of beroep kennis droeg 
van geheimen die hem werden toever
trouwd, deze bekend gemaakt te hebben 
buiten het geval dat hij geroepen werd 
om in rechte getuigenis af te leggen en 
buiten het geval dat de wet hem ver
plichtte die geheim.en bekend te maken », ' 
zodat die beschikking in algemene be
woordingen is opgesteld en hoegenaamd 
niet de feiten a en b, zoals door het arrest 
vooropgesteld, vermeldt (schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 6, 3°, a en b, van 
gezegd verdrag), 2° bet beroepen vqnnis 
eiser uit hoofde van de betichting A 
veroordeeld heeft, daarbij . uitsluitend 
steunende op het feit dat het « ten 
genoege van rechte blijkt dat hij op de 
hoogte was gesteld door V .. . van "diens 
buitenechtelijke betrekkingen met B. G. 
en dat hij deze feiten kenbaar heeft 
gemaakt aan L ... » (schendi:ng van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), 3° het feit dat eiser 
aan V ... zou medegedeeld hebben dat 
dezes echtgenote tegen hem een eis tot 
echtscheidi:ng had ingesteld een geheel 
ander feit is en het arrest eiser daarvoor 
niet wettig in hoger beroep kon veroor
delen zo:nder hem uitgenodigd te hebben 
zich tegen dit nieuwe feit, teJ1. laste 
gelegd in hoger beroep, te verdedigen, 
zonder hem daarvan op de hoogte gesteld 
te hebben en zonder hem tijd en facili
teiten voor zijn verdediging verleend te 
11ebben (schending van de artikelen 182, 
202, 211 van het Wetboek van straf
vordering, 97 van de Grondwet, 6, 3°, 
-a en b, van gezegd verdrag) : 

Overwegende dat eiser bij beschikking 
van de raadkamer naar de correctio:nele 
rechtbank werd verwezen onder de 
telastlegging A « Als persoon, namelijk 
a ls advocaat die uit hoofde van zijn staat 
of beroep kenJ"lis droeg van geheim.en die 
hem werden toevertrouwd, deze bekend 
gemaakt te hebben buiten het geval 
dat hij geroepen werd om in rechte 
getuigenis af te leggen en buiten het geval 
dat de wet hem verplichtte die geheim.en 
bekend te maken » ; 

Dat het arrest releveert dat de door 
V... ingediende klacht, het gerechtelijk 
o:nderzoek en de voormelde beschikking, 
wat de telastlegging A betreft, op 
twee van elkaar onderscheiden feite:n 
van schending van het beroepsgeheim 
betrekking hebben, met nam.e, die welke 
eiser zou hebben gepleegd door : a) aan 
L... feiten en inlichtingen kenbaar ge
maakt te hebbe.n, die hij als advocaat 
van V ... , zou hebben ver.nomen; b) V ... 
op de hoogte te hebben gesteld hiervan 
dat zijn echtgenote L.. . een procedure 
tot echtscheiding instelde, feit dat hij 
als advocaat van L ... kende ; 

Overwegende dat, nu artikel 182 van 
het W etboek van strafvordering de tar
men niet bepaalt waarin de feiten van 
een telastlegging dieJ"len te worden om
schreven, het op de feitem·echter rust, 
volgens de elementen van de zaak, te 
oordelen of het feit dat hij bestraft door 
de beschikking van verwijzing wordt 
bedoeld; dat, in zover hij de termen van 
die beschikking niet verdraait, zijn be
oordeling op dit ptmt een feitelijke beslis
sing uitmaakt, die aan het toezicht van 
het Hof onttrokken is; ' 

Overwegende dat het hof van beroep, 
zonder de beschikking van verwij zing te 
verdraa.ien, soeverein geoordeelcl heeft 
dat voormeld feit A, b, uit hoofde waar
van het eiser veroordeelt, in de beschik
king van verwijzu1.g was begrepen ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door eveneens eiser te veroordelen wegens 
schending van het beroepsgeheim. waartoe · 
hij jegens L .. . gehouden was, niet de 
bewijskracht kon schenden van het 
beroepen vonnis, waarbij eiser veroor
deel<;l werd wegens schending van het 
beroepsgeheim. waartoe hij jegens V ... 
gehouden was ; 

Overwegende dat, nu het hof van 
beroep vaststelt dat de schanding van het 
beroepsgeheim. verschuldigd aan L ... deel 
uitmaakt van de feiten bedoeld door 
de telastlegging zoals deze U1. de beschik
king van verwijzing was omschreven, 
het eiser niet moest verwittigen dat hij 
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zich tegen clie schending van het beroeps
geheim diende te verdedigen, te meer 
daar dit hof vaststelt dat dit misdrijf 
het voorwerp uitmaakte zowel van de 
klacht van Voo o als van het gerechtelijk 
onderzoek, wijl bovendien de burgerlijke 
partij V .. o in haar tweede conclusie in 
hoger beroep aanvaardde dat er in feite 
een tweevoudige schending van h et 
beroepsgeheim werd gepleegd, met name 
dit verschuldigd aan V .. o en dit ver
schuldigd aan L .. o; 

Dat eiser derhalve kennis had van het 
feit A, b, en de mogelijkheid heeft gehad 
zich daaromtrent te verdedigen, 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen, 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 458 van 
het Strafwetboek, 236, 237, 238, 239, 
239bis, 1315, 1319, 1320 en 1322 van het 
Bwogerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doonlat het bestreden arrest het beroe
pen vonnis op strafrechtelijk gebied 
bevestigt, eiser veroordeelt om de reden 
dat " beklaagde, van de door L .. o getrof
fen beslissing een procedure tot echt
scheiding in te stellen, van laatst
genoemde kennis kreeg in zijn hoedanig
heid van advocaat, raadsnian van L .. o ; 
dat op het tijdstip 

0 

waarop hij deze 
beslissing van L .. o aan haar echtgenoot 
onthulde, deze laatste h et inzicht van 
zijn echtgenote niet kende en ook nog 
geen oproeping had ontvangen van de 
Voorzitter van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk om voor deze magis
traat te verschijnen (artikel 239bis van 
het Burgerlijk Wetboell::); dat V .. o in 
tegenovergesteld geval zeker aan be
klaagde het bedrag van 100o000 frank 
niet zou hebben uitbetaald als vergoeding 
voor de hem verstrekte inlichting ; dat 
V .. o door navraag op de griffie van 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Kortrijk geen kennis kon krijgen van de 
eventuele nederlegging van een rekwest 
tot echtscheiding uitgaande van zijn 
echtgenote ; dat de door beklaagde aan 
V .. o medegedeelde inlichting gedekt was 
door de verplichting tot geheirnhouding 
waartoe beklaagde gehouden was in 
zijn hoedanigheid van advocaat ; dat 
ze een geheim karakter had en tot 
deze vertrouwelijke, niet openbare feiten 
en inlichtingen behoorde waarvan de 
openbaring de strafbare bekendmaking 
uitmaakt van het beroepsgeheim van de 

advocaat; dat het belang voor V .. o, 
met het oog op de bevordering van 
zijn vermogenstoestand ten nadele van 
zijn echtgenote, van de onthulling van 
deze inlichting door beklaagde gepleegd, 
bij schending van zijn verplichtingen 
van geheimhouding als advocaat, raads
man van L .. o, blijkt uit de omstandigheid 
welke als bewezen voorkomt door de 
verklaringen en getuigenissen van V ... 
en van Ver .. o, namelijk dat V .. o aan 
beldaagde, als vergoeding voor het 
hem verstrekken van deze inlichting, 
100o000 frank heeft uitbetaald; dat uit 
de inhoud van het stuk 19 van het 
dossier blijkt dat beklaagde toegeeft in 
het bezit te zijn geweest van een bedrag 
van 100o000 frank toebehorende aan de 
echtgenoten V .. o·L .. o; dat hij over de 
oorzaak van de betaling van dit bedrag 
tegenstrijdige verldaringen afiegt in de 
stuldcen 19, 103 van het dossier, en in 
zijn conclusie op 12 maart 1970 voor 

1 het hof van beroep neergelegd ; dat deze 
ve1~klaringen als strijdig met de waarheid 
voorkomen en dienen verworpen te 
worden ; dat deze schending van het 
beroepsgeheim door beklaagde uit winst
bejag gepleegcl, bewezen is gebleken, 
niet door vermoeclens, maar door de 
overeenstemmende verldaringen en ge
tuigenissen van V .. o en van Ver .. o, welke 
in tegenstelling met de verklaringen van 
de beldaagde als geloofwaardig voor
komen "• 

te1owijl : 1° eiser in zijn regelmatig voor 
het hof van beroep genomen conclusie 
staande hield dat hij de advocaat was 
van V .. o en dat L .. o, wiens naaste gebuur 
hij was, bij hem ]outer op bezoek kwam, 
dat hij misschien onvoorzichtig geweest 
was en deze laatste had moeten afwijzen 
maar dat de gebeurlijke tnededeling aan . 
zijn ldient V .. o van het feit dat L .. 0 tegen 
·hem een eis tot echtscheiding zou instel
len derhalve vreemd is aan de schending 
van het beroepsgeheim cl.aar hij cl.it feit 
niet gekend had ter gelegenheid van de 
uitoefening van zijn beroep, en het 
arrest deze conclusie niet heeft beant
woord (schending van artikel 97 van de 

. Grondwet)., 2° de gebeurlijke mededeling 
door eiser van de beslissing van L .. o 
een eis tot echtscheicl.ing in te stellen 
tegen V .. o geen schending van het 
beroepsgeheim was daar eiser geen ken
nis ervan had gekregen in de uitoefe
ning van zijn beroep noch als arlvocaat 
van L .. o, en de omstandigheid dat 
V .. o van de gebeurlijke nederlegging door 
L .. o van een rekwest tot echtscheiding 
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al dan niet kennis kon krijgen ter griffie 
van de rechtbank van eerste aanleg 
onverschillig is te dien opzichte en de 
beslissing niet rechtvaardigt (schending 
van de artilmle~l. 458 van het Strafwet
boek, 236, 237, 238, 239, 239bis van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grand
wet), 3° het arrest geheel ten onrechte de 
verklaring van eisei: in zijn brief van 
8 mei 1968 (stulclmn 18 en 19), waar hij 
erkent van L ... 100.000 frank in bewaring 
te hebben ontva~J.gen, aanwendt als zoge
zegd bewijs van het feit dat eiser 
100.000 frank zou ontvangen hebben 
van V ... wegens het zogezegd schenclen 
vart het beroepsgeheim ten nadele van 
L ... , te meer claar eiser dienaangaande 
geenszins in de ondervragingen van 
29 januari 1969 en zeker niet in stuk 103, 
noch in ·zijn conclusie, tegenstrijdige 
verlclaringen over de oorzaak van de 
starting van dit bed.rag afgelegcl heeft, 
het arrest verwarring begaat tusse~1 de 
twee onderscheiden betwiste bedragen 
van 100.000 frank en het ene voor het 
andere neemt en alzo steunt op duistere, 
tegenstrij±ige en dubbelzinnige motieven 
die in geen geval het wettelijk bewijs 
vormen van het ontvangen door eiser 
van 100.000 frank wegens het zogezegd 
schenden van het beroepsgeheim (schen
ding van de artikelen 1315, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde conclusie neerkomt op de lou
tere bewering dat eiscr niet als advocaat·, 
maar als vriend van de echtgenoten 
V ... -L .. . is opgetreden; 

Overwegende dat het hof van beroep 
zich ertoe mocht beperken tegenover die 
bewering de strijdige vaststelling te 
stellen dat eiser van de door L .. . getroffen 
beslissing ee).l procedure tot echtscheiding 
in te s~ellen van laatstgenoemde kennis 
lcreeg als advocaat van L ... ; 

Dat het arrest aldus bedoelde conclusie 
passencl beantwoordt en meteen zijn 
beschilclcend ged.eelte wettelijk rechtvaar
digt; 

Overwegende dat in zover het middel 
de beschouwing critiseert van het arrest 
lJetreffende de omstandigheid dat V ... 
op de griffie geen ke~mis kon krijgen van 
de neerleggin:g van een rekw'est tot echt
scheiding, het, bij gebrek aan belang, 
niet ontvanlcelijk ~s daar het hier om 
een overtollige beschouwing gaat ; 

Overwegende dat, nu het arrest als 
vaststaand beschouwt dat er slechts een 

betaling aan eiser gedaan werd, met name 
de betaling die door V ... in aanwezigheid 
van getuige Ver ... werd verricht wegens 
het kenbaar maken van de door L ... 
ingestelde procedure, het, zonder tegen
strijdigheid en dubbelzinnigheid en zon
der miskenning van de bewijskracht 
van de akten, de verklaringen van 
eiser die gewag maakten van twee 
stortingen, met name het overhandigen 
door L ... van 100.000 frank in bewaring 
en de betaling door V ... van 60.000 frank 
of 70 .000 frank als ereloon, als tegen
strijdig heeft kunnen beschouwen; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangen01nen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenlwmstig de wet 
18; 

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

30 november 1970. - 2e kamer . 
V o01·zitte1·, de H. Belpa:ll·e, voorzitter. -
Ve1·slctggeve1·, de H . Gerniers. - Gelijk: 
luidende conclttsie, de H. Detonrnay, 
advocaat-generaal. 

2• KA.JioffiR. - 3o november 1970. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
STRAFVOP.DERING. - VEROORDEIING 
WEGENS OPENBARE DRONKENSCH.A:P E.N 
Ol\IDAT DE BEKLAAGDE IN STAAT VAN 
INTOXJ;CATIE DOOR ALCOHOL EEN VOER· 
TUIG HEEFT BESTUURD.- VEROORDE 
LING TOT EEN ENKELE STRAF, DAAR 
DEZE JloiiSDRIJVEN HET GEVOLG ZIJN 
VAN EENZELFDE FElT. - VRIJSPRAAK 
WAT HET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG 
IN STAAT VAN DRONKENSCHAI' BETREFT. 
- · VONNIS DOOR TEGENSTRIJDIC+HEID 

AA.l."fC+ETAST. 

20 CASSATIE. - OMVANG . - STRAF
ZAKEN. - STRAFYORDERING. - VER· 
OORDELING WEC+ENS VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN TOT VERSCHEIDENE STRAF
FEN EN IN DE GEZAMENLIJKE KOSTEN 
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VAN DE STRAFVORDERING. - VER· 
NIETIGING VAN DE VEROORDELING 
WEGENS SOMMIGE MISDRIJVEN.- VER· 
NIETIGING VAN DE VEROORDELING IN 
DE GEZAMENLIJKE KOSTEN. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - VOOR· 
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- VON· 
NIS VERNIETIGD OMDAT DE REDENEN, 
WAAROP DE VEROORDELING vVEGENS 
EEN TELASTLEGGING IS GEGROND, 
STRIJDIG ZIJN MET DE VRIJSPRAAK MET 
BETREKKING TOT EEN ANDERE TEI·AST· 
LEGGING. - .VERNIETIGING DIE ZICH 
NIET UITSTREKT TOT DE VRIJSPREKEN · 
DE BESLISSING. 

1° Door tegenstrijdigheid aangetast is het · 
vonnis waa1·bij eensdeels, op grand van 
de .vaststelling dat de misd1·ijven het. 
gevolg zijn van eenzeljde jeit, de be
klaagde wordt ve1·oordeeld tot een enkele 
st1·aj wegens openbm·e d1·onkenschap en 
omdat de beklaagde op ee'IJ- openba1·e 
plaats een voertt.ig heeft bestuurd in 
staat van intoxicatie doo1· alcohol, maar 
wam·bi.i anderde.els deze beklaagde wm·dt 
vrijgesproken van de telastlegging op 
een opf!,nbare plaats in stadt van dron
lcenschap een voertuig te hebben bestuU?·d. 

2° W annee1· een beslissing waarbij' de 
beklaagde wegens verscMllende misdrij
ven tot verscheidene straffen wo1·dt ver
om·deeld, ten aanzien van sommige 
misd1·ijven ve1·iJ..ietigd wordt, b1·engt deze 
vm·nietiging de vm·nietiging mede van 
de ve?·oo?·deling in de gezamenliJlce leas
ten van de stmjvorde1·ing (1). 

3° J¥annee1·, op de voo1·ziening van de 
beklaagde, de ve1·oonlelende beslissing 
op de st1·ajvm·de1·ing ven~ietigd wm·dt, 
omdat de 1·eaenen wam·op zi.i is geg1·ond 
st1'ijdig zijn met de v1·ijspmak van 
dezeljde belclaagde met bet1·ekking tot 
een ande1·e telastlegging, st1·elct de ve?·· 
nietiging zich niet uit tot deze v1'ifsp?'e
kende beslissing (2). (Impliciete oplos
sing.) 

. (FRANCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 27 mei 1968 (A1'1'. cass., 1968, 
biz. 1177). 

(2) Cass., 14 oktober 1963 (Bttll. en PAsrc., 
1964, I, 150) en noot 2. 

vonnis, op 26 februari 1970 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing van veroordeling 
wegens de telastleggingen A, 0 en D 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 112 van 
de Grondwet, 10, lid 4, van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 28, 34, 1°, 38, § 1, 1°, van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer (coordinatie van 16 maart 1968) en 
1, § l;van de besluitwet van 14 novem
ber· 1939 betreffende de beteugeling van 
de dronkenschap, 

dom·dat het bestreden vonnis enerzijds 
eiser vrijspreekt van de telastlegging B, 
zijnde het in staat van dronkenschap 
besturen van een voertuig, en hem ander
zijds veroordeelt wegens de telastleg
ging 0, om op een open bare plaats een 
voertuig te hebben bestuurd m et een 
alcoholgehalte van zijn bloed van ten 
minste 1,5 gram per liter, en wegens de 
telastlegging D, om in een openbare 
plaats in staat van dronkenschap te zijn 
bevonden, 

te1·wijl het tegenstrijdig is enerzijds te 
beslissen dat eiser niet dronken was aan 
het stuur en ·anderzijds hem te veroor
delen tot een enkele straf, daar het gaat 

. om een en hetzelfde feit, wegens openbare 
dronkenschap en om zijn voertuig be
stuurd te hebben in staat van alcoholische 
intoxicatie : · 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om op 13 april 1969, te 21 uur, A) als 
bestmu·der op de openbare weg niet in 
staat te zijn geweest al de nodige maneu
vers uit te voeren en verzuimd te hebben 

· zijn voertuig voortdu,rend. goed in de 
hand te hebben, B) op een openbare 
plaats een voertuig te hebben bestuurd 
terwijl hij in staat van dronkenschap 
verkeerde, 0) minstens, op een openbare 
plaats een voertuig te h ebben bestuurd, 
na alcoholische dranken in zodanige 
hoeveelheid te hebben gebruikt, dat het 
alcoholgehalte in zijn bloed op het ogen
blik dat hij bestuurde ten minste 1,5 gr. 
per liter bedroeg, D) in een openbare 
blaats in staat van dronkenschap te zijn 
bevonden; 
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Overwegende dat het vonnis eiser ont
slaat van de vervolging wegens de telast
legging B en hem tot een enkele geldboete 
van tweehonderd frank veroordeelt met 
verval van het recht voertuigen met eigen 
bewegingskracht, behorende tot bepaalde 
categorieen, te besturen gedurende een 
termijn van twee maande~1, wegens de 
telastleggingen A, 0 en D samen, na 
vastgesteld te hebben dat de misdrijven· 
A, 0 en D door eenzelfde feit werden 
opgeleverd ; 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat eiser op hetzelfde ogenblik en in 
staat van openbare dronkenschap ver
keerde en in staat van alcoholische 
intoxicatie een voertuig . bestuurde op 
een openbare plaats, d e rechter noodza
kelijk de bestanddelen vaststelt van de 
telastlegging B, dronkenschap aan het 
stuur, die hij nochtans niet bewezen 
verklaart; 

Dat derhalve de veroordeling wegens 
de feiten A, 0 en D op tegenstrijdige 
gronden berust, zodat het middel gegrond 
js; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing van veroordeling 
wegens de telastleggingen E en F : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen worden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Overwegende dat, nu eiser werd ver
oordeeld i~1 het geheel van de kosten 
van de strafvordering ingesteld wegens 
verschillende misdrijven, de vernietiging 

· van de beslissing betreffende sommige 
misdrijven de vernietiging medebrengt 
van de beslissing over de kosten ; 

Om die redenen, ver~ietigt het bestre
den vonnis in zover het rechtdoet over 
de telastleggingen A , 0 en D en in zover 
het over de kosten uitspraak doet; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver- . 
oordeelt eiser in de helft van de kosten 
en laat het overige ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde, rechtdoende in hoger beroep. 

30 november 1970. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Vm·slaggeve1·, de H . Gerniers. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 1 december 1970. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZA.KEN. - ARREST 
VAN RET 1\ULITAIR GERECHTSHOF. -
EINDARREST OP TEGENSPRAAK GEWE
ZEN BUITEN DE AANWEZIGREID VAN 
DE BEKLAAGDE OF VAN DE BURGER
RECHTELIJK AANSPRA.KELIJKE P ARTIJ. 
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
OF VAN DE BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE P ARTIJ. - AANv ANG VAN 
DE TERMIJN. 

2° LEGER. - BURGERI,IJK AANVUL
LINGSPERSONEE.L.- STATUUT.- WE.T 
VAN 10 MAART 1900 OP HET ARBEIDS
CONTRACT. - WET VREEMD AAN DIT 
STATUUT. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OVERKOMEN AAN EEN· w:E;RKNEMER DIE 
AAN EEN REGLll;MENTAIR STATUUT IS 
ONDERWORPEN. - GECOORDINEERDE 
w:ElTTEN BETREFFE.NDE DE VERGOEDING 
DER SCHADll; VOORTSPRUITENDE UIT 
ARBEIDSONGEV..u.LEN. - WETTEN ALS 
DUSDANIG 'NTET VAN TOEPASSING. 

4° ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OVERKOMEN AAN ERN WERKNEMER, 
LID VAN HET BURGERLIJK AANVUL

LINGSPERSONEEL VAN RET MlNISTERDn 
VAN LANDSVERDE.DIGING, EN VEROOR
ZAAKT DOOR EEN MILITAIR. - ·REGI·E
MENTAIR STATUUT WAARBIJ AAN DIT 
BURGERLIJK PE.RSONEE.L DE VOORDE
LE.N WORDEN TOE.GEKEND ZOALS ZIJ 
ZIJN BEPAALD IN DE Gll;COORDINE.ERDE. 
w:E;TTEN BETREFFE.NDE. DE VERGOEDING 
DE.R SCHADE. VOORTSPRUITENDE UIT 
ARBEIDSONGEVAI,LEN.- STATUUT DAT 
DAARDOOR RET RE.CHT VAN DE GE.TROF
Fll;NE OP VERGOE.DING NIE.T BEPERKT 
TOT , DE ;vERGOEDINGEN ALLEEN, DIE 
DOOR GE.NOE.MPE GECOORDINEERDE 
\¥ETTEN WORDEN VASTGE.STEI,D. 

5° DESKUNDIGENONDERZOEK. -
STRAFZAKEN. - EE.DAFLEGGING VAN 
DE DESKUNlHGE. - VORM. - WET 
VAN 27 MAART 1970 TOT WIJZIGING 
VAN HET LAATSTE LID VAN ARTIKEL 44 
VAN RET WE.TBOEK VAN STRAFVORDE' 
RING . - WET VAN TOEPASSING OP DE 
HANGENDE RECHTSGEDINGE.N. 

6° WETTEN EN BESLUITEN. 
WET DIE. TIJDE.NS HE.T CASSATIE.GEDING 
IN w:ElRKING IS GETREDEN. - UIT
DRUKKEI,IJKE BEPALING VAN DE WET 
DAT ZIJ VAN TOEPASSING IS OP DE 
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HANGE;NDE; RE;CHTSGE;DINGEN. - W:mT 
DIE; DOOR· RET HoF KAN :WORDEN 
INGE;ROE;PE;N OM HE;T BE;LANG VAN EE;N 
MIDDE;L TE BE;OORDE;LE;N . 

1° De te1·mijn waa1·ove1· de beklaagde of de 
btwge~Techtelijlc aansp1·akelijke partij 
beschilct om zich in cassatie te voorzien 
tege?• een eincla?Test dat op tegensp1·aak 
bu•ten hun aanwezigheid is gewezen, 
begint pas te lopen vanaj de betelcening 
van het an·est aan de pa1·tij aan wie 
zij wo1·dt gedaan ( 1). (Wet van 9 maart 
1954, art. 2, lid 2.) (Impliciete oplos
sing.) 

2° Het statuut van het bU?·gm·lijk aanvttl 
lingspe?·sonneel, dat door de Ministe1· 
van Lanclsvenlediging is aangew01·ven 
met toepassing van het koninklijk besluit 
van 24 december 1951, sltt'it tussen de 
Staat en het aan dit statuttt ondm·worpen 
pe1·soneel het bestaan uit van een 
a1·beidsove1·eenkomst behee1·st do01· de 
wet van 10 maa1·t 1900 (2). (Wet van 
10 maart 1900, art. 1, lid 2; gecoi:ir
dineerde wetten betreffende d e ver
goeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, art. 1, lid 1.) 

3° De gecoih·dinee1·de wet'ten betretfende de 
ve1·goeding de1· schade voortspruitende 
ttit a1·beidsongevallen z1:jn als dttsdan1:g 
niet van toepassing op dtJ a?·beiclsonge
vallen ove1·komen aan de werlcnemers 
die aan een 1'eglementai1· statuut onde?·
wO?·pen ztjn (3). (Wet van 10 maart 
1900, art. 1, lid 2; gecoi:irdineerde 
wetten b etreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, art. 1, lid 1.) 

4° Het ?'eglementdi?· statttut van het bur
ge?·lijk aanvullingspe1·soneel dat do01· de 
.Ministe1· van Lanclsve1·dediging is aan
gewo?·ven met toeJJas'sing van het konink
lijk besluit van 24. clecembe1· 1951, ve?· 
leent aan dit pm·soneel cle vo01·delen 
bepaalcl in cle gecoih·clineerde wetten 
bet1·efjencle cle vm·goecling de1· schade 
voo1·tsp1·uitencle ttit a1·beidsongevallen . 
Hientib volgt niet dat het 1·echt op ve?·
goecling van een lid van dit pe1·soneel, 
get1·o tfen door een arbeidsongeval dat 

(1) Raadpl. cass., 27 maart 1950 (Bttll. en 
PAsrc., 1950, I, 531). De wet van 9 maart 
1954 schafte de b esluitwet af van 19 oktober 
1944 welke de voorziening in cassatie t egen 
de arresten van bet :M:ilitair Gerechtsbof 
regelde. 

(2) en (3) Vgl. cass., 27 juni 1963 (Bttll. 

een militai1· heejt ve?'OO?'Zaakt, beperkt 
is tot de ve1·goedingen alleen die doo1· 
genoemde gecoih·dinee1·de wetten wo1·den 
vastgesteld. 

5° A1·tikel 1 van de wet ·van 27 maa1·t 1970 
tot wijziging van het laatste lid van 
a1·tikel 44 van het1 W etboek van stmj
vo1·dm·ing, naa1· luid waa1·van de des
kttndigen in stmjzaken de eed van 
deskundige kunnen afleggen hetziJ mon
deling, hetzij doo1· aanb1·enging van het 
jo1·mulie1· op het ve1·slag, hetz1:j bij een 
gedagtekend . en onde1·telcend gesclwijt, 
is van toepassing op de hangende 
?'echtsgeclingen (4). (Wet van 27 maart 
1970, art. 2.) 

6° Het Hoj lean, om bij geb1·eke van belang 
niet ontvanlcelijlc te verlcla1·en een middel 
dat een nietigheicl vi:m de procedtt?'e 
im·oept, steunen op een wet clie tijdens 
het cassatiegecling in . we?'lcing is get?·e
den, indien de 1·echtm· op ve1·wijzing, 
kmchtens een uitcl?·ukkelijlce bepaling 
van deie wet dat zij van toepassing 
is op de hangende 1·echtsgeclingen, de 
p1·oceclu1·e als 1·egelmatig zou rnoeten 
beschouwen, niettegenstaande de ve?·
nietiging die voo1·tvloeit uit de inwilli
ging van het middel ( 5). 

(WICKMAYER, T. MADDENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten respectievelijk op 22 november 
1966 en 9 april 1970 door het Militair 
Gerechtshof gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
het arrest van 22 november 1966 beperkt 
is tot de burgerlijke beschikkingen ervan ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 19 van de 
door koninklijk besluit van 28 september' 
1931 gecoi:irdineerde wetten op de ver 
goeding der schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevalle~1, gewijzigd en aan
gevuld door artikel 10, 1° en 2°, van de 
wet van 10 juli 1951, artikel 3 van de 
wet van 16 maart 1954 en voornamelijk 

en PASIC., 1963, I, 1134) en de noten onder 
dit arrest, blz. 1134 en 1135; 18 jtmi 1964 
(ibid ., 1964, I, 1119). 

(4) en (5) Cass., 22 juni 1970 '(A1'1' . cass., 
1970, blz. 997) en de noot op blz. 997; 
14 september en 16 november 1970, sup1·a, 
blz. 39 en 246. 
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door het enig artikel van de wet van 
II j1mi I964, en 9, lid 2, van het konink
lijk besluit van 24 december I95I, tot 
machtiging van de Minister van Lands
verdediging om voor een bepaald aantal 
betrekkingen bestemd voor militairen 
van lagere graad aanvullingspersoneel 
aan te werven en tot vaststelling van 
hun statuut, 

doonlat het bestreden arrest van 
22 Jlovember I966, na geconstateerd te 
hebben dat ingevolge de dienstverbin
tenis van I januari I965 verweerder 
aangeworven werd als klasseerder onder 
de voorwaarden bepaald bij het konink
lijk besluit van 24 december I95I en 
deel uitmaakte van het aaJwullingsper
soneel aangenomen door het Ministerie 
van Landsverdediging, en zonder te 
betwisten dat, zoals eiser in zijn eerste 
conclusie op 22 november I966 voor het 
Militair Gerechtshof genomen had Iaten 
gelden, het aan verweerder op 22 septem
ber I965 overkomen ongeval door eiser, 
korporaal wederdienstnemer, veroorzaakt 
werd terwijl verweerder bij het beeindi
gen van zijn werk zich nog in het militair 
kwartier bevond, beslist heeft dat ver
weerder ertoe gerechtigd was, zonder 
enige beperking de vergoedingen te vor
deren die hem volgens het gemene recht 
verschuldigd waren, om reden dat arti
kel 9, lid 2, van het koninklijk besluit 
van 24 december I95I aileen verwijst 
naar de voordelen die ten behoeve. van 
de slachtoffers van arbeidsongevallen 
zijn bedongen, doch dat de in het arti
kel I9 van de gecoordineerde wetten op 
de arbeidsongevallen bepaalde vorde
ringsbeperkingen hierdoor niet van toe
passing gemaakt werden, 

en doordat dienvolgens, nu eiser, in 
zijn eerste . conclusie op 22 november 
I966 voor het Militair Gerechtshof gena
men, had laten gelden dat verweerder 
slechts aanspraak kon maken op de 
vergoeding voor de materiele schade, 
namelijk de klederenschade ten belope 
van 2.000 frank, de bestreden arresten 
van 22 Jlovember I966 en 9 april I970 
aan verweerder nog andere vergoedingen 
bebben toegekend, onder meer voor 
verplaatsingskosten, zedelijke schade we
gens werkonbekwaamheid, en esthetiscbe 
schade, 

te1·wijl uit voorme1de artikelen I9 van 
de gecoordineerde wetten op de arbeids
ongevallen en 9, lid 2, van het koninklijk 
besluit van 24 december I95I, uit het 
feit dat verweerder in dienst was van bet 
Ministerie van Landsverdediging zoals 
in het bestreden arrest van 22 november 

I966 wordt geconstateerd, en uit het feit 
dat bet ongeval zich voordeed in de 
omstandigheden beschreven in de eerste 
conclusie door eiser op 22 november I966 
voor het Militair Gerecbtshof genomen, 
volgt dat verweerder geen andere aan
spraken mocht laten gelden overeenkom
stig het gemene recht dan die welke 
strekten tot vergoeding van de materiels 
schade, welke vreemd was aan de schade 
bedoeld in de wetgeving over de arbeids
ongevallen en welke, volgens eiser, zich 
beperkte tot 2.000 frank klederenschade : 

Overwegende dat het arrest van 
22 november I966 vaststelt dat verweer
der, als lid van bet aanvullingspersoneel 
van bet Ministerie van Landsverdediging 
aangeworven onder de voorwaarden be
paald bij het koninklijk besluit van 
24 december I95I, een reglementair 
statuut geniet; 

Dat voormeld statuut bet bestaan 
uitsluit van een 1 arbeidsovereenkomst 
beheerst door de wet van Hi maart I900 
tussen bet Ministerie van Landsverdedi
ging en de personeelsleden die aan 
bedoeld statuut zijn onderworpen ; 

Overwegende dat artikel I van de · 
door het koninldijk besluit van 28 sep
tember I93I gecoordineerde wetten op 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen bepaalt dat de 
vergoeding van de schade voortspruiten
de uit ongevallen overkomen aan werk
lieden, of aan de met werldieden gelijk
gestelden, van de openbare of bijzondere 
ondernern,ingen, in de loop en ter zake 
van de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst beheerst door de wet van 
IO maart I900, overeenkomstig ae bepa
lingen van deze wet wordt geregeld ; 

Dat daaruit volgt dat voormelde ge
coordineerde wetten niet toepasselijk 
zijn op de arbeidsongevallen van perso
neelsleden die een reglementair statuut 
genieten; 

Overwegende weliswaar dat het arrest 
ook vaststelt dat in artikel 9, lid 2, van 
het koninklijk besluit van 24 december 
I95I bepaald wordt dat het aangeworven 
personeel dezelfde voordelen geniet als 
die welke bepaald zijn in de gecoordi
neerde wetten op de arbeidsongevallen 
en zulks in dezelfde voorwaarden als bij 
die wetten gesteld ; dat het ecbter erop 
wijst dat die bepaling alleen verwijst 
naar de voordelen die ten behoeve van 
de getroffenen van arbeidsongevallen zijn 
bedongen, zodat hieruit blijkt dat de 
stelling van de verweerder, thans eiser, 
niet opgaat waar hij voorhoudt dat de 
openbare overheid de bedoeling zou 
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:gehad hebben ook de andere bepalingen 
van gezegde gecoiirdineerde wetten die 
aan deze voordelen vreemd zijn, toepas
.selijk te maken en onder meer de in 
artikel 19 bepaalde vorderingsbeperkin
. gen; 

Overwegende dat het arrest, door, op 
grand van voormelde beschouwingen, te 
·beslissen dat verweerder ertoe gerechtigd 
;is zonder enige beperking de vergoedin
,gen te vorderen die hem ingevolge het 
;gemene recht verschuldigd zijn, een juiste 
·toepassing heeft geniaakt van de in het 
:middel aangeduide wetsbepalingen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
·de schending van artikel 44 van het 
W etboek van strafvordering aangevuld 
·door het enig artikel van de wet van 
.3 juli 1957, 

doo1·dat het bestreden arrest van 9 april 
1970 uitspraak heeft gedaan over de 
vergoeding welke door verweerder werd 
gevorderd, en daarbij gesteund heeft op 
bet deskundig verslag van dokter Con
.reur, als deskundige aangesteld door het 
vonnis van de Krijgsraad van 24 mei 1966 
·en door het bestreden arrest van 
22 november 1966, 

te1·wijl deze desku.ndige zijn werkzaam
beden op 18 december 1967 reeds had 
.aangevangen en niettemin zijn schrifte
Jijke eed slechts nadien, namelijk op 
12 januari 1968, aan de vordere~~de 
·overheid liet toekomen, zulks in strijd 
met voormeld artikel 44 van het Wet
boek van strafvordering : 

Overwegende dat artikel 1 van de 
wet van 27 maart 1970, hetwelk het 
artikel 44 van het W etboek van straf
vordering heeft gewijzigd, niet vereist 
dat de deskundige het geschrift, hetwelk 
'Zijn eedaflegging inhoudt, aan de ver
zoekende overheid richt, alvorens hij 
met de uitvoering van zijn taak begint ; 

Overwegende dat, luidens artikel 2 van 
voormelde wet, de nieuwe bepaling van 
toepassing is op de hangende rechtsge
·dingen; 

Overwegende dat eiser op 5 mei 1970 
verklaard heeft afstand te doen van de 
voorziening, die hij op 17 april 1970 
tegen het arrest van 9 april 1970 had 
ingesteld; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de op 17 april 1970 tegen het arrest 
van 9 april 1970 ingestelde voorziening; 
verwerpt de op 5 mei 1970 ingestelde 
voorziening ; veroordeelt eiser in de kos-
ten. ' 

1 december 1970. - 2e .kamer. -
Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H . Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H . -Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H . Bayart . 

2e KAMER. - f december 1970. 

WEGVERKEER. VooRRANG. 
VVEGVERKEERSREGLEliiENT VAN 
14 MAART 1968, ARTIKEL 17. 
MANEUVER. -c--- BEGRIP. 

De bestuU?·dm· die 1·ijclt op een voo?'?'angsweg 
voo1·zien van het ve1•lcee?·steken nr. 2 of 
87a en die, zonde1· van 1·ichting te 
vm·ande1·en of li'(bks af te slaan om de 
1·ijbaan te ve1·laten, zich e1·toe bepe1·kt 
de dubbele gele streep te volgen wam·doo1' 
de denkbeeldige mnd van deze rijbaan 
wo1·clt aangeweze'/11, daa1· . waa1· zij op 
een k?·ttispunt naa1· links dmait, voe1·t 
geen maneuve1· uit in de zin van arti
kel 17 van het Jif/ egve?·lcee?'S?'eglement van 
14 maa1·t 1968 (1). 

(POULEYN EN LITISCONSORTEN, T. VER
NEERT EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«DE VADERLANDSCHE ll,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 april 1970 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 17 en 25, inzonder
heid 25, 2, b, van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968, houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 418 en 420 van het Strafwetboek, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, en 97 van de Grondwet, 

cloo1·dat het bestreden arrest verweerder 
Verneert ontslaat van elke fout en elke 
aansprakelijkheid in het litigieuze onge
val om de redenen dat, daar hij zijn 
weg vervolgde op een rijbaan waarvan 

(1) Raadpl. cass:, 29 mei 1967 (A1~·. cass., 
1967, biz. 1182) en 14 april 1969 (ibid., 1969, 
biz. 761). 
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de werkelijke of denkbeeldige rand aan- , 
geduid was door een dubbele gale streep, 
die voor de weggebruiker Pouleyn dui
delijk zichtbaar was, daze verweerder 
niet kan beschouwd worden als · een 
maneuver naar li.n.ks uitgevoerd hebben
de, en dat onder daze omstandigheden 
de inhalende weggebruiker Pouleyn zich 
vooraf ervan moest vergewissen of hij, 
na ingehaald te hebben, zonder gevaar 
zijn plaats opnieuw kon inneme~1. in de 
normale gang van het verkeer zonder 
dat verkeer te hinderen, 

tenvijl de. term « maneuver " een zekere 
verandering in de gevolgde richting impli
ceert; dat mitsdien een «maneuver" 
uitvoert de bestuurder die, om de rijbaan 
waarop hij rijdt te blijven volgen, de 
richting van zijn voertuig moet veran
deren; dat derhalve, om te bepalen of 
de bestuurder van een voertuig een 
maneuver uitgevoerd heeft of niet, de 
rechter client te onderzoeken, niet of die 
bestuurder de rijbaan waarop hij reed 
is blijven volgen of niet, maar wei of 
hij al dan niet in een ?ekere mate de 
gevolgde richting heeft veranderd, waar
uit volgt dat het arrest, door uitspraak te 
doen zoals het heeft gedaari, zijn beslis
sing, dat verweerder Verneert geen 
« maneuver " had uitgevoerd, niet naar 
de eis van de wet gerechtvaardigd heeft ; 

en te?·wijl het arrest in ieder geval niet 
toelaat te weten of het hof van beroep 
beslist heeft dat verweerder Verneert 
niet kon worden beschouwd als een 
maneuver naar links uitgevoerd hebbende 
omdat l).ij niet in een zekere mate de 
gevolgde richting had vera~1.derd of niet
tegenstaande hij deze richting in een 
zekere mate had veranderd : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de kwestieuze hoofdbaan voorzien 
is van het verkeersteken nr. 2 en dat 
derhalve de werkelijke of denkbeeldige 
rand van de rijbaan mocht aangegeven 
worden door middel van een dubbele 
gele streep, dat daze streep ten daze 
duidelijk zichtbaar was voor eer~te erser 
en dat verw:eerder zijn normale weg 
vervolgde; 

Dat, wam1eer het arrest uit daze vast
stellingen afleidt dat verweerder « niet 
kan aangezien worden als een maneuver 
naar links uitgevoerd te hebben ,, het 
bedoelt dat verweerder die de draai n aar 
links va11 de hoofdbaan volgde, zoals deze · 
baan regelmatig met een dubbele gele 
streep is aangeduid, niet naar links afsloeg 
om de rijbaan te verlaten in de zin van 

artikel 25-2 van het wegverkeersregle
ment, noch de richting van zijn voertuig 
aanzienlijk veranderde in de zin van arti
kel 44 van voormeld reglement, noch 
een maneuver urtvoerde in de zin van 
artikel 17 van gezegd reglement ; 

Dat zodoende het arrest zijn beschik
kend gedeelte wettelijk rechtvaardigt en 
tevens de conclusie van eiser passend 
beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

1 december 1970. - ,2e kamer. -
Voo1·zitte?·, . de H. Delahaye, raadsheer 
waar~1.emend voorzitter. - Ve1·slaggeve1· , 
de H. Gerniers. - Gel•jlclttidende con
clttsie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Faures. 

2e KAMER. - 1 december 1970. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
VEROORDEL:E1NDE BESLISSINQ OP DE 
STRAFVORDERING. - GEEN V:E1RMEL
DING VAN DE. 'V:E1TTELIJK:m BEP.ALINGEN 
WAARIN DE BESTANDDELEN VAN HET 
MISDRIJF WORDEN OPGEGE:VEN OF 
vVAARBIJ EEN STRAF WORDT BEPA.ALD. 

NIET MET REDENEN 01\'lKLEDE 

BESLISSING . 

N iet naa1• 1·echt met 1·edenen omlcleed is de 
ve1·oonlelende beslissing op de st1·aj
vonle1·ing, die de weael·ijlce bepalingen 
niet ve1·meldt waaTin de bestanddelen 
van het ten laste van de belclaagde ge
legde misd1·ijj w01·den opgegeven en 
waa1·bij een sti·af wo1·dt bepaald voor 
het jeit dat een rnisd?·ijj oplevm·t (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(PAPAZISSIS.) 

Met de ndtitie overeenstemmend 
arrest. 

1 december 1970. - 2° kamer. -

(1) Raaclpi. cass., 4november 1968 (.Arr. cass., 
1969, biz. 256); 10 mei 1970 (ibid., 1970, 
biz. 875) en 16 november 1970, sup1·a, blz. 245. 
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Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkluiif,ende con
-clusie, de H . Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 1 december 1970. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE GESCHRIFTEN. - AAN
BRENGEN VAN EEN NUl\1MERPLAAT VAN 
EEN VOERTUIG OP EEN ANDER VOER
TUIG DAN DAT WAARVOOR ZIJ BESTEMD 
IS. - GEBRUIK VAN DIT VOERTUIG 
VOORZIEN VAN DIT IDENTITEITSTEKEN. 
- NU111MERPLAAT NOCH VERANDERD 
NOCH VERVALST. - NOCH VALSHEID 
IN GE.SCHRIFTEN NOCH GEBRUIK VAN 
VALSE GESCHRIFTEN IN DE ZIN VAN 
DE ARTIKEI.EN 193 EN VOLGf<NDE VAN 
RET STRAFWETBOEK. 

Ook al moest de vm·valsing van een num
rnm·plaat van een voeTtuig een valsheid 
in gesch?"iften opleve1·en met toepassing 
van de a1·tikelen 193 en volgende van 
het St?·afwet'boelc, toch is het aanb1·engen 
van cle1·gelijke numme1·plaat waaTvan 
geen enlcel gegeven vemnde1·d of ve?'
valst ive1·d gef,n ve1·valsing van een alcte 
of een stttk of geen gebntilc van een 
alcte of een vals stttk waaTop genoemde 
wettelijke bepalingen straf stellen (1). 

(w. COPPENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 jtmi 1970 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat eiser de voorziening 
beperkt tot de veroordeling uitgesproken 
uit hoofde van valsheid in geschriften 
en gebruik van het valse stuk ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 193, 
196, 197, 213, 214 van het Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat eiser veroordeeld is 
om met bedrieglijk opzet of met het 

(1) Cass., 22 juli 1970 (A1·r . cass., 1970, 
biz. 1038) en de noten onder dit arrest. 

oogmerk om te schaden valsheid te 
hebben gepleegd in geschriften "door 
het aanbrengen van een reproductie
nummerplaat 1411 H op zijn voertuig, 
nummerplaat die toegekend was aan een 
ander voertuig "en met hetzelfde bedrieg
lijk . opzet of oogmerk om te schaden, 
gebruik te hebben gemaakt van het 
hierboven nader omschreven valse stuk, 
wetende dat het vals was (feit A); 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het bewezen feit hierin bestaat dat 
eiser een autonummerplaat, welke beant
woordt .aan de eenzelvigheid van een 
ander voertuig, op zijn auto heeft 
bevestigd; 

Overwegende dat, zelfs in de veronder
stelling dat de vervalsing van een num
merplaat een valsheid in geschriften, 
bedoeld door de artikelen 193 en volgende 
van het Strafwetboek, zou kunnen uit
maken, de persoon die, zonder de num
merplaat zelf of de letters of cijfers 
daarvan te vervalsen, een nummerplaat 
die hem niet toebehoort en beantwoordt 
aan de eenzelvigheid van een andere 
auto, op zijn auto bevestigt, ook al is een 
bepaalde nummerplaat de bevestiging 
van de inschrijving van een bepaalde 
wagen in het repertorium van de dienst 
van het wegverkeer en ook al is een 
voertuig enkel tot het verkeer toegelaten 
wanneer de eraa~1. toegekende nummer
plaat erop is aangebracht, geen verval
sing pleegt in de zin van artikel 193 en 
volgende van het Strafwetboek ; 

Dat bij gebrek aan vervalsing, er 
evenmin gebruik van een valse akte of 
stul~ kan zijn ; 

Overwegende dat de verdraaiing van 
de waarheid, wezenlijke voorwaarde van 
de valsheid in geschriften, weliswaar niet 
aileen door de materiele vervalsing van 
een geschrift maar ook door vervalsing 
van de inhoud van het geschrift kan 
worden verwezenlijkt, zonder dat dit in 
zijn materialiteit vervalst wordt ; 

Dat de vervalsing van de inhoud .van 
een geschrift echter het bedrieglijk op
maken onderstelt van een verdichte aide, 
wat bij het bevestigen van een munmer
plaat op een wagen waartoe zij niet 
behoort, niet het geval is ; 

Dat derhalve het arrest zijn beslissing 
van veroordeling niet wettelijk recht
vaardigt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het eiser 
uit hoofde van de telastlegging A ver
oordeelt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
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laat d e kosten ten l aste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak llaar het 
Hof van beroep te Brussel. 

I december I970. - 2• kamer. -
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H . Gerniers. - Gelijlcluiclencle con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 1 december 1970. 

Io CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZA.K:mN. - VooRZIENING TE<GE<N D:m 
B:E<SLISSING VAN DE< R:E<CHT:E<R IN HOGER 
BEROEP. - MIDDEJ:, GERICHT TEGE;N 
DE BESLISSING VAN DE El!<RSTJ!< RJ!<CH
TER. - NmT-ONTVANKELIJKH:mrn. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZA.K:mN. - MrnD:E<L DAT J!<J!<N GEBREK 
AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE 
AANVOERT. - G:mEN NAUWKEURIG
HEID.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. -

3o TAAL (QEBRUIK VAN DE NEDER
LM-.'DSE EN DE FRANSE). 
STRAFZA.K:mN. - NmTIGHErn T:mN a:m
voLGE VAN EEN SOHENDING VAN DE< 
WET VAN I5 JUNI I935. - LATERE, 
NIET LOUTER VOORBERJ!<IDEND:E< BE
SLiSSING OP TEGENSPRAAK.- NIETIG
HEii:> GEDEKT . 

4o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKJ!<N, - MIDDEL 
HmRUIT AFGELE<ID DAT DE B:E<KLAAGDE 
ZICH IN ZIJN MOEDERTAAL NmT HEEFT 
KUNNEN VERDEDIGEN.- BEKLAAGDE 
BIJGESTAAN DOOR EE<N TOLK. - G:mEN 
SCH:E<NDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

5o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZA.K:mN. - SCHENDING VAN DE RECH
TEN VAN DE VERDEDIGING. - MrnDEL 
HIERUIT AFGJ!<LEID DAT ER STUKKEN 
SLEOHT VERTAALD EN ANDERE VER
NmLD OF BESCHADIGD ZIJN.- MrnDEL 
NIET VOORGELEGD AAN DE FElTEN
RECHTER.- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

5o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAl\1ENSTELLING VAN RET RECHTS 
OOLLEGE . - CORRECTIONELE RE.CHT
-o "Mv _ "'R.li!f'!H'l'TnR nn~ n-re R"F.RC:HTlt-

KING VAN VERWIJZING NAAR DE COR~ 
REC;riONELE RECHTBANK HEJ!<FT GE;WE
ZEN.- RECHTER DIE VERVOLGENS ALS. 
LID VAN DEZE REOHTBANK VAN DE 
ZAAK KENNIS NEEMT. - WETTELIJK
HEID. 

70 VERJARING. - STRAFZA.K:mN. -
STUITING VAN DE VERJARING. -BRIEF' 
VAN DE ONDERZOEKSREOHTER WAAR
BIJ DE DESKUNDIGE UITGENODIGD 
WORDT ZIJN VERSLAG NEER TE. LEGGEN -· 
- STUITINGSHANDELING. 

go CASSATIE. - BEVOEGDHE;ID. 
STRAFZA.KE;N.- MIDDE;L WAARBIJ RET' 
HOF WORDT UITGENODIGD ZELF EEN 
STUK UIT TE LEGGEN. - HoF NmT· 
BEVOEGD. 

I o Niet ontvanlce~ijlc is het miclclel dat enlcel 
lc?·itiek uitb1·engt tegen de beslissing van 
cle em·ste ?'echte?' inclien de voo?'Z?:ening· 
ge1·icht is tegen de beslissing van de 
?'echte?' in hoge1· beroep (I). 

2o Niet ontvankelijk is het midclel clat een. 
geb1·ek aan antwo01·d op de conclusie 
aanvoe1·t, zonae?' aan te duiden wellce eis, 
verwee1· of exceptie onbeantwo01·d iB' 
gelaten (2). 

3o De nietigheid ten gevolge van een sche~
ding van de wet van 15 juni 1935 op· 
het geb?"uilc cler talen in ge?·echtszalcen. 
w01·clt gedekt door cle latm·e, niet louter· 
vo01·be?·eiclencle beslissing op tegensp1·aak 
die zelj cloo?' geen ~tit een schending· 
van cleze wet voo1·tvloeiende nietigheicl. 
.is aangetast (3). (Wet van I5 ju.ni I935, 
art. 40, lid 2.) 

4o H et miclclel hie1·uit ajgeleid clat de· 
belclaagde zich niet heejt lctmnen verde
cligen, hoewel uit de stulcken waa1·op· 
het Hoj ve1·mag acht te slaan blijkt dat 
cle beklaagcle bijgestaan wm·cl do01· een. 
clo01· de voo1·zitte1' benoemde talk, lean. 
niet w01·den ingewilligd (4). (Wet van 
I5 ju.ni I935, art. I4 en 24; Wetb. van 
strafv., art. 332.) 

(1} Cass., 20 januari 1969 (A1'1'- cass., 1969,. 
blz. 485). 

(2} Cass., 19 oktol1er 1970, sup1·a, blz. 161. 
(3) Cass., 18 september en 16 oktober 1967 

en 18 maart 1968 (An·. cass., 1968, blz. 77 ,. 
230 en 941). 

(4} Cass., 15 september 1941 (Bull. en 
PASIC .. 1941; I, 339). 
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5o Niet ontvankelijk is het aan de jeiten
rechte1' niet voorgelegd middel hieruit 
ajgeleii£ dat de rechten van de ve1·dedi
ging we1·den geschonden omdat bepaalde 
stukken slecht vm·taald en andere ve1'
nield of beschadigd zouden zijn (I). 

6o Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt de rechte1· die in de raadkame1· 
over de ve1·wijzing.van de beklaagde naar 
de C{!1'1'ectionele 1·echtbank heejt beslist, 
ve1'volgens als lid van deze 1·echtbank 
van de zaak kennis te nemen (2). 

7o Df! b1·iej waa1·bij de onde1·zoeksrechte1' 
de aangestelde deskundige uitnodigt ziJn 
ve1·slag nee1· te leggen is een onde1'
zoelcsdaad die de ve1ja1·ing van de stmj
vo1'de1·ing stuit (:3). (Wet van 17 april 
1878, art . 22.) 

so Het Hoj van cassatie is niet bevoegd 
om kennis te nemen van een middel 
waa1'bij het wo1·dt uitgenodigd zelj een 
akte uit te leggen (4). (Grondwet, 
art. 95, lid 2.) 

(BESANQON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 10 juni 1970 door bet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

cloo1·dat bet beroepen vonnis ep. bet 
bestreden arrest geen rekening hebben 
gehouden met de door eiser aangevoerde 
verdediging : 

Overwegende dat, in zover bet middel 
tegen bet b eroepen vonnis gericht is, bet 
niet ontvankelijk is ; 

Dat, in zover bet middel gericht is 
tegen bet arrest, bet niet ontvankelijk 
is, bij gebrek aan duidelijkheid, daar bet 
niet preciseert welke eis , verweer of 
exceptie onbeantwoord werd gelaten ; 

/ 

(1) Raadpl. cass., 28 oktober 1957 (Bull. 
en PASIO., 1958, I, 203), 8 juni Hl64 (ibid., 
1964, I, 1069), 7 oktober 1968 (An·. cass., 
1969, blz. 148) en 19 mei 1970 (ibid., 1970, 
blz. 886 ). 

(2) Cass., 16 januari 1967 (A1-r. cass., 1967, 
blz. 595) en de in noot 1 geciteerde arresten. 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 23 en 24 
van de wet van 15 juni 1935, op bet 
gebruik <J.er talen in gerechtszaken, 

doo1·aat bet verzoek van eiser strek
kende tot de vertaling in de Franse taal 
van aile dokumenten van het dossier 
slechts gedeeltelijk werd ingewilligd, 
eiser zich in zijn moedertaal niet heeft 
kunnen verdedigen, de N ederlandse . taal 
hem werd opgedrongen, de commissaris
sen V. en B. geen beroep gedaan hebben 
op een tolk ondanks hun onvolledige 
kennis van de Franse taal, de door de 
onderzoeksrechter aangestelde tolk de 
gedachten van eiser heeft misvormd of 
verkeerd gei:nterpreteerd en de door de 
voorzitter van de rechtbank benoemde 
tolk zich een ogenbli:k verwijdetd heeft 
op de terechtzitting van 8 oktober 1969 : 

Overwegende dat, waren ·ze gegrond, 
de beweerde nietigheden die bet gevolg 
zouden zijn v.an de schending van de 
wet van 15 juni 1935 op .bet gebruik der 
talen in gerechtszaken gedurende, ener
zijds, bet vooronderzoek en de procedure 
voor de eerste rechter en, anderzijds, de 
procedure voor bet hof van beroep 
respectievelijk gedekt zijn door bet von
nis van veroordeling van de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen van 5 november 
1969 en door bet arrest van veroordeling 
van 10 juni 1970, die op tegenspraak 
werden geveld en die door geen enkele 
nietigheicl voortvloeiende uit de schen
ding van voormelde wet zijn aangetast ; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet derde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, 

dom·dat eiser dokumenten in bet Neder
lands opgesteld niet heeft kunnen citeren; 

. eiser zich in zijn moedertaal niet heeft 
kunnen verdedigen, de Nederlandse taal 
hem werd opgedrongen en de vergissin
gen en verkeerde interpretaties van de 
vertalers voor zijn verdediging nadelig 
zijn geweest : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaait blijkt 

(3) Cass., 4 . december 1961 (Bull.. en 
PASIC., 1962, I, 430). 

(4) Cass., 22 november 1965 (B~tll. en 
PASJC., 1966, I , 384) en noot 2 onder dit 
arrest. 
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dat eiser op alle terechtzittingen van 
het hof van beroep bijgestaan werd door 
een door de voorzitter benoemde tolk ; 

Dat eiser., door de tussenkomst van 
die tolk, de in het N ederlands opgestelde 
dokumenten heeft kmm.en citeren, en 
zijn verdediging in zijn moedertaal heeft 
kunnen voordJ:agen ; dat de bewering dat 
de vertalers vergissingen en verkeerde 
interpretaties ged.aan hebben geen steun 
vindt in de elementen waarop het Hof 
acht vermag te slaan ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 7 en 8 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat, 11.11 het middel niet 
preciseert waarin het arrest voormelde 
wetsbepalingen zou hebben geschonden, 
het niet ontvall.kelijk is; 

Over het vijfde middel, afgeleid hieruit 
dat de brand van een gedeelte van de 
bewijsstukken en vooral de beschadiging 
van ·een van die stukken (brief van de 
burgerlijke partij De Boeck) een gedeelte 
van· de bewijzen van eiser hebben doen 
verdwijnen : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt d at eiser voor het hof van beroep 
aangevoerd heeft dat de brand en de 
beschadiging van de bewijsstukken de 
bewijzen van eiser hebben doen verdwij
nen; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, 

do01·dat de voorzitter van de raadkamer 
en de voorzitter van de correctionele 
rechtban~ eenzelfde persoon is : 

Overwegende dat geen wetsbepaling 
verbiedt dat de rechter die in de raad
kamer over de verWIJZing van een 
beldaagde naar de correctionele recht
bank heeft beslist, aan het berechten van 
dezelfde beklaagde deelneemt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het zevende middel, afgeleid 
hieruit dat de verjaring verworven is : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de verjaring van de voortgezette 
misdrijven omschreven onder I, A-1, A-2, 
en gepleegd van 19 juni , 1962 tot 

1 februari 1965 regelmatig werd gestuit 
door het schrijven van 27 november 1967 
waarbij de onderzoeksrechter de deskun
digen heeft aangezocht htm versla.g neer 
te leggen; . 

Dat derhalve de verjaring niet ver
worven was bij de uitspraak van het 
arrest· 

Dat'het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 15 en 16 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering, 

doonlat het bero~pen vonnis geen 
uitspraak doet over de aard en de nit
legging van de als vals beschouwde con
tracten, hoewel eiser daarmntrent een 
prejudiciele exceptie had opgeworpen, 
zodat het Hof van cassatie zich bevoegd 
dient te verklaren om over de prejudi
ciele exceptie te beslissen : 

Overwegende dat, nu het middel ge
richt is tegen een beslissing waartegen 
geen voorzieni11.g is ingesteld, het niet 
ontv<mkelijk is ; 

Overwegende dat eiser niet ontvanke
lijk is om aan het Hof te vragen de door 
hem opgeworpen prejudiciele exceptie 
betre:ffende de aard en de uitlegging van 
de als vals beschouwde kontrakten naar 
de bm·gerlijke rechter te verwijzen, 
subsidiair, zich zelf naar de regelen van 
het bmgerlijk recht te gedragen bij zijn 
beslissing over de aard en de uitlegging 
van bedoelde kontrakten ; 

En overwegende, wat betreft de beslis
sing over de strafvordei·ing, dat de 
substantiele of op stra:ffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten: 

1 december 1970. - 2e kamer. -
V oorzitte?', de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkluiclencle con
clttsie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
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2e KAMER: - 1 december 1970. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - BURGERLJJKE RECHTS
VORDERJNG. BEKLAAGDE DIE 
WE:GE.NS ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN SLAGEN EN VERWONDJNGEN IS 
VEROORDEELD DOOR EEN IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGAAN VONNIS VAN 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK. -
EERSTE ARREST WAARBIJ ALVORENS 
OP DE BURGERLJJKE RECHTSVORDERJNG 
TE BESLISSEN EEN NIEUW DESKUNDI
GENONDERZOEK WORDT BEVOLEN TEN
EINDE DE OMVANG VAN DE DOOR DE 
BURGERLIJKE PARTIJ OPGE.LOPEN LET
BELEN TE BESCHRIJVEN. - BEKLAAGDE 
DIE NA RET DESKUNDIGENONDERZOEK 
OPNIEUW RET BESTAAN VAN EEN OOR
ZAKELIJK VERBAND TUSSEN DEZE LET
BELEN EN DE SI,AGEN BETWIST. -
TWE:EDE ARREST WAARBIJ DIT VER
WE:ER WORDT VERWORPEN OP GROND 
VAN RET RECHTERLIJK GEWIJSDE VAN 
RET VONNIS VAN DE. CORRECTIONELE 
RECHTBANK. ~ WETTEloiJKHEID. 

W annee1·, nadat de belclaagde we gens 
onopzettelijk toeb1·engen van slagen 
en veTwondingen doo1· een in h'acht van 
gewijsde gegane vonnis van de C01'1'ec
tionele ?'echtbank is ve1·oonleeld, het hoj 
van be1·oep, wam·bij alleen de buTgeTlijke 
1'echtsvo1·de1·ing aanhangi g is, bij een 
ee1·ste a1'1·est een niei<W deslcundigen
onde?·zoek beveelt alleen om de omvang 
van de do01· de bU?·ge1·Zijlce pa1·tij opgelo
pen letselen te besch1·ijven, en de beklaag·
de na dit deslcundigenonde?'Zoek het 
bestaan van een oo1'zakelijlc veTband tits
sen deze letselen en de slagen opnieuw 
betwist, ve1·we1'pt het hoj van beToep dit 
ve1·wee1· wettelijk doo1· in zijn tweede 
a1'1·est te steunen op het gezag van het 
1'echte1'lijlc gewijsde van het vonnis van 
de C01'1'ectionele 1'echtbank (I}. 

{E. COPPENS, BLEYS, BOSSUWE EN NAAM 
LOZE VENNOOTSCHAP « EENDRACHT EN 
VOORZORG », T. GILLEJ\<IAN EN FEDERA
TJE VAN ONZIJDIGE MUTUALITEITEN.) 

(1) Raadpl. cass., 21 september 1959 
(Bull. en PAsrc., 1960, I, 87) en de note'n 2 
en 3, biz. 88 ; 3 november 1970, sup1·a, 
biz. 205. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel over 
de burgerlijke rechtsvorderingen uit
spraak doet ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen ll34, ll35, 1315, 
1319, 1320, 1322, 1350, 3°, 1352; 1382 
en 1383 van het Burgerlijk W etboek, 
23 tot en met. 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvordering, en 
97 van de Grond,.et,. 

doo1·dat, alvorens verder uitsp1aak te 
doen over de eisen waardoor de verweer
ders het herstel vorderen van het nadeel, 
geleden ten gevolge van het ongeval 
waarvoor de eerste drie eisers bij het 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Oudenaarde van 20 mei 1964 in penaal
en civielrechtelijk opzicht verantwoor
delijk zijn bevo.nden, het bestreden 
arrest de conclusie van 9-e eisers heeft 
verworpen welke, gesteund op · een op
merking in het verslag van de gerechte
lijke deskundige Dr. Van den Ostende, 
tegen de .eisen van de verweerders deed 
gelden : « dat de burgerlijke partijen 
hoeven te bewijzen dat de letsels waar
over Gilleman klaagt, veroorzaakt wer
den door de slagen die hem toegebracht 
werden door Coppens en Bleys, en waar
voor · deze laatsten veroordeeld werden 
bij vonnis van de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde op 20 mei 1964 ; 
dat de deskundige de mening uitdrukt dat 
het niet uit te maken is op welke manier 
en ten gevolge van welke feiten de 
vastgestelde letsels ontstaan zijn; dat de 
eis van de burgerlijke partijen derhalve 
dient afgewezen te worden ; dat zeer 
subsidiair het aangewezen voorkomt ... 
de deslnmdige ter zitting te onderhoren, 
om hem uitleg te vragen over de passus 
van zijn verslag hierboven aangehaald », 
en deze conclusie verworpen heeft op de 
gronden, enerzijds, "dat noch de om
standigheden waarin het ongeval zich 
heeft voorgedaan en bijgevolg de schade 
werd veroorzaakt, noch de aansprake
lijkheid voor de schadelijke gE)volgen 
thans ... nog 'mogen betwist worden ; dat 
immers desbetreffend definitief uitspraalj: 
werd gedaan bij vonnis van de rechtbank 
te Oudenaarde van 20 mei 1964 dat .-.. 
in kracht van gewijsde is gegaan; dat . 
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bijgevolg de vrijwillig tussenkomende 
partij, evenals de verweerders (thans 
eisers) aileen nog de omvang mogen 
betwisten van de schadevergoedingen 
waarop de· eisers (thans verweerders) ... 
aanspraak maken ,, en anderzijds, "dat 
er geen termen zijn om in te gaan op de 
vraag ... de deslnmdige ter terechtzitting 
van het hof te ondervragen ; dat de 
passus van het verslag . . . waarop de 
verweerders (thans eisers) steunen om 
dit verhoor te vragen, aileen een vast
stalling is van de deskundige, die ... 
onwetend was van de omstandigheden 
van het ongeval en ... op !outer gen~tes
kundige vaststellingen moeilijk een ver
klaring · kon geven nopens de wijze 
waarop' de verwondingen werden toege
bracht, wat hem overigens niet werd 
gevraagd "; 

te1·wijl het bestreden arrest, door aldus 
te beslissen, de zin en de draagwijdte 
miskent van de hier te voren aangehaalde 
conclusie van de eisers (schending van 
de artikelen 1134, 1135, un9, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), aan 
het vonnis van veroordeling, door de 
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde 
op 20 rnei 1964 geveld, een gezag van 
gewijsde zaak toeschrijft dat het Iiiet 
had en niet kon hebben ten aanzien van 
de burgerlijke vordering van de verweer
ders (schending van de artilmlen 1350, 
3o, en 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 
23 tot · 28 van het Getechtelijk W etboek, 
en 3 en 4 van de wet van 17 april 1878), 
de wettelijke regelen op de bewijslevering 
miskent die de verweerders ertoe ver
plichten het beweerde verband van 
causaliteit te bewijzen t.ussen het door 
voormeld vonnis vastgestelde misdnjf 
en de aangevoerde letsels en kwetsuren 
(schending van de artikelen 1315, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
3 en 4 van voormelde wet van 17 april 
1878), en dienvolgens het door de con
clusie van de eisers opgeworpen verweer 
afwijst op niet-passende gronden wellm 
in feite en in rechte verkeerd zijn en 
derhalve geeJl wettelijke motivering ktm
nen uitmaken voor de afwijzing' van die 
conclusie en de naderhand uitgesproken 
veroordeling tot schadevergoeding 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat de eisers, op grand 
van de door de deskundige g\)dane op
merking dat het moeilijk geneeskundig 
te verklaren is door welk mechanisme 
de electieve verwonding is ontstaan ter 
hoogte van de perineale streek, de anus 

en het rectum, in hun conclusie voor het 
hof van beroep aileen het bestaan be
twisten van een causaal verband tussen 
de door de eerste twee ei10ers aan ver
weerder toegebrachte Ietsels en subsidiair 
staande hielden dat het aangewezen was 
de deskundige te onderhoren om hem 
uitleg te vragen over voormelde passus 
van het verslag ; dat deze conclusies niet 
ontkenden dat de letsels en verwondin
gen, vastgesteld door de desktu1dige en 
waarover eerste verweerder klaagt, ver
oorzaakt waren door het ongeval waar
over het vonnis van 20 mei 1964 van de 
rechtbank te Oudenaarde uitspraak doet; 

Overwegende dat, door na de eerste 
twee eisers, op strafgebied, veroordeeld 
te hebben wegens de htm respectievelijk 
ten laste gelegde misdrijven, hen, op 
burgerlijk gebied, samen met de derde 
eiseres te veroordelen om aan de verweer
ders bepaalde bedragen te betalen, ge
meld vonnis van 20 mei 1964 impliciet 
maar zeker, in feite en derhalve soeverein, 
beslist heeft dat er een causaal verband 
bestaat tussen de door de eerste twee 
eisers gepleegde misdrijven en de door 
verweerder opgelopen letsels ; 

Dat dit vonnis gezag van gewijsde 
bezit; 

Overwege~1de dE;rhalve dat het arrest, 
zonder de dra.agwijdte van de conclusie 
van de eisers en de rechtsregelen over de 
bewijslevering te mis}m1men en zonder 
aan voonnelcl vonnis een gezag van 
gewijsde toe te schrijven dat het niet 
bezat, op grand van de in het middel 
overgenomen beschouwingen betre:ffende 
het gezag van gewijsde van gezegd 
vonnis, de afwijzing van voormelde stal
ling van de eise.rs wettelijk rechtvaa.rdigt ; 

Overwegende clat het tussenarrest van 
21 januari 1969, door aan de deskundige 
de opdracht. te geveu de door verweerder 
bij het ongeval van 18 jtmi 1963 opgelo
pen letsels en verwondingen te beschrij
ven, hem niet oplegde de wijze nate gaan 
waarop de door hem vastgestelde letsels 
en verwondingen werden toegebracht ; 

Overwegende derhalve dat het arrest, 
· zonder de omvang van de aan de des
kundige verleende opdracht te misken
J1en, door er op te wijzen dat de aan de 
desktmdige te stellen vraag reeds beslecht 
is door een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing, de subsidiaire 
vraag van de eisers streklrende tot het 
onderhoren van de deskttndige passe~1d 
beantw~ordt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

1 december 1970. - 2e kamer. -
Voo?·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
d e H. Gerniers. - Gelijleluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Plei te1·, de H . De Bruyn. 

1e KAMER.- 3 december 1970. 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

BURGERLIJKE ZAKEN.- UITLEGGEND 
ARREST. - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
RECHTER. 

20 INTERESTEN. - GERECHTELIJKE 
INTERESTEN. - BEGRIP. - lNTERES
TEN DIE VERGOEDENDE INTERESTEN 
OF VERZUIMSINTERESTEN KUNNEN ZIJN. 

30 BEWIJS - BEWIJSKRACHT VAN DE 

AKTEN. - RECHTERLIJK GEWIJSDE. - . 
BURGERLIJKE ZAKEN. - UrTLEGGING 
VAN :E<:E<N ARR:E<ST DOOR H:mT HOF 
VAN , B:E<ROEP. - .ARREST DAT ENKEL 

DE DRAAGWIJDTE VL"f R:E<T VROEGEK 
ARREST VASTSTELT, ZONDER RET UIT 
TE BREIDEN, TE BEPERKEN OF TE 
WIJZIG:E<N . - UITL:E<GGING VERENIG
BAAR MET DE B:E<WOORDING:E<N VAN 
DIT ARREST. - MISKENNING NOCR 
VAN D:E< BEWIJSKRACRT VAN H:mT 
ARREST, NOCH VAN RET GEWIJSD:E<. 

4° GERECHTSKOSTEN. - BURGER . 
LIJKE ZAKEN.- UITLEGGING VAN EEN 
ARREST DOOR RET ROF VAN B:E<RO:E<P
- VoRD:E<RING TOT UITLEGGING TOE
G:E<w:EZEN. - GERECHTSKOSTEN KOM:mN 
TEN LASTE VAN DE STAAT. 

5o AFSTAND. - AFsTAND vAN EEN 
RECHT. - BEGRIP . 

(1) Vgl., onder de v66r h et Gerechtelijk 
Wetboek vigerende wetgeving, ca.ss., 8 novem
ber 1965 (Bull. en PASIC., 1966, I , 318); 
24 april .1970 (A1'1', cass., 1970, blz. 789) 
en de arresten geciteerd in noot 2, 

(2) Cass., 22 januari 1968 (A1'1', cass., 1968, 
blz. 691). 

(3) Zie het in noot 1 vermeld arrest. 

6° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - VORDERING Ol\i UIT
LEGGING VAN EEN ARREST DOOR RET 
ROF VAN BEROEP. - VERWEERDER 
IN DE UITLEGGING, DIE BIJ CONCLUSIE 
GEVRAAGD HEEFT DAT DE KOSTEN 
TEN LASTE KOM:mN VAN DEGENE DIE 
DE UITLEGGING VORDERT. - GEEN 
AFSTAND DOOR VERWEERDER VAN DE 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 801 VAN RET 
GERECRTELIJK WETBOEK. 

1° De 1·echte1· die een onduidelijlee of 
dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, 
lean die uitleggen, zonde1· evenwel de 
daa1·in bevestigde 1·echten uit te b1·eiden, ~ 
te bepe1·leen of te wijzigen (1). (Gerecht. 
Wetb., art. 793.) (Impliciete oplossmg.) 

2° De inte1·esten, die ge1·echtelijlee intm·esten 
tvO?·den genoemd, leunnen hetzij ve?'goe
clende inte1·esten hetzij vm·zuimsinte1·esten 
zijn (2) . 

3° De bewijslcmcht of het gezag van 
gewijsde van een V1'0ege1· an·est w01·dt 
niet misleend doo1· het a?'?'est van het 
hof van be?'oep dat, doo1· « de aa?'d van 
de inte?'esten die het hof in het v1·oege1· 
w ·1·est had willen toeleennen en de datum 
van wannee?' zelce1·e inte1·esten zijn begin
nen te lopen » te p?'ecise?·en, aldtts enlcel 
de dmagwijdte van de V?'oege?'e beslissing 
heeft vastge;gteld, zonde?' de daa1·in 
bevestigde 1·echten uit te b1·eiden, te 
bepm·leen of te wijzigen (3). 

-;to Indien cle vo?·de?·ing tot uitlegging van 
de beslissing woTdt toegewezen, leomen 
de leosten ten laste van de Staat (4). 
(Gerecht. W etb ., art. 801.) 

50 De afstand doo1· ·een pa1'tij van een 
?'echt moet .st1'ilct wonlen uitgelegd en lean 
slechts wo1·den afgeleid uit feiten die 
voo1· geen ande1·e ttitlegging vatbaa1· 
zijn ( 5). (Impliciete oplossing.) 

6o H et feit dat de venvem·de?' in een geding 
tot uitlegging van een a?'?·est do01· het 
hof van be1·oep_ bij conclusie gevmagd 
heeft dat de lcosten ten laste leomen van 
degene die de uitlegging vo1·de1't, lean 
niet doen ve?'moeden dat de ve1·wem·de1' 
van de toepdssing van a1·tileel 801 van 
het Ge1·echtelijle JiV etboele heeft afgezien. 

(4) Raadpl. v erslag van de Koninklijk 
Commissaris voor de gerechtelijke hervor
ming, Pari. st., Senaat, n' 60, zitt. 1963-1964, 
blz. 60, laatste lid. 

(5) Cass., 8 januari 1968 (Arr . cass., 1968, 
blz. 622) . . 
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(GEMEENTE SINT-GII,LIS, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP VAN VERZEKERINGEN 
NAAR Nl!;DERLANDS RECHT « NOORD 

BRABAND ».) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december 1969 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen. ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, inzon
derheid lid 1, 1320, 1322, 1:350, inzonder
heid 3D, van het Burgerlijk Wetboek, 
23, 24, 25, 26 van het Gerechtelijk 
W etboek, en, voor zoveel als nodig, 
1351 van het Burgerlijk Wetboek, 

cloo1'dat : a) nu het vaststaat, zoals de 
rechter erop wijst, dat verweerster in het 
inleidend exploot van 28 januari 1954 
een vergoeding van 500.000 frank, be
houdens vermeerdering, en de gerechte
lijke interesten heeft gevorderd en dat 
zij, bij haar laatste conclusie, heeft 
gepreciseerd dat de vergoedingsinteresten 
sinds 8 januari 1954, datum van de feiten, 
verschuldigd waren op h et door haar 
berekend en niet betwist voorschot ten 
bedrage van 372.364 frau.k en, bovendien, 
de gerechtelijke interesten heeft ge
vraagd ; b) nu het arrest, op 5 november 
1968 tussen partijen gewezen op deze 
conclusies, eiseres heeft veroordeeld « tot 
betaling aan eiseres in hoger beroep 
« Verzekeringsmaatschappij Noord Bra
band ll van een voorschot van 
372.364 frank op de geleden scha.de en 
tot de gerechtelijke interesten ll, op 
grond « dat het van nu af aan zeker is 
en trouwens niet wordt betwist dat de 
schade mmmmm 372.364 frank be
draagt ll, het bestreden arrest zegt « dat 
de vergoedende gerechtelijke iJ.1.teresten 
door de gemeente Sint-Gillis op het 
bedrag van 372.364 frank verschuldigd 
zijn vanaf 28 januari 1954 en de moratoire 
gerechtelijke interesten vanaf 5 novem
ber 1968 ll en deze beslissiJ.1.g hierop 
steunt « dat de duisterheid of de dubbel
zinnigheid die een beletsel is voor de 
tenuitvoerlegging van het arrest van . 
5 november 1968 reeel is; .. . dat het 
hof geen enkele grond aanvoert waaruit 
kan worden afgeleid dat het de vorcl.er.ing 
tot betaling van de vergoedingsinteresten 
verwerpt ; dat hieruit volgt dat de in het 
besc}likkend gedeelte v,an het arrest 
:vermelde gerechtelijke interesten zowel 
de vergoedingsinteresten als de verzuims
interesten omvatten en · dat « Noord 

Braband )) door de vergoedingsinteresten 
vanaf 28 januari 1954 en niet vanaf de 
dag zelf van de schade te berekenen de 
stellige bedoeling van de stellers van het 
arrest van 5 ~1.ovember 1968 geenszins 
tegenspreekt ll, 

te1·wijl de interesten die gerechtelijke 
interesten worden genoemd hetzij ver
goedingsinteresten, hetzij verzuiJ.nsinte
resten klmnen zijn; echter, ter zake van 
aquilische aansprakelijkheid, geen ver
zuimsinterest op het bedrag van een 
schuldvordering' wegei1.s schadevergoe
ding verschuldigd is v66r de beslissing 
die deze schadevergoeding toekent, zodat 
het beschikkende gedeelte van het bestre
den arrest, volgens hetwelk het uitgelegde 
arrest gerechtelijke interesten toekent 
vanaf de datum van het inleidend 
exploot, onverenigbaar is met de om
standigheid dat deze beslissing verklaart 
dat de schade minimum 372.364 frank 
bedraagt en bijgevolg, bovendien, geen 
vergoedingsinteresten toekent, waaruit 
volgt dat het arrest de bewijskracht van 
het beschikkende gedeelte van het uitge
legde arrest alsmede van de grond die er 
de noodzakelijke stem1. van is, mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
inzonderheid lid 1, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) evenals het gezag 
dat eraan verbonden is (schending van 
de artikelen 1350, inzonderheid 3D, van 
het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 
26 van het Gerechtelijk W etboek en, 
voor zoveel als nodig, 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat verweerster, in de 
conclusie waarop het arrest van 5 novem
ber 1968 uitspraak heeft gedaan, vroeg 
dat eiseres tot betaling van 372.364 frank 
plus de vergoediJ.1.gsinteresten sinds 
8 januari 1954 plus de gerechtelijke 
interesten zou worden veroordeeld ; 

Dat genoemd arrest, na te hebben 
vastgesteld « dat het van nu af aan zeker 
is en trouwens niet wordt betwist dat 
de schade minimum 372.364 frank be
draagt », eiseres veroordeelt tot betaling 
aan verweerster « van een voorschot van 
372.364 frank op de geleden schade, en 
tot de gerechtelijke interesten op dit 
bedrag ll; 

Overwegende dat het bestreden uit
leggend arrest erop wijst dat het hof 
van beroep in voormelde beslissing « geen 
enkele grond aanvoert waaruit )!:an wor
den afgeleid dat het de vordering tot 
betaling van de vergoedingsinteresten 
verwerpt; dat h ieruit volgt dat de in het 
beschikkende gedeelte vah het arrest 
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vermelde gerechtelijke interesten zowel 
de vergoedingsinteresten als de verzuims
interesten omvatten " ; 

- Overwegende dat de gerechtelijke inte
resten, naar gelang van het geval, hetzij 
vergoedende, hetzij moratoire interesten 
kunnen zijn, zodat de beslissing van het 
bestreden arrest, zoals ze gem~tiveerd 
is, niet onverenigbaar is met de bewoor
dingen van het uitgelegde arrest en, 
bijgevolg, soeverein is; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van a.rtikel 801 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

clo01·clat het bestreden arrest, uitspraak 
doende op de vordering tot uitlegging 
van het op 5 november 1968 · tussen 
partijen gewezen arrest, eiseres in drie 
vierde en verweerster in een vierde van 
de kosten veroordeelt., 

teTwijl, zo de vordering tot uitlegging 
wordt toegewezen, wat ten deze het geval 
is, althans wat de veroordeling betreft 
tot de gerechte.ijke interesten en tot de 
kosten van het verslag van de expertise 
op verzoek van de heer de Paduwa en 
van zijn verslag over de zaak zelf, de 
kosten ten laste van de Staat komen en 
bovendien, in de onderstelling dat de 
vordering tot uitlegging niet zou toege
wezen zijn wat de kosten van het exper
tiseverslag van de heer Van der Haeghen 
betreft, de kosten zelfs niet gedeeltelijk 
ten laste van eiseres konden worden 
gebracht, daar de wet voorschrijft dat, 
zo een vordering tot uitlegging niet wordt 
toegewezen, de kosten geheel of gedeel
telijk ten laste van eiser aileen kwmen 
worden gebracht : 

Overwegende da.t uit de gegevens van 
de zaak blijkt dat, op indiening van een 
verzoekschrift tot uitlegging van arrest 
door verweerster, eiseres vrijwillig is '\rer
schenen, zulks overeenkomstig artikel 796 
van het Gerechtelijk W etboek ; · 

Overwegende dat, naar luid vah arti
kel 801 van hetzelfde wetboek, de kosten 
uitsluitend ten laste van de Staat of van 
hem die uitlegging vordert moeten wor
den gebracht na.argelang dat en in 
zover de vordering al dan niet wordt · 
toegewezen ; 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
vroeg dat verweerster in de kosten van 
haar vorderillg tot uitlegging van het 
arrest van 5. november 1968 zou worden 
veroordeeld ; 

Dat het feit dat zij artikel 801 van het 

Gerechtelijk W e~boek niet uitdrukk:elijk 
heeft aangevoerd tot staving van haar 

· vordering .om haar van genoemde kosten 
te doen vrijstellen, niet kan doen ver
moeden dat zij van de toepassing van 
genoemd artikel zou hebben afgezien; 
. Dat zij, dientengevolge, ontvankelijk 
IS om aan de feitenrechter te verwijten 
dat hij de bij voormelde wetsbepaling 
voorgeschreven regels inzake verrekening
van de kosten niet heeft toegepast ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het eiseres heeft 
veroordeeld in drie vierde van de kosten 
van de vordering tot uitlegging van het · 
arrest van 5 november 1968; beveelt 
dat van dit a.rrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opdat hierover door de feitenrechter 
wordt beslist; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

3 december 1970. - 18 kamer. -
Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeveT, de H. Valen
tin, raadsheer waarnemend voorzitter .
- Gelijlcluiclende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Fally en De Bruyn. 

1 e KAMER. - 3 december 19.70. 

1 o WEGVERKEER. - VooRRANG VAN 
DE SPOORVOERTUIGEN. - VERPLICH
TING VOOR DE BESTUURDER VAN EEN 
DERGELIJK VOERTUIG OM NIETTEMIN 
ARTIKEL 6 VAN RET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 27 JANUARI 1931 IN ACHT TE 
NElVIEN. 

2° WEGVERKEER. - 0NVOORZIEN
BARE HINDERNIS. - ARREST DAT 
BESLIST DAT EEN BESTUURDER GEEN 
ONVOORZIENBARE HINDE.RNIS IS GE
WEEST VOOR EEN ANDERE BESTUURDER. 
-ARREST DAT ZIJN BESLISSING STEUNT 
OP EEN GEVOLGTREKKING UIT EEN 
FEITELIJKE V ASTSTEL~ING DIE HE.T 
VERMELDT . .:____ GEVO~GTREKKING NIET 
TEGENGESPROKEN DOOR DEZE VAST
STELLING.- WETTELIJKE BESLISSING. 

1° De voo?'?'ang op cle spo1·en, aan cle spoo?'
voe?·tuigen e1·lcencl cloo1· cle a1·tilcelen 15-2 
van het W egve?·lcee?'S?'eglement van 
10 clecembe?· 1958, gewijzigcl bij m·ti-
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kel 5 van het koninklijk besluit van 
.'JO april 1963, en 29 van het koninklijk 
besluit van 31 december 1965 (1), stelt 
de bestuurders van spoorvoe1·tuigen niet 
vrij van de ve1·plicht1:ng opgelegd doo1· 
artikel 6 van het koninklijk beslu~t van 
27 janua1·i 1931, gewijzigd bij m·tikel 1 
van het koninklijk besluit van 26 augus
tus 1938, om te ve?'t?·agen en zeljs te 
stoppen in geval van gevaa1· (2). 

2o Geen enlcele wettelijlce bepaling w01·dt 
geschonden doo1· het a1'1'est dat uit een 
jeitelijke omstandigheid, die het ve?'
meldt, afleidt dat een bestuu1·de1· geen 
onvoo1·zienbare hinde1·nis is geweest voo1· 
een andere bestuu1·der, zonde1' dat deze 
gevolgt?·ekking doo1· die vaststelling wordt 
tegengesp1·oken (3). 

{MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMU
NAAL VERVOER TE BRUSSEL, T. BEAU

PAIN.) 

• ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 1969 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384, inzonderheid lid 3, van h et Bur
gerlijk W etboek, .7, inzoJ~derheid 2 
(koninhlijk besluit van 6 september 1961, 
artikel 4), 15, inzonderheid 2 (koninhlijk 
besluit van 30 april 1963, artikel 5), 27, 
inzonderheid 1 (koJ~inklijk besluit van 
30 april 1963, artikel 14), 104 (koninhlijk 
besluit van 6 september 1961, artikel 21, 
1 o; 2o en 3°), 106, inzonderheid lid 1, 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 10 december 1958, 
voor zoveel als nodig, 7, inzonderheid 2, 
15, inzonderheid 2, 27, inzonderheid 1, 
104bis, inzonderheid a, b, c, en 106, 
inzonderheid 1, a, van het koninhlijk 
besluit van 14 · maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het· wegverkeer, 6, inzonclerheid lid 5 
(koninhlijk besluit van 26 augustus 1938, 
artikel 1), van het koninhlijk besluit van 
27 januari 1931 houdende politieregle
ment voor de exploitatie van de door de 
rcgering vorgunde of te vergtu~nen tram-

(1) en (2) Cass., 21 april 1969 (A1'1'. cass., 
1989, blz. 787) en noot 2. 

(3) Cass., 5 april 1958 (Bull. en PAsrc., 
1956, I , 809) en de noot 1, get. R. H.; clat 

wegen, 29 van het koninhlijk besluit van 
31 de·cember 1965 betreffende de veilig
heidsinrichtingen en de signalisatie van 
de overwegen en gelijkgrondse kruisingen 
eJ~ betreffende het verkeer op spoorwegen 
en aanhorigheden, en 97 van de Grand
wet, 

doordat op 30 december 1966, rand 
10 uur, te Brussel, op het kruispunt van 
de boulevards van de kleine ring en de 
Wetstraat, een botsing had plaatsgehad 
tussen een door een aangestelde van 
eiseres bestuurde tram die, komende van 
de Kunstlaan, na het groen licht te zijn 
voorbijgereden en gestopt te hebben 
wegens een belemmering door een vracht
auto niet ver van het spoor, zich opnieuw 
in beweging had gezet in de richting 
van het Madouplein, en de auto bestuurd 
door verweerder die, komende van het 
Jubelpark en na gewacht te hebben tot 
het licht groen werd, het kruispunt 
overstak in de richting van het centrum 
van de stad, en het arrest, om te beslissen 
dat het ongeval te wijten was aan de 
schuld van de trambestuurder en dat 
verweerder helemaal niet aansprakelijk 
was, en, dientengevolge, de rechtsvorde
ring to~ schadevergoeding van deze laat
ste toe te staan, erop wijst « dat de 
trambestuurder .. . het groene licht, dat 
op een tiental meter v66r het kruispunt 
stand, niet bij het begin van zijn fase, 
doch enkele ogenblikken later was voor
bijgereden ... ; dat, zelfs zo hij daarna 
geen zichtbare lichten meer v66r hem 
had, hij moest vermoeden, gelet op de 
reeds afgelegde afstand sinds hij zijn 
voertuig opnieuw m bewegu~g had ge
bracht en op de dum· van zijn nieuwe 
stilstand, dat deze lichten intussen ... 
oranje ... en misschien zelfs reeds rood 
waren geworden, zodat het verkeer open
stand of ieder ogenblik ging openstaan 
voor de weggebruikers van de Wetstraat; 
... dat hij heeft ... erkend ... dat hij niet 
heeft gelet op deze liphtveraJ~deringen, 
wat betekent dat hij geen aandacht heeft 
geschonken aan een mogelijke veranda
ring van de lichten ; .. . dat .. . de tram 
geenszins het kruispun t waB opgereden 
op het ogenblik dat hij bleef stilstaan 
wegens de b elemmering en dat hij had 
ktmnen blijven staan waar hij was zonder 
het verkeer van aJ~dere weggebruikers 
enigermate te hinderen, in afwachting 

de voorzienbare hindernis voor een wegge
bruiker (Olen hinclernis kan zijn die hij niet 
opmerkt, raaclpl. cass., 7 oktober 1969 
(A1'1·. cass., 1970, biz. 140). 
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dat hij het kruispunt regelmatig kon 
oprijden; . .. dat hoewel de spoorvoer
tuigen, d1e van de openbare weg gebruik 
maken, niet onder de toepassing van het 
verkeersreglement vallen, de bestuurders 
van deze voertuigen evenwel rekening 
moeten houden met de aanduidingen 
van de lichtsignalen ten behoeve van het 
verkeer en langzaam rijden of zelfs stil
houden, wanneer het, ten gevolge van 
stremming in het verkeer, gevaarlijk kan 
zijn de snelheid te behouden of zelfs 
verder te rijden, alsmede op de plaatsen 
waar, voor het openbaar verkeer, voor
zorgsmaatregelen nodig zijn en dat zij 
in elk geval niet vrijgesteld zijn van de 
verplichting om de door de omstandig
heden geboden voorzichtigheidsmaatre
gelen te treffen ; dat de aangestelde van 
eiseres in hoger beroep (thans eiseres) te 
kort is geschoten in deze verplichtingen 
door zijn voertuig zonder enige voorzorg 
opnieuw in beweging te brengen in voor
melde omstandigheden en, bovendien, 
met een snelheid die niet was aangepast 
aan de omstandigheden, zoals uit het 
geweld van de botsing en de omvang 
van de schade blijkt ; dat deze fouten 
in oorzakelijk verband staan met de 
schade; ... (dat), wat gedaagde in hoger 
beroep (thans verweerder) betreft, ... zo 
weliswaar het aangaan van een groen 
licht op een kruispunt voor . de wegge
bruiker vcior wie het geldt enkel een 
toelating is om over · dit kruispunt te 
rijden en zo hij daardoor niet wordt 
vrijgesteld om de door de omstandighe
den geboden gewone regels inzake voor
zichtigheid in acht te nemen, het ten deze 
vaststaat dat het plotseling opdagen van 
de tram, die het kruispunt onregelmatig 
was opgereden en door gedaagde in hoger 
beroep wegens de stilstaande vrachtauto 
niet was gezien, een onvoorzienbare hin
dernis heeft opgeleverd voor gedaagde in 
hoger beroep aan wie geen enkele fout 
kan worden verweten ; dat het immers 
bewezen is dat hij op het ogenblik van 
de botsing voorzichtig en met een geringe 
snelheid voortreed », 

te1·wijl, wanneer ·een spoorvoertuig 
regelmatig een groen licht is voorbijgere
den bij het naderen of oprijden van een 
kruispunt, waar het verkeer door licht
signalen wordt geregeld, en, wegens een 
belemmering, he eft moe ten stoppen op 
een plaats waar geen enkel rood licht aan 
zijn rechterkant hem verbood voort te 
rijden, het verkeer van dit voertuig op 
het kruispunt door de gewone regels 
wordt beheerst, namelijk door de regel 
waarbij aan het spoorvoertuig voorrang 

van doorgang wordt verleend, zelfs ten 
aanzien van voertuigen die zijn weg 
kruisen en onder de bescherming van een 
groen licht rijden; ten deze het a.rrest 
deze beginselen, die voortvloeien uit de 
artikelen 7-2, gewijzigd op 6 september 
1961, 15-2, gewijzigd op 30 april 1963, 
27-1, gewijzigd op 30 april 1963, 104, 
gewijzigd op 6 september 1961, en 106, 
lid 1, van het verkeersreglement van 
10 december 1958 evenals uit de artike
len 7-2, 15-2, 27-1, 104bis, a, b, c, en 
106,1, a, van het verkeersreglement van 
14 maa,rt 1968, en uit artikel 29 van het 
koninklijk besluit van 31 december 1965, 
miskent inzonderheid door te verklaren 
dat de trambestuurder het kruispunt 
onregelmatig is opgereden en dat, daar
door, het plotseling opdagen van de 
tram, die wegens de stilstaande vracht
auto niet gezien kon worden, voor ver
weerder een on.voorzienbare hindernis 
heeft opgeleverd, zodat de rechter de ten 
laste van de trambestuurder in aanmer
king ~enomen fout niet wettelijk karak
teriseert en evenmin het ontbreken van 
de aansprakelijkheid ·van verweerder 
wettelijk verantwoordt, en aldus, bene
vans voormelde reglementsbepalingen, de 
artikelen 1382, 1383, 1384, lid 3, van het 
Burgerlijk Wetboek en 6, lid 5, van het 
koninklijk besluit van 27 januari 1931, 
gewijzigd op 26 augustus 1938, schendt; 

en te1·wijl, in elk geval, het arrest, naar 
de eis van artikel 97 van de Grondwet, 
niet behoorlijk met redenen is omldeed, 
daar, zo verweerder de tram niet kon 
zien wegens de stilstaande vrachtauto, 
eveneens moet worden aangenomen dat 
de trambestuurder de auto van ver
weerder niet kon opmerken : .. 

Overwegende · dat de bestuurder van 
een spoorvoertuig, ook al heeft hij voor
rang, niet ontslagen is van de bij artikel 6 
van het koninklijk besluit van 27 janu
ari 193.1 opgelegde verplichting te ver
tragen of te stoppen, wanneer het, ten 
gevolge van stremming in het verkeer, 
gevaarlijk kan zijn de snelheid te behou
den of zelfs verder te rijden, alsmede op 
plaatsen waar, voor het openbaar ver
keer, voorzorgsmaatregelen nodig zijn ; 
· Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de trambestuurder een lichtsignaal 
was voorbijgereden enkele ogenblikken 
nadat het groene licht was aangegaan 
toen hij, zonder dat hij reeds het kruis
punt was opgereden, ten gevolge van de 
belemmering van het spoor moest stop
pen; 

Dat het opmerkt dat hij wegens deze 
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omstandigheden moest vermoeden dat 
het verkeer voor de gebruikers van de 
dwarsweg openstond of ging openstaan ; 

Dat het erop wijst dat de trambestuur
der zelf had " erkend . .. dat hij .geen 
aandacht had geschonken aan een moge
lijke verandering van de lichten » en zijn 
voertuig opnieuw in beweging had ge
bracht " in voormeld~ omstandigheden 
zonder enige voorzorg en, bovendien, 
met een snelheid die niet aan de omstan
digheden was aan!!,epast »; 

Overwegende dat het feit dat geen 
enkel rood licht aan de rechterkant van 
de trambestuurder hem verbood zich 
opnieuw iJ.1 beweging te zetten echter 
niet tot gevolg had hem te bevrijden van 
de verplichtingen inzake voorzichtigheid 
die de wet hem oplegt : 

Dat de feitelijke omstandigheden die 
de feitenrechter heeft gereleveerd en 
waaruit volgt dat de trambestuurder 
genoemde verplichtingen niet heeft nag~
komen, de beslissing wettelijk verant
woorden; 

Overwegende dat het feit dat de tegen 
elkaar gebotste voertuigen, v66r de aan
rijding, door hlm wederzijdse bestuurders 
niet konden worden gezien de reden niet 
tegenstrijdig of onlogisch maakt waarin 
de feitenrechter, na onderstreept te heb
ben dat de tram het kruispunt onregel
matig en onvoorzichtig was opgereden, 
heeft vastgesteld dat hij door verweerder 
niet kon worden gezieJ.1; 

Dat, na gewezen te hebben op de feiten 
waaruit de aansprakelijkheid van de 
trambestuurder bleek, welke feiten geen 
verband hielden met de zichtbaarheid 
voor hem van de auto van verweerder, 
de rechter de kwestie van de ev'entuele 
aansprakelijkheid van deze laatste heeft 
onderzocht ; 

Dat hij er in dit verband op wijst 
dat hem geen enkele fout kan worden 
verweten daar hij niet kon voorzien dat 
een t1;am het kruispunt onregelmatig was 
opgereden en, om aan te tonen dat deze 
verwachting door de feiten niet werd 
tegengesproken, vaststelt dat de aan
wezigheid van de tram door verweerder 
niet kon worden opgemerkt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmuen; 

Over het tweede midclel, a.fgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383, 1384, inzonderheicl 
lid 3, van het Bmgerlijk Wetboek, 27, 
inzonderheicl 1 (koninldijk besluit van 
30 april 1963, artikel 14), van het alge
meen reglement op de politie van het 

weg~erkeer, gevoegd brJ het koninklijk 
besluit van 10 december 1958, en, voor 
zoveel als nodig, 27, inzonderheid l, van 
bet koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie vari het wegverkeer, 

doonlat het arrest beslist dat aan ver
weerder geen enkele font kan worden 
verweten, op grand dat het plotseling 
opdagen van de tram, die het kruispunt 
onregelmatig was opgereden en door 
verweerder wegens de s-tilstaande vracht
auto niet was gezien, een onvoorzienbare 
hindernis heeft opgeleverd, 

te1·wijl de rechter noch door deze noch 
door enige andere reden antwoorclt op de 
conclusie waarin eiseres deed gelden " dat 
de aaJ.1wezigheid van het spoor gedaagde 
in hager beroep (thans verweerder) tot 
voorzichtigh'eid moest aanzetten en hem 
waarschuwde voor een mogelijke nade
ring van een spoorvoertuig » (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

en te1·wijl . het, opdat een hindernis 
onvoorzienbaar zou zijn, nodig is, wat 
het arrest niet vaststelt, dat de wegge
bruiker ze niet kan voorzien en de 
omstandigheid dat de hindernis niet kon 
worden opgemerkt of het · feit clat een 
andere weggebruiker zijn verplichtingen 
niet heeft nagekomen niet doorslagge
vend zijn (schending van de gezamenlijke 
hierboven vermelde bepaliJ.1gen en inzon
derheid van de artikelen 97 van . de 
Grondwet, 27-1 van het verkeersregle
me.ri.t van 10 december 1958, gewijzigd 
op 30 april1963, en 27-1 van het verkeers
reglement van 14 maart 1968) : 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
erop wijst dat .verweerder het kruisplmt 
" voorzichtig en met een geringe snel
heid » is opgereden; 

Dat het alclus impliciet vaststelt dat 
verweerder reed met de voorzichtigheid 
die de door hem gevolgde weg gebood, 
ook al lag daarin een spoor, en de con
clusie van eiseres beantwoordt; 

Overwegende, anderzijds, dat het arrest 
het begrip onvoorzienbare hindernis niet 
wil omschrijven of een rechtsregel formu
leren, doch nit de feitelijke omstandig
heden die het vermeldt enkel afleiclt dat 
de door de tram gevormde hindernis, ten 
deze, door verweerder niet kon worden 
voorzien; 

Dat de vaststellingen van de rechter 
de wettelijk aanvaardbare gevolgtrekking 
die hi,j eruit afleidt niet tegenspreken ; 

Om die redenen , verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 
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3 december 1970. - 1e kamer. -
Voo?'zi~te1· en Ve1·slaggeve1·, de H . Valen
ten, raadsheer waarnemend voorzitter. 
-"Gelijkluidende conclusie, de H . Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H . 
Fally. 

1 e KAMER. - 4 december 1970. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - . ONDERWIJ
ZER_ AANSPRAKELIJK VOOR D:E; SCHAD:E; 
VEROORZAAKT DOOR :E;:E;N L:E;ERLING Dill 
ZICH OND:E;R ZIJN TO:E;ZICHT B:E;VINDT. 
-AANSPRAKEI.IJKHEID AFH ANK:E;LIJK 
VAN :E;EN ONRECHTMATIGE DAAD VAN 
E:E;N MINDERJARIGE . 

De aanspmkeliJkheicl clie ingevolge a?·ti
lcel 1384., licl 4., va~ het · Bw·ge1·lijlc 
T1Vetboelc op cle oncle1·wijze1' 1·ust, 1:s 
ajhanlcelijk van cle voo1·waa?'de clat de 
schacle ve1·oo?·zaakt wo1·dt clo01· een 
om·echtmatige claad van de lee1·ling die 
zich oncle1· zijn toezicht bevinclt ( 1) . 
(Burg. Wetb., art. 1384, lid 4.) 

(VAN LOOY EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« LAGERE SCHOOL VAN DE EERWAARDE 
ZUSTERS », T . JACQUEMIJN EN LITTS 
CONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 mei 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de ·artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

clo01:clat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat het verkeersongeval 
uitsluitend te wijten was aan de onv'oor
zichtigheid van het minderjarig slacht
offer, Maria Jacquemijn, en na beslist 
te hebben dat het geschil er op neerkwam 
of degene die het slachtoffer onder 7ijn 
toezicht had op . het ogenblik van het 
ongeval aansprakeli jk kon gesteld worden 
op grand van artikel 1384 van het Bur-

(1) Raadpl. cass., 7 maart 1957 (Bull. en 
PAsrc., 1957, I, 806). 

gerlijk Wetboek, de eiseressen veroordeelt 
om aan de verweerders sub 1° tot 5o 
schadevergoedingen te betalen tot herstel 
van de door hen ten gevolge van het 
ongeval geleden schade, en deze beslissing 
staaft op de fout die eerste eiseres, als 
onderwijzeres die het slachtoffer onder 
haar toezicht had, tijdens een schoolreis, 
zou begaan hebben door het tienjarig 
slachtoffer, bij de terugkeer van de reis, 
onderweg te laten uitstappen langs een 
gevaarlijke baan en onmiddellijk voort 
te rijden, zonder zich erover te bekomme
ren hoe het kind zijn waning aan de 
overkant van de baan ging bereiken, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het tegenstrijdig 
'was enerzijds te beslissen dat het ongeval 
uitsluitend te wijten was aan de fout 
door het slachtoffer begaan en anderzijds 
te beslissen dat het ongeval te wijten was 
aan een fout door de ondervvijzeres, 
eerste eiseres, begaan, 

terwijl de strijdigheid tussen de7e twee 
overwegingen met het gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet verei:>te 
motivering gelijkstaat ; 

tweecle oncle?'cleel, het eveneens tegen
strijdig was, na beslist te hebben dat het 
geschil beperkt was tot de vmag wie van 
~eide partijen, de vader of de onderwij
zeres, aanspra.kelijk was op grand van 
artikel 1384 van het Burgorlijk Wetboek 
voor de schadelijke gevolgen van de fout 
van het slachtoffer, de eiseressen te ver
oordelen op grand van een eigen fout 
van eerste eiseres waarvoor de eiseressen 
slechts aansprakelijk hadden kunnen 
verklaard worden op grand van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek; 

cleule ondenleel, alleszins de onderwijzer 
op grand van artikel 1384 van het 
Burgerlijk W etboek slechts aansprakelijk 
is voor de sohade door de leerling aan 
derden veroorzaakt, doch niet voor de 
sohade die aan de leerling door zijn eigen 
fout berokkend wordt, 

terwijl bijgevolg, zelfs indien de eiseres
sen aansprakelijk konden gesteld worden 
voor de schade door de consorten Brauns 
geleden, het bestreden arrest de eiseres
sen niet wettelijk aansprakelijk kon 
stellen tegenover de ouders van het 
slachtoffer, eerste en tweede verweerders, 
daar de door hen geleden schade voort
spruit uit de clood van hun kind, die 
uiteraard een schade is door de fout van 
de leerling aan zichzelf bercikkend ; 

vienle oncle1·deel, zelfs indien het bestre
den arrest wettelijk heeft klmnen beslis
sen dat het ongeval te wijten was aan 
de onvoorzichtigheid van eerste Aisem~. 
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als onderwijzeres, de rechter die alleszins 
vastgesteld had dat het ongeval, waarvan 
de leerling die onder haar toezicht was, 
het slachtoffer geweest was, ook te wijten 
was aan de fout van het slachtoffer 
zelf, minstens had moeten besluiten tot 
een verdeling der aansprakelijkheid : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtsplegi11g hlijkt dat op 27 juni 
1963 zich een verkeersongeval voorcleed, 
waarbij de tienjarige dochter van eerste 
en tweede verweerders het Ieven verloor 
toen zij aangereden werd door de auto 
bestuurd door derde verweerder, auto 
die tengevolge vall deze aatuijding in de 
gracht terechtkwam met het gevolg dat 
de inzittende vierde en vijfde verweerders 
gekwetst werden ; dat, om vergoeding 
van de schade voortspruitende uit dit 
ongeval te bekomen, twee vorderingen 
voor de rechtbank werden ingesteld, 
vorderingen waarover de bestreden beslis
sing uitspraak doet ; dat de eerste vor
dering, door verweerder Joa1mes Brouns, 
zijn echtgenote Eerens en hun dochter 
Leonarda, op grond van artikel 1384, 
lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, tegen 
de eerste verweerder, vader van het 
slachtoffer, werd ingesteld en tevens 
tegen de twee onderwijzeressen, namelijk 
Van Looy Maria, eerste eiseres, en 
Bruyninckx Imelda, doch ditmaal op 
grond van de artikelen 1382 en 1384, 
lid 4, van het Burgerlijk W etboek, en 
ten slotte tegen de school, tweede 
eiseres, gedaagd als burgerlijk aansprake
lijk voor beide onderwijzeressen bij toe
passing van artikel 1384, lid 3, van het 
Burgerlijk W etboek ; dat de tweede vor
dering door Jacquemijn en Jochmans, 
eerste en tweede verweerder, ingesteld, 
gericht was tegen beide onderwijzeressen 
en tegen de school, dat, in zover ze 
gericht was tegen de onderwijzeressen, 
ze op hun persoonlijke fouten stetmde, 
dat, in zover ze gericht was tegen 
de school, ze, enerzijds, stetmde op 
artikel 1384, lid 3, van het Burgerlijk 
Wetboek, dit is op de burgerlijke aan
spra.kelijkheid van de school voor haar 
aangestelden, en, anderzijds, op de con
tractuele aansprakelijkheid va11 de school, 
die, naar de stelling van de consorte11. 
J acquemijn, zich contractueel verbonden 
bad toezicht nit te oefenen op de kinderen 
gedurende de reis, bij het einde waa.rvan 
het ongeval zich voordeed, en die 11aar 
deze stelling, aan die verbintenis was 
teko:~;t gekomen ; 

Dat het arrest, zonder op dit punt 
gecritiseerd te worden, verklaart da.t aile 
T'\<l"l•+.;lo.n o.T'n"t-rPl"' a lr lrnn1vl rrnet.n rlA.t , hP:t, 

ongeval " uitsluitend te wijten is aan de 
onvoorzichtigheid van het mmderjarig 
slachtoffer, dat het geschil er op neerkomt 
of het kind alsdan onder toezicht van 
zijn vader of van de aaugestelden van de 
school stond en of ·degene onder wiens 
toezicht het zich bevond, ten deze, 
aansprakelijk kon gesteld worden op 
grond van artikel 1384 van het Burger

' lijk W etboek >> ; dat het verder beslist 
dat er geen contractuele aansprakelijk
heid van de school is, dat de vader niet 
burgerlijk aansprakelijk is daar het kind 
op het ogenblik van het ongeval onder 
toezicht van het begeleidend personeel 
van de school stond ; dat het arrest op 
de onvoorzichtigheid van de gedragingen 
van eiseres Van Looy wijst doch beslist 
dat de andere onderwijzeres, partij 
Bruyninckx, geen fout beging ; dat het 
daaruit afl.eidt dat eiseres Van Looy en 
de school waarvan Van Looy de aange
stelde is, dienen aansprakelijk gesteld te 
worden " voor de schadelijke gevolgen 
van de door de minderjarige Maria 
J acqnemijn begane font " ; dat het dan 
ook, doch zonder verdere vermelding 
van de wetsbepaling waarop het steunt, 
beicle eiseressen veroordeelt en de eis 
ongegrond verklaart tegen de partij 
Brnyninckx ; 

Overwegende dat, aldus, het arrest het 
bestaan van twee persoonlijke fouten in 
oorzakelijk verband met het ongeyal 
vaststelt, dit is, de fout van het lund 
en die van eerste eiseres, welke de eerst
genoemde fout mogelijk maakte ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de · fout door het 
arrest ten laste van het kind gelegd, 
geenszins de fout uits1uit welke, volgens 
de rechter, door de onderwijzeres werd 
begaan ; dat, zo de rechter het woord 
" nitslnitend " gebruikt, t1it het tekst
verband blijkt dat hij hiermede de 
aansprake1ijkheid van de voerder Brouns 
wil uitsluiten; dat, trouwens, in zover hij 
de eiseressen tegenover de consorten 
Brotms aansprakelijk verklaart voor de 
schadelijke gevoigen van de fout van de 
mind.erjarige, hij ee1:st een fout van het 
kind moest vaststellen ; 

w at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres Van Looy 
had doen gelden dat er geen tekort aan 
toezicht was geweest ; dat, zo de rechter 
op de persoonlijke font ' van deze eiseres 
wijst, hij zulks doet tot beantwoording 
vA.n hAt ommworoen verweermiddel en 
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tot staving van de aansprakelijkheid van 
eerste eiseres op grond van artikel 1384 
van het Burgerlijk Wetboek; dat zulks 
niet strijdig is met de andere beslissingen 
van het arrest ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest niet 
blijkt dat een vergoeding werd toegekend 
wegens door het slachtoffer zelf opgelopen 
of aan zichzelf berokkende schade ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

_ Overwegende dat, bij ontstentenis ·van 
conclusies nopens een verdeling van de 
tJ.ansprakelijkheid, het arrest zich des
betreffend niet uit te spreken had ; 

:Oat geen van de onderdelen van het 
middel kan aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgelerd uit . 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, · 

dom·dat het bestreden arrest de eiseres
sen aansprakelijk verklaart voor de 
schadelijke gevolgen van het verkeers
ongeval, op grond varl de fout die eerste 
eiseres zou begaan hebben door het 
minderjarig slachtoffer te doen uitstappen 
langs een gevaa.rlijke baan en onmiddel
lijk voort te rijden zonder zich erom te 
bekommeren hoe het kind zijn woning 
aan de overkant van die baan ging 
bereiken, noch of er iemand van zijn 
familie aanwezig was om er het toezicht 
over te nemen, zonder de conclusies van 
de eiseressen te beantwoorden, in zoverre 
zij staa:ilde hielden dat zij geen aanspra-

. kelijkheid droegen voor het ongeval, om 
reden 1° " dat de ouders zelf hadden 
kLmnen informeren nopens het tijdstip 
van de aankomst om htm kind aan de 
autobus af te halen, en dat het feit dat 
zij zulks niet nodig hebben geacht, 
duidelijk bewijst dat zij de overtuiging 
hadden dat hwl kind voldoende ver
trouwd was met het wegverkeer », 2° « dat 
bij het uitstappen het kind nog tot 
voorzichtigheid werd aangemaand en 
nageroepen werd met . oversteken te 
wachten totdat de autobus weg was, 
raad die het kind echter in de wind 
sloeg », 3° dat eerste eiseres « in de vol
slagen onmogelijkheid verkeerde om het 
ongeval te beletten », 

te1'wijl om naar luid van artikel 97 van 
de Grondwet wettelijk gemotiveerd te 
ziJn, de rechterlijke beslissingen al de 
door de partijen in regelmatig neergelegde 
conclusie·s ingeroepen middelen en excep-
ties moeten beantwoorden. ' 

terwijl minstens uit de ·motivering van 
· het bestreden arrest onmogelijk kan 
opgemaakt worden · of de J:lechter in feite 
heeft willen beslissen dat het niet juist 
of niet bewezen was dat het slachtoffer 
(( aangemaand werd bij het uitstappen en 
nageroepen werd met oversteken te 
wachten totdat de autobus weg· was, 
raad die het kind in de wind sloeg », 
dan wel of hij in rechte heeft willen 
beslissen dat, zelfs indien dit juist was, 
de eiseressen toch aansprakelijk waren 
voor de font van het slachtoffer dat, 
tegen deze aanmaning in, volgens de op 
dit punt niet tegengesproken conclusies 
van de eiseressen, " na uit de autobus te 
zijn gestapt, plots en onverhoeds achter 
de autobus is komen uitlopen en de 
rijbaan dwarsen, zonder zich maar in het 
minst te bekommeren om het verkeer 
op de rijbaan », 

terwijl de ondhidelijkheid en dubbel
zinnigheid van de motivering dienaan
gaande met het gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat het zeer onvoorzichtig was een 
tienjarig meisje, biJ de terugkeer van 
een schoolreis, onderweg te doen uitstap
pen langs een gevaarlijke baan, en 
onmiddellijk voort te rijden zonder zich 
erom te bekommeren hoe het kind 
zijn woning aan de overkant van de 
baan ging bereiken, noch of er iemand 
van zijn familia aanwezig was om er het 
toezicht over te nemen ... dat geintimeer
den (thans de eiseressen) te vergeefs 
opwerpen dat het meisje dagelijks aileen 
bedoelde baan overstak om naar school 
te gaan ; dat zulks niet van die aard was 
dat gei'ntimeerde Van Looy het kind kon 
toelaten de dag der feiten, in gans 
verschillende omstandigheden, zonder 
enig toezicht de baan over te steken ; 

Dat, door deze beschouwingen, de 
rechter te kennen geeft dat, zelfs indien 
de ouders de overtuiging hadden dat het 
kind voldoende vertrouwd was met het 
wegverkeer om aileen de baan te k=en 
oversteken, en zelfs indien men het kind 
nog mondeling gewaarschuwd had voor
zichtig te zijn en te wachten alvorens 
over te steken, de op eerste eiseres 
rustende verplichting van toezicht zich 
bleef uitstrekken tot het toezicht op het 
kind bij het oversteken zelf van de baan ; 

Overwegende dat door-voormelde rede
nen het arrest eveneens de opwerping 
van eiseres vol!rens welke ze in de vol-
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slagen onmogelijkheid verkeerde het 
ongeval te beletten, b .eantwoordt ; 

Dat het middel, feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de eiseressen in de 
kosten. 

4 december 1970. - 1e kamer. - · 
Vo01·zitte?·, de H. Rntsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, 
de H. Hallemans . .....:... Gelijlclttidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite?·s, de HR. Struye en Ansianx. 

1 e KAMER. - 4 december 1970. 

GENEESKUNST. - 0RD:El VAN GEN:m:E<S
B::E:RE.N. - TUCHTVORD:ElRING. - G:m
N:E<:E;SH:E;:E;R DI:El ZICH KANDIDAAT H:E;EFT 
G:E;ST:E;LD VOOR :El:E<N BETR:E<KKING DIE 
AFHANGT VAN EEN COMMISSIE VAN 
OP:E;NB.A.R:El OND:E;RSTAND, T:E<R V:E;RVAN
GING vAN :E;:E<N DOOR D:E;Z:El COlVIlVIISSlli 
.A.FG:E;Z:E;TT:El G:E;N:E;:E;SH':E<:ElR, ZOND:E;R M:mT 
D:E<Z:El G:ElN:m:ElSH:m:ElR IN CONTACT T:El 
TR:mn:mN. - To:mPASSING vAN :E<EN 
TUCHTSANCTI:El. - W:E<TT:E<LIJKH:E;ID. 

W ettelijlc is de beslissing van de gemengde 
raacl van be1·oe1J van de 01·de van 
geneeshe?·en die aa.n een geneesheer een 
tuchtsanctie oplegt, omclat hij zich 
lcandidaat heejt gesteld voo?' een bet?·elc
lcing die ajhangt van een commissie van 
openba?·e ondm·stand, te?' ve1·vanging 
van een doo?· cleze comrnissie ajgezette 
geneesheer, zonde?' met cleze geneesheer 
in contact te treden ( 1). (Wet van 
25 jnli 1938, art. 4, 5 en 13.) 

(MONT:E<YN:El, T. ORD:El VAN G:E;N:E;:E;SH:E;R:E;N.) 

.A.RR:E;ST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 december 1969 gewezen 
door de Nederlandstalige Gemengde Raad 
van beroep van de Orde va~1 geneesheren ; 

(1) Cass., 14 april 1970 (A?'J'. cass., 1970, 
hb;. 7fl()\. 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
d e schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4 en 5 van de wet van 
25 jnli 1938 hondende oprichting van de 
Orde der Geneesheren, 1 en 5 van 
de wet van 6 augustus 1909 op de 
vastheid der benoemingen in. de besturen 
van liefdadigheid, 33, 34 en 70 van de 
organieke wet op de openbare onderstand 
van 10 maart 1925 (artikel 33, gewijzigd 
door de wet van 8 jlmi 1945, artikel 34, 
gewijzigd door de wet van '14 februari 
1961, en artikel 70, gewijzigd door de 
wet van 8 april 1958), en voor zover als 
~1odig van de artikelen 6, 2°, en 19 van 
het koni~1klijk beslnit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der Geneesheren. ; 

cloonlat de bestreden beslissin.g, zonder 
in betwistin.g te stellen. dat de ldager 
door de Conuuissie van. Openbare O~lder
stan.d van Blankenberge ontslagen werd 
en dat die maatregel door de bestnm·s
overheden bevestigd werd, ten laste van 
eiser de tnchtstraf ·van berisping uit
spreekt omdat hij zich kandidaat stelde 
en de plaats bekwam zonder met zijn 
con.frater contact te nemen ~loch de Raad 
van. de Orde te co~lscuteren '; dat, luidens 
de redenen ervan, zon.der gerechtigd te 
zijn om tussen te kome~1 i~1 de geschillen 
tnssen dokters en Commissies van Open
bare Onderstand, de tnclitoverheden van 
de Orde der geneesheren gerechtigd zijn 
om tuchtsancties te treffen wanneer bij 
dergelijke aangelegen.heid een. in.breuk 
wordt gepleegd op de medische plichten
leer; · 

te?·wijl, ee?·ste onde?·deel, die enkele 
redenen. geen passen.d an.twoord uitmaken 
op het verweer door eiser, namelijk in 
zijn neergelegde nota, hieruit afgeleid 
dat zelfs nit deontologisch- en tnchtoog
pnnt de ben.oeming van een geneesheer 
in een Co=issie van Openbare Onder
stand een zaak is die volledig ontsnapt 
aan de bevoegdheid van de voorganger 
in deze betrekking, zodat de Raad aan. 
een geneesheer n.iet de verplichting kan 
opleggen met zijn voorganger in betrek
king te treden, en dat de Commissies 
van Openbare Onderstand wettelijk be
voegdheid hebbe.n om gen.eesheren aan. 
te werven. in statntair verband en daar
aan. een. einde te stellen, zodat de afzetting 
van. een arts door de Connuissie defini
tief en on.herroepelijk is (schendin.g van 
artikel 97 van. de Grondwet); 

tweecle onclerdeel, de kandidaatstelling 
om een plaats te bekomen., open verklaard 
r'loiw r'lA nomnliRRifl V>l.ll One11harA 011r1Ar-
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stand ten gevolge van de afzetting van 
de titularis bij toepassing van de wette
Iijke bepalingen en bijgevolg door een 
als wettelijk te beschouwen beslissing, al 
gebeurde zij zonder contact te nemen met 
de afgezette titularis, geen ondeontolo
gisch karakter kan vertonen, en een 
soortgelijke verplichting integendeel de 
medische zorgen aan de behoeftigen in het 
gedrang zou brengen en bijgevolg in 
hoofde van de Provinciale Raad van de 
Orde een machtsoverschrijding zou uit
maken (ter uitzondering van artikel 97 
van de Grondwet, schending van al de in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, na er op gewezen te hebben « dat 
zonder gerechtigd te zijn om tussen te 
komen in de geschillen tussen dokters 
en Commissies van Open bare onderstand, 
welke uitsluitend bevoegd zijn om dok
ters te benoemen of af te zetten, de 
tuchtoverheden van de Orde der Genees
heren gerechtigd zijn om tuchtsancties 
te treffen wanneer bij dergelijke aange
legenheid een inbreul~ wordt gepleegd 
op de medische plichtenleer n, vaststelt 
dat eiser zich kandidaat heeft gesteld 
voor de plaats van internist dienstchef 
voor de dienst inwendige geneeslnmde 
van het Koningin Fabiola ziekenhuis te 
Blankenberge en tot deze plaats benoemd 
werd, zonder contact te nemen met 
Dr. D. L. die afgezet was geweest, 
hoewel de kiesheid van het geval aan 
eiser niet kon ontgaan ; 

Overwegende dat de beslissing aldus, 
enerzijds, de stelling van eiser beant
woordt door op het onderscheid tussen de 
bevoegdheid van de Commissies van 
Openbare Onderstand en die van de 
tuchtoverheden van de Orde der Genees
heren te wijzen, en, anderzijds, uit boven
vermeld feit wettelijk heeft kunnen 
afleiden dat eiser aan de geneeskundige 
deontologie, zoals ze bepaald is in arti
kel 4 van de wet van 25 juli 1938, te 
kart is gekomen ; 

Dat het_ middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het eerste midciel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4 van de wet van 25 juli 
1938 houdende oprichting van de Orde 
der Geneesheren, 15, 1°, en 17 van 
het koninklijk besluit van 23 mei 1939 
tot regeling van gezegde wet, en voor 
zover als nodig van artikel 6, 2°, van 
het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der Geneesheren, 

do01·dat de bestreden besiissing na 
impliciet te hebben erkend dat eiser 
slechts opvolger werd van Dokter D. B. 
die zelf opvolger van Dokter D. L. was 
geweest, beslist dat eiser, door geen 
contact te nemen met Dolder D. L., te 
kart is gekomen aan de verplichtingen 
welke tussen de geneesheren bestaan in 
geval van afzetting van een collega ; dat 
luidens haar redenen de afzetting van 
Dokter D. L. geschiedde wegens een 
conflict dat algemene bekendheid had 
verworven; Dokter D. B. slechts een 
kortstondige tussenschakel is geweest 
in het ontstane conflict en, afgezien van 
het feit of eiser het ongunstig advies 
door de Provinciale Raad der Orde bij 
de aanstelling van Dokter D. B. al dan 
niet heeft gekend, de kiesheid van het 
geval hem niet kon ontgaan, er bij de 
benoeming van eiser uitdrulillelijk gewe
zen werd op het bestaande dokterscon
flict, en het onverschillig is dat het 
beroep van de klager door de Raad van 
State zou zijn afgewezen, daar de tucht
inbreul~ begaan werd voordat deze beslis-
sing werd gewezen, . ' 

te1·wijl die redenen geen ant:woord 
geven of ten minste geen passend ant
woord uitmaken op het omstandig ver
weer door eiser hieruit afgeleid : a) dat 
hij onwetend was van een algemene, . 
principieel afwijzende houding van de 
Provinciale Raad nopens de betrekking 
van internist in bedoeld ziekenhuis en dat 
de Raad nooit aan de Commissie mede
gedeeld heeft dat er voor de sollicite
rende geneesheren een bezwaar zou kun
nen bestaan ; b) dat hij de opvolger is 
geweest, niet van Dokter D. L., maar 
slechts van Dokter D. B. die, hoewel 
« kortstondige tussenschakel n genoemd, 
tach titelvoerend internist is geweest 
van 9 september 1968 tot 2"8 november 
1968; c) dat hij het ongunstig advies van 
de Orde bij de aanstelling van Dok
ter D. B., advies dat essentieel zou zijn 
geweest om zijn houding te bepalen, 
niet heeft gekend ; d) en eindelijk dat, 
buiten het later gewezen arrest van de 
Raad van State, het door Dolder D. L. 
i~1gestelde beroep reeds bij koninklijk 
besluit van 20 februari 1968, dus al 
lang v66r de kandidatuur van eiser, 
verworpen was geweest ; en de rechter 
aldus te kart is gebleven aan de verplich
ting zijn beslissing met redenen te om
kleden : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing het verweer van eiser onder a en c 
beantwoordt door erop te wijzen dat de 
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kiesheid van het geval aan eiser niet 
kon ontgaan, en dit afgezien van het feit 
of hij het ongunstig advies uitgebracht 
door de Provinciale Raad der Orde al dan 
niet heeft gekend ; · 

Dat zij het verweer onder b ·beant
woordt door te releveren << dat het ter 
zake niet opgaat er zich toe te beperken 
te verwijzen naar het feit dat appellant 
(hier eiser) niet . Dolder D. L., doch 
slechts Dolder D. B. heeft opgevolgd; 
dat deze laatst-e slechts een kortstondige 
tussenschakel is geweest in het conflict 
ontstaan bij de afzetting van Dok
ter D. L., zodat het voor appellant paste 
met Dokter D. L. contact te nemen "; 

Dat zij het verweer onder d beant
woordt door er op te wijzen « dat het 
onverschillig is dat het beroEilp door 
Dokter D. L. ingediend bij de Raad van 
State werd afgewezen, daar de begane 
tuchtinbreuk alleszi:ns begaan werd v66r 
deze beslissi,hg " ; 

.Oat het ·middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die · redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

4 december 1970. - 1e kamer. 
Voorzitte1·, de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Wauters. - Gelijklttidende conclu
sie, de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleitm·, de H. Philips. · 

2• KAMER. - 7 december 1970. 

ARBEIDSONGEV AL. - ONGEVAL DAT 
ONOPZETTELlJK IS VEROORZAAKT DOOR 
EEN WERKMAN VAN HET BEDRIJFS
HOOFD ~AN DE GETROFFENE.- GECO
ORDINEERDE WETTEN VAN 28 SEPTEM
BER . 1931, ARTIKEL 19, LID 3. -
VORDERING TOT AANSPRAKELIJKVER
KLARING VOLGENS HET GEMENE RECHT, 
DIE DOOR DE GETROFFENE OF ZIJN 
RECHTVERKRIJGENDEN WORDT INGE
STELD TEGEN HET BEDRIJFSHOOFD OF 
ZIJN VERZEURAAR.- CONCL'USIE VAN 
DE VERWEERDER TEN BETOGE DAT HET 
GAAT OM EEN ARBEIDSONGEVAL. -
GEEN PASSEND A...,-TWOORD. - NIET 
MET REDENEN OMKI,EDE BESLISSING. 

Niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleed is het 

a?Test dat het verhaal van het gemene 
?'echt, bedoeld bij m·tikel 19, lid 3, van 
de gecoordinem·de wetten van 28 septem
be?' 1931, hetwelk do01· de getroffene of 
zijn 1'echtve1·k1·ijgenden tegen het bed?·ijfs
hoofd van de get1'0ffene of diens ve1·zeke
mar wonlt ingesteld ten gevolge van een 
ongeval, dat onopzettelijk is ve?'001'Zaalct 
cloor een we1·kman van het bed?·ijfshoofd, 
aanneemt op g1·oncl dat het gaat om een 
ongeval ove1·lcomen O]J de weg nam· of 
van het we1·lc, zonder te antwoonlen O]J 

de conclttsie, 1vaa1·bij de ve1·wee1·de1' 
betoogt dat het ging om een a?·beidsonge
val met 1titslttiting van het ve1·haal van 
het gemene 1·echt. (Grondwet, art. · 97 ; 
gecoordineerde wetten van 28 septem
ber 1931, art. 19; lid 1 tot 3.) 

(NAA111LOZE VENNOOTSCHAP « FABRICOM ll 

EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L'AIGLE 
DE PARIS ll, T. HENNEBIQUE, DELATTE, 
ASTER8IDI, NAAMLOZE VE.NNOOTSCHAP 
« SNAM PROGETTI ll EN LITISCONSOR
TEN.} 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Betreffende de voorziening van 
Fabricom : 

II. Betreffende de voorziening van de 
naamloze vennootschap « L'Aigle de 
Paris" : 

Overwegende dat eiseres van haar 
voorziening afstand heeft gedaan voor 
zover zij gericht is tegen de beslissing, 
die geen ei:ndbeslissing is in de zin van 
artikel 416 . van het Wetboek van straf
vordering, gewezen op de bUI·gerlijke 
rechtsvordering ingesteld door verweer
ster Snam Progetti ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 en 19, 
lid 3 (zoals resulterend uit de wet van 
11 juni 1964, enig artikel}, van de 
gecoordineerde wetten op de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen (koninklijk besluit van 
28 september 1931}, 1 en 2 van de 
besluitwet van 13 december 1945 betref
fende de yergoeding van de schade 
voortspruitende uit de ongevallen die 



337-

zich op de weg naar of van het werk van het werk vanaf het ogenblik dat het 
voordoen en 97 van de Grondwet, zich voordoet op de weg die de werkne-

doo?·dat, na op de strafvordering de mer moet afleggen om zich naar de plaats 
·beklaagde Lyssens _ bestuurder van te begeyen waar het werk wordt verricht 
het voertuig verzekerd door eiseres op of om van daar terug te komen, zonder 
.grand van de wet ·van 1 juli 1956 betref- dat er een onderscheid moet worden 
fende de verplichte aansprakelijkheids- gemaakt naar gelang dat de plaats van 
verzekering inzake motorrijtuigen - . vertrek of aankomst de woonplaats van 
verantwoordelijk te hebben verklaard de werlmemer is, of de plaats waar hij 
om, op 25 augustus 1967, te Arquennes, gaat eten, waar arbeiders bijeenkomen 
onvrijwillig de dood te hebben veroor- om opgehaald te worden, waar verschil
zaakt van Kapcenya, Asteroidi en Mar- lende onder hen worden naartoe gevoerd 
.sili en verwondingen te hebben toege- om hun het huiswaarts keren te verkor- · 
bracht aan D'Angelo, Moustaffa en ten of te vergemakkelijken, of zelfs nog 
Planchon toen hij in de uitoefening van waar andere werken aan de gang zijn n 
zijn ambt was waarvoor hij in dienst en " trouwens blijkt d at de ongevallen 
werd genomen door de vennootschap die zich voordoen op de weg aldus afge
Fabricom, burgerlijk aansprakelijk, en legd per voertuig meestal en althans in 
op de burgerlijke rechtsvordering beslist dit geval hun oorsprong vinden in de 
te hebben dat al de getroffenen waarvan realisatie geenszins van een beroeps
de verweerders hetzij recht;sverkrijgen- risico, maar van een risico eigen aan het 
den (verweerders sub 2 tot 7) hetzij verkeer van voertuigen op de openbare 
partijen zijn die handelen .als in hun weg », 
rechten tredende partijen (verweerders te1·wijl het door de wet van ll juni 
sub 9 tot ll) « medearbeiders » zijn, in 1964 bedoeld ongeval op de weg naar 
de zin van de wetten op de vergoeding of van het werk overeenstemt met het 
van de schade uit arbeidsongevallen, van ongeval bepaald bij · het eerste artikel 
genoemde Lyssens, het arrest niettemin van de besluitwet ·van 13 december 1945 
de burgerlijke rechtsvorderingen ont- betreffende de vergoeding van de schade 
vankelijk heeft verklaard die door deze voortspruitende uit ongevallen die zich 

. verweerders tegen de beklaagde en zijn op de weg naar of van het werk voor
burgerlijk aansprakelijke ingesteld wer- doen, dit is de door de arbeider normaal 
den, en ze sarnen met eiseres of bij een af te leggen weg om zich van zijn ver
beslissing waarvan verklaard wordt dat · blijf of van de plaats' waar hij gaat eten 
zij tegen laatstgenoemde kan worden naar de plaats waar hij zijn werk verricht 
opgeworpen, veroordeeld heeft hen ver- te begeven., en omgekeerd, en om zich 
schillende bedragen te betalen als ver- naar de plaats te begeven waar de lonen 
goeding voor de veroorzaakte schade van worden uitbetaald en om ervan terug te 
gemeen recht of tot het bedrag van hun keren ; het begrip aldus door de wet 
uitbetalingen binnen de grenzen van de bepaald restrictief is ; de ongevallen langs 
aldus berekende schade, ,op . grand dat de weg die zich voordoen wanneer de 
de wet van ll jtmi 1964, tot aanvulling werkgever zelf het vervoer van de werk
van artikel 19 van de gecoiirdineerde nemers organiseert, reeds v66r de inwer
wetten van 28 september 1931, de vaste kingtreding van voornoemde wetsbepa
vergoeding eigen aan arbeidsongevallen lingen arbeidsongevallen waren en sinds
heeft vervangen door de vergoeding van dien zulks gebleven zijn en geregeld 
het gemene recht w·anneer het ongeval werden bij de wet betreffende het vast 
zich op de weg naar of . van het werk bedrag, zodra de werknemers komen te 
heeft voorgedaan, en dat het in dit geval staan onder het gezag, de directie of het 
gaat om een ongeval op de weg naar of toezicht van de werkgever; door te 
van het werk, daar vaststaat dat het zich weigeren twee soorten " weg naar of van 
heeft 'voorgedaan " op het ogenblik dat het werk » te onderscheiden, naargelang 
de verschillende getroffenen van de de werkgever al dan niet gezag uitoefent, 
werkplaats naar de opslagplaats van en door te beslissen dat dit begrip de weg 
Fabricom warden terug vervoerd, van- omvat die de werknemer moet afleggen 
waar iedereen geacht werd naar zijn om zich naar zijn werkplaats te begeven 
woonplaats terug te keren » ; , .. " niets of om ervan terug te keren, ongeacht of 
toelaat de twee soorten wegen naar en deze het vertrekpunt of het eindpunt 
van het · werk te onderscheiden : deze van deaf te leggen weg is, het bestreden 
waarop de werkgever zijn gezag kan arrest artikel 1 van de besluitwet van 
uitoefenen, al ware het slechts theore.- 13 december 1945 en het enig artikel van 
tisch, of die waarop hij zulks niet kan »; · . de wet van ll juni 1964, ingelast onder 
" ·er ongeval bestaat op de weg naar of lid 3 van artikel 19 van de gecoiirdineerde 
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wetten op de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 
heeft geschonden ; door, voor de toepas
sing van de wet van 11 juni 1964, een 
beroep te doen op een ander begrip van 
« ongevallen op de weg naar en van het 
werk " dan hetgene dat de besluitwet 
van 13 december 1945 inhoudt, althans 
door in het onzekere te Iaten welk van 
beide begrippen in acht wordt genomen, 
het arrest overigens artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschon'den ; door niet na 
te gaan, in feite, of de opslagplaats van de 
vennootschap Fabricom, waar de getrof
fenen werden naartoe gevoerd na hun 
gezamenlijk vertrek uit de plaats der 
bouwwerken, een plaats was, zoals door 
hen in conclusie werd betoogd, waar zij, 
alvorens afzonderlijk huiswaarts te keren, 
bepaalde in hun arbeidsovereenkomst 
vastgestelde taken te verrichten hadden, 
onder meer materiaal afladen of arbeids
werktuigen schikken, de feitenrechters 
hun beslissing naar recht onvoldoende 
met redenen hebben omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); door 
eraan toe te voegen dat ten deze, en 
gelet op de oorsprong ervan, het ongeval 
de verwezenlijking is van een aan het ver
keer van voertuigen op de openbare weg 
eigen risico en niet van een beroepsrisico, 
door aldus twee begrippen tegenover 
mekaar te stellen die echter volgens 
artikel 1 van de wet op de arbeidsonge
vallen met mekaar overeenstenunen wan
near het verkeersrisico tijdens de u.itvoe
ring van de arbeidsovereenkomst ont
staat, en door te beslissen alsof dit risico 
noodzakelijkerwijs een risico is in ver
band met de af te leggen weg in de zin 
van de artikelen 1 en ,2 van de besluitwet 
van 13 december 1945, het arrest deze 
wetteksten heeft geschonden en hoven
dian artikel 97 van de Grondwet, gelet 
op de onnauwkeurigheid van deze moti
vering : 

Overwegende dat uit de uiteenzetting 
zelf van het middel blijkt dat het niet 
gericht is tegen de beslissingen van het 
arrest die uitspraak doen over de burger
lijke rechtsvorderi~1.gen van de burger
lijke partijen Hennebique en « Snam 
Progetti "; 

Overwegende dat, tot staving van haar , 
bewering dat het ongeval geen ongeval 
was op de weg naar of van het werk, 
maar eeri arbeidso~1.geval, wat bijgevolg 
geen enkele aanleiding geeft tot een 
verhaaJ, op gron~ van het gemene recht, 
tegen hem die het ongeval heeft veroor
zaakt, medearbeider van de getroff\lnen, 

alsmede tegen zijn aansteller, eiseres in 
conclusie voor het hof van beroep heeft. 
betoogd dat de werkneJ;Uers vervoerd 
door de bij de aanrijding betrokken 
vrachtauto's « inderdaad naar de opslag
plaats van Fabricom werden terugge
bracht, vanwaar zij moesten huiswaarts. 
keren, na het materiaal te hebben afge
laden en de arbeidswerktuigen te hebben 
opgeborgen " ; 

Overwegende dat, zonder de aange
voerde stalling van eiseres, volgens welke· 
de arbeiders het materiaal moesten 
afladen en de arbeidswerktuigen onder
brengen in de opbergplaats van Fabri-
com, tegen te spreken noch te beoordelen. 
of ten deze die prestaties ressorteerden 
onder de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst waardoor ze verbonden waren,. 
het arrest niettemin beslist dat het onge-

. val zich heeft voorgedaan op de weg· 
naar en van het werk; 

Overwegende dat aldus het arrest niet· 
passend antwoordt op de conclusie van 
eiseres en dat het middel, in zover het 
uit hoofde hiervan de schending van 
artikel 97 van de Grondwet inroept,. 
gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van verweerster Fabricom en ver
oordeelt deze in de kosten van haar· 
voorziening ; decreteert de afstand van 
de voorziening van eiseres, de naamloze· 
vennootschap « L'Aigle de Paris "• in 
zover zij gericht is tegen de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering inge
steld door verweerster, de naamloze 
vennootschap « Snam Progetti " ; voor 
het overige en uitspraak doende binnen 
de perken van de voorzie~1.ing van ge
noemde eiseres, vernietigt het bestreden 
arrest in zijn beschikkingen betreffende 
deze laatste, behalve in zover het beslist 
dat het ongeval uitsluitend veroorzaakt 
werd door de font van Lyssens en in 
zover het uitspraak doet jegens genoemde 
eiseres op de burgerlijke rechtsvorderin
gen ingesteld door de verweerders Henne
bique en de naamloze vennootschap. 
« Snam Progetti " ; laat ten laste van. 

' eiseres, de :naamloze vennootschap· 
« L'aigle de Paris "• de kosten met betrek
kUJ.g tot de afstand van haar voorziening· 
tegen de naamloze vennootschap « Snam 
Progetti " ; veroordeelt deze, alsmede elke· 
van de verwerende partijen, met uitzon
dering van Hennebique en « Snam Pro
getti "• tot een negende van de overige 
kosten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van · 
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<de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Rof van beroep te Luik. 

7 december 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
vaarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
·de H. Capelle. - Gelijlcluidende conclu
.sie, de H. Detournay, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de HH. Dassesse, Faures en 
Philips. 

2e KAMER. - 7 december 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PE.RSONE.N BE.VOE.GD OM ZICH IN CAS
SATIE. TE. VOORZIE.N E.N TE.GE.N WIE. E.E.N 
VOORZIE.NING KAN WORDE.N INGE.STE.LD. 
- STRAFZAKE.N. - VOORZIE.NING VAN 
HE.T GE.llffiE.NSCHAPPE.LIJK MoToR
WAARBORGFONDS, VRIJWILI,IG TUSSE.N
GE.KOME.N, TE.GEN DE. VE.RZE.KERAARS 
VAN DE. BE.KLAAGDE., TOT TUSSE.N
KOMST OPGE.ROE.PE.N DOOR DE. BURGE.R
LIJKE. PARTIJE.N. - GE.E.N GE.SCHIL 
TUSSE.N DE.ZE. PARTIJE.N. - NIE.T-ONT
VANKE.LIJKHE.ID VAN DE. VOORZIENING. 

Het Gemeenschappelijlc JVloto?·wam·bo?·g
fonds, m·ijwillig tussengekomen voo1· het 
stmjgeTecht, is niet ontvanlcelijk om 
zich in cassatie te voo1·zien tegen de 
ve1·zeke1·aa1'S van de bu1·ge1'1'echtelijke 
aanspmkelijlcheid van de belclaagde, die 
doo1· de bu1·ge1·lijlce pa1·tijen tot tussen
komst' zijn opge1'0epen, indien tussen 
deze ve?"zelce?·aa?'S en het Fonds geen 

· geschil bestaat en geen enkele ve?·oonle
ling ten laste van dit Fonds en ten 
gunste van de ve1·zekema1·s is uitges1J1'o
ken (1). 

( GE.ME.E.NSCHAPPELIJK MOTORW AARBORG
FONDS, T. NAAMLOZE. VE.NNOOTSCHAP 
<<UNION E.T PHENIX E.SPAGNOL ll E.N 
NAAMLOZE VE.RZE.KE.RINGSMAATSCHAP-
PIJ « L'ABE.ILLE. ll .) . 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

' (1) Raadpl. cass., 16 februari 1970 (A1'1·. 
·CC<SS., 1970, biz. 563). 

(2) Raadpl. cass., 17 maart 1881 (Bull. en 
.PASIC., 1881, I, 163) en de conciusie van 
.advocaat-generaai Meiot; 15 juni 1937 (ibid., 

7 december 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1", de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclu
sie, de H . Detournay, advocaat-generaal. 

2e KAllmR. - 7 december 1970. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). . MORE.LE. 
SCHADE.. - MORE.LE. SCHADE DIE. DE. 
E.CHTG~NOOT EN DE. OUDE.RS LIJDEN 
TEN GE.VOLGE. VAN HET OVE.RLIJDE.N 
VA.J.'f HE.T SLACHTOFFE.R VAN E.EN ONGE. 
OORLOOFDE. DAAD.'- RE.CHT OP VOLLE
DIGE. VERGOEDING. - BE.GRIP. 

2° AANSPRAKELIJK.HEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). MoRE.LE. 
SCHADE..- BE.STAAN E.N OMVANG VAN 
DE.ZE. SCHADE.. - BE.DRAG VAN DE. 
VE.RGOE.DING. - 0NAANTASTBARE. BE.
OORDE.LING DOOR DE. FEITENRECHTER. 

1° De echtgenoot en de oude1·s van het 
slachtofjeT van een ongeoo1'loojde daad 
hebben 1·echt op . de volledige ve1·goeding 
van de moTele schade, die zij hebben 
geleden ten gevolge van het ove1'lijden 
van het slachto fje1·; de wet bepe1'lct dit 
1·echt niet tot het bekomen van een 
symbolische vm·goed~ng van een jmnk 
en de toekenning van een hoge1· bed1·ag 
is niet st?·ijdig met de goede zeden (2). 
(Burg. Wetb., art. 6, 1382 en 1383.) 

2° Het staat aan d~ jeitem·echte1· op 
onaantastbm·e wijze het bestaan en de 
omvang van de doo1· een ongeooTloojd 
jeit ve1'001'Zaakte schade te beoo1·delen en 
het bedmg van de hm·stelve1·goeding te 
mmen binnen de g1·enzen van de eis (3) . 
(Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.) 

1937, I, 186) ; 15 november 1938 (ibid., 1938, 
I, 354) ; 4 december 1967 (A1'1·. cass., 1968, 
biz. 480). DALCQ, T1·aite de la ?'esponsabilite 
civile, d. II, nrs 3419 tot 3435 en 3721 tot 
3763; DE PAGE, d. II, nrs 951 en 951bis; 
RoNsE, " Schade en schadeioosstelling », .Alg. 
pmct. ?'echtsvm·zanteling, nrs 686 tot 717. 

(3) Cass., 14 februari 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 769); 19 februari 1968 (A?'?'. cass., 
1968, biz. 811); 31 maart 1969 (ibid., 1969, 
biz. 717) . 
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(BERGMANS EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« EMPA », T. MOUVET EN LITISCONSOR
TEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 februari 1970 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

II. Over het tweede, derde, vierde, 
vijfde en zesde middel samen, aile 
afgeleid uit de schendu1.g van de artike
len 6, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

het tweede, doonlat het bestreden arrest 
eisers hoofdelijk veroordeelt tot de beta
ling van het bedrag van 1 7 5. 000 frank 
wegens morele schade· aan de eerste 
verweerster handelend in eigen naam, 
op grond dat « het zeker is dat het verlies 
van haar man een morele schade aan de 
burgerlijke partij (verweerster) heeft 
berokkend; dat de enige wijze om 
die schade te vergoeden het toekennen 
van een geldbedrag is aan de burgerlijke 
partij ; dat een unanieme rechtspraak 
afwijkt van de toekeJming van een 
symbolische vergoeding van 1 frank, 
zoals wordt voorgesteld door de beklaag
de en. de burgerlijk aansprakelijke ven
nootschap », 

te1·wijl de door verweerster geleden 
schade bestaat in het verlies van een 
geliefd wezen ; dergelijke schade niet in 
geld kan worden vergoed ; het toekennen 
van een hoger bedrag dan een symbo
lische som striJdig is met de goede 
zeden ; de raming van een zodanige 
schade onmogelijk is ; derhalve het be
streden arrest, zo het aan verweerster 
een geldbedrag toekent dat geen symbci
lisch karakter draagt, de in het middel 
vermelde beschikkingen miskend heeft ; 

Overwegende dat de middelen de beslis
singen bestrijden op de burgerlijke rechts
vorderingen ingesteld door de verweei:-

. ders die erin worden vermeld, voor zover 
zij aan deze hetzij persoonlijk, hetzij 
qualitate qu.a bepaalde bedragen hebben 
toegekend a.Is vergoeding van de morele 
schade geleden wegens het verlies van 
een geliefd wezen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat die verweerders zeker een morele 
schade hebben ondervonden ten gevolge 
van het overlijden van een geliefd wezen, . 
hetzij een eehtgenote, een vader, een 

zoon, een broer, waarvan het overlijdell'. 
werd veroorzaakt door de schuld van 
eiser, en dat er aanleiding is om die· 
schade te vergoeden door hat toekeJmen 
van een geldbedrag; dat de rechter, na. 
het aanbod van de eisers om een symbo
lische vergoeding van een frank te beta
len te hebben afgewezen, het bedrag· 
van de vergoeding respectief op 175.000,. 
60 .000, 20.000, 5.000 en 150.000 frank 
heeft vastgesteld ; 

Overwegende dat de verweerders recht. 
hebben op de volledig~ vergoeding van 
de morele schade die zij hebben geleden; 
dat dit recht bij de wet niet beperkt is 
tot het bekomen van een symbolische
vergoeding van 1 frank en dat het toe
kennan van een hogere som niet strijdig· 
is met de goede zeden ; 

Overwegende dat het de feitem'echter
toekomt soeverein in feite te beoordelen 
het bestaa.n van een morele schade, haar 
omvang, de mogelijkheid om die schade 
te vergoeden en, biJmen de perken van 
de vraag hierom, het bedrag te bepalen 
van de hiervoor bestemde vergoeding ; 

Dat de middelen naar recht falen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie- . 
ningen; veroordeelt de eisers in de kosten. 

7 december 1970. - 2e kamer. -
Vom·zitte1·, de H . Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever, 
de H . Trousse.- Gelijkluiclencle concl~tsie, 
de H. Detom'nay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Van Ryn en Ansiaux. 

26 KAMER. - 7 december 1970. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. -DooR DE 
BE.KLAAGDE IN HET DOSSIER NEERGE
LEGD STUK. - STUK DAT DOOR DE 
EERSTE REOHTER NIET WORDT IN 
ACHT (}ENOMEN TOT STAVING VAN ZIJN 
VEROORDELENDE BESLISSING. - RECH
TER IN HOGER BEROEP DIE DE VEROOR
DELING OP DlT STUK GRONDT. -
BEKLAAGDE NIET VERWI=IGD. 
GEEN SCHENDING VAN HET ALGEi\'I:EEN 
BEGINSEL DAT DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING MOETEN GEEERBIEDIGD 
WORDEN. 

Mathieu
Markeren
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2° BEWIJS. - B:mWIJS DOOR G:E<SCHRIFT. 
- STRAFZAXEN.- DOOR DE< BE<K.LAAG
DE< IN H:mT DOSSI:E<R N:E<:E<RG:E<L:E<GD 
G:E<SCHRIFT. - UITL:E<GGING DOOR DE< 
FE<ITE<NRECHT:mR. - UITLEGGING VER
ENIGBAAR MET DE< BEWOORDING:E<N VAN 
HET GESCHRIFT.- GEEN MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT ERVAN. 

30 ONDERWIJS. SCHRIFTELIJK 
ONDERWIJS. - WET VAN 5 MAART 
1965. - SCHRIFTELIJK:m LEE<RGANGEN 
OP HET NIVEAU VAN HET MIDDEI.BAAR, 
HET NORMAAI. E<N HET TECHNISCH 
ONDERWIJS DI:m VOORBEREIDEN VOOR 
DE EXAlVffiNS WAARVAN SPRAK:m IN 
ARTIKEL 2 VAN DE WET. - WET VAN 
5 MAART 1965 V.A.J.'< TOEPASSING. 

4° ONDERWIJS. SCHRIFTELIJK 
ONDERWIJS. - WET VAN 5 MAART 
1965, ARTIKEL 25. - AKTEN DIE HET 
PUBLIEK TEN ONRECHTE KUNN:E<N DOEN 
G:E<LOVEN DAT DE< DIPI.OMA'S DIE NA 
AFLOOP VAN DE< LEERGANGEN UITGE
R:E<IKT WORDEN, WETT:mLIJK GELDIG 
ZIJN. - BEGRIP. 

50 ONDERWIJS . SCHRIFTELIJK 
ONDERWIJS; - WET VAN 5 MAART 

1965, ARTIK:mi.E<N 23, § 3, EN 27. -
BEDING DAT :E<RTO:E< STREKT DE LEER
LING AAN TE NE<lVI:mN VOOR llffiER DAN 
EEN JAAR CURSUS. - OVERTREDING. 
- BIJZONDER OPZET NIET VEREIST. 

6° ONDERWIJS. SCHRIFTELIJK 
ONDERWIJS. - . WET VAN 5 MAART 
1965, ARTIKELEN 23, § 3, EN 27. -
BEDING DAT, BIJ ONTSTENT:E<NIS VAN 
ONTBINDING VAN HET CONTRACT DOOR 
DE ;I:.EERLING v66R HET VERSTRIJKEN 
VAN HET LOPEND JAAR, DIT CONTRACT 
VERLENGD WORDT.- WETTIGHFID.
BEOORDELING DOOR DE FE.ITENRECH
TER. 

7o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAXEN.
SCHULDIGVERKLARING Dffi HET MIS
DRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN DE 
WET KWALlFICEERT.- GE:E<N CONCLU
SIE. - REGELMATIG li'I:E<T REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

1° H et algemeen beginsel dat de 1·echten 

(1) Raadpl. cass., 18 december 1967 (An·. 
cass., 1968, biz. 570) . 

(2) Vgl. cass., 22 juli 1968 (A1-r. cass., 1968, 
biz. 1331). 

(3) De wet van 5 maart 1965 op het 

van de veTdediging van de beklaagde 
moeten geem·biedigd woTden wo1·dt niet 
geschonden doo1· de 1'echte1· in hoge1· 
be1·oep die, zonde1· de beklaagde te 
hebben ve1·wittigd, de ve?'OO?'deling g1·ondt 
op een stuk dat doo1· de beklaagde in het 
dossie1' ·is nee1·gelegd en doo1· de ee1·ste 
?'echte1· niet in aanmeTking was genomen 
tot staving van zijn ve1·oo?·delende beslis
sing (1). 

2° De bewijslcmcht van de akten w01·dt niet 
miskend doo1· de ?'echte1' die van een in 
het dossie1· nee1·gelegd gesclwijt een uit
legging geejt die ve1·enigbaa1· is met de 
bewoo1:dingen van dit gesclwift (2). 
(Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

3° De beslissing dat de bed1·ijvigheid van 
de beklaagde onde1· de toepassing valt 
van de wet van 5 maa1·t 1965 op het 
sclwiftelijk onde1·wijs wo1·dt wettelijk 
ge1·echtvaanligd doo1· het m·1·est dat e1·op 
wijst dat de instelling ondm· de leiding 
van de beklaagde schTijtelijke lee1·gangen 
geeft op het niveau van het middelbaa1·, 
het no1·maal en het technisch onde1·wijs 
en dat deze lee1·gangen de lee1·lingen 
vo01·be1·eiden voo1' de examens waaTvan 
spmke in m·tikel 2 van bedoelde wet (3). 

4° A1·tilcel 25 van de wet van 5 mam·t 1965 
op het sch?-iftelijlc onde1·wijs ve1·biedt 
iede1·e akte, contmct, publicatie of 
?'eclamegesch?-ijt welke de leedingen die 
een cont1·act sluiten met een ~nstelling, 
die sch?-ijtelijk ondeTwijs geeft, ten 
om·echte ktmnen doen geloven dat de 

. diploma's die na afloop van de lee?·gan
gen uitge1·eikt wo1·den, wettel•jk geldig 
zijn. 

5o De oveTt?·eding omsch1·even bij de aTti
lcelen 23, § 3, en 27 van de wet van 
5 maaTt 1965 op het sch1·ijtelijlc onde?·
wijs, die bestaat in het opnemen in het 
cont?·act van een becling dat e?·toe st?·ekt 
om cle lee?'l-ing aa?o te nemen voo1· mee1· 
da?i een jam· cw·sus' ve?·eist geen bij
zonde1· opzet. 

6° De jeitem·echter lean doo1· een soeve1·eine 
beoonleling van de gegevens van de 
zaalc beslissen dat een becling van een 
cont1·act luidens hetwellc, bij ontstentenis 
van opzegging e1'van doo1· de lee1·ling v66-r 

bij artikel 2, omvat het middelbaar, normaal 
en technisch onderwijs; men zie hieromtrent, 
Senaat, zitt. 1964-1965, Pari. st., nr 80, 
Pm·l. hand., zitt. van 4 februari 1965, biz. 47S 
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het ve1·striJ ken van het lo1Jencl jaa1·, clit 
conl!ract ve1·lengd wo1·clt, e1·toe st1·elct om 
de lem·ling aan te nemen voo1· 111ee1· dan 
een jaar cw:stts' in cle betelcenis vctn 
a1·tilcel 23, § 3, van cle wet van 5 maa1·t 
1965 op het sch?-ijtelijlc ondenvijs. 

7° Bij geb1·elc aan een conclttsie waa1·bij 
een vm·wee1· w01·clt voo1·geclragen, moti
vee1·t cle jeitem·echte1· 1·egelmatig cle 
schulcligve1"7cla1'ing cloo1· cle bestanclclelen 
van het miscl1·ijj i'{b cle bewoonlingen van 
cle wet vast te stellen ( 1). 

(NOLLIMONT EN KNAPEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 oktober 1969 door het Hof 

an bei·oep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
.schending van de artikelen 1, 2, 25 van 
de wet van 5 maart 1965 op het schrifte
liJk onderwijs, 97 van de Grondwet, 
1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, van de bewijskracht van de bro
chm·e « Guide natioJJ.al des carrieres », en 
van de rechten van de vcrdediging, 

cloonlat, na te hebben vastgesteld dat 
de eisers a lgemeen betoogden dat zij niet 
onder de toepassing vielen van de arti
kelen l en 2 van de wet en te hebben 
toegegeven dat het doel van de wet, 
althans op dit ogenblik, strikt beperkt 
was tot de examens georganiseerd door 
examencormuissies van de Staat en tot 
de wervings- en bevorderingsexamens 
in de administraties, het bestreden arrest 
beslist heeft dat de bepalingen van de 
wet toepasselijk waren op de « Unieco », 
waarvoor de eisers verantwoordelijk zijn, 
de eisers veroordeeld heeft wegens schen
d.ing van som1~ge bepalingen ervan en 
zijn beslissingen hierop heeft laten berus
ten dat in de « Guide nation al des Car
rieres » uitgegeven door de « Unieco » en 
met als t.itel « Ontleding van en com
mentaa.r over 500 beroepen » beweerd 
wordt dat deze school onderwijs ver
strekt dat voorbereidt tot de meest 
uiteenlopende carrieres zoals, bijvoor
beeld, die van advocaat, architekt, maat
schappelijk assistente, kantoorbediende, 
verpleegster, onderwijzer, drukker, men-

(1) Cass., 23 februari en 19 mei 1970 

belmaker enz ., en clat de toegang tot 
deze carrieres veronderstelt dat de 
« Unieco » voor zijn leerlingen cursussen 
organiseert van het niveau van het 
middelbaar, nonuaal en technisch onder
wijs, 

tenvijl, ee1·ste oncle1·deel, de brochure 
cc Guide national des Carrieres >>, die door 
de eisers bij het dossier slechts werd ge
voegd om het belang en de ernst van hun 
activiteit in Frankrijk aan te tonen, niet 
werd aangevoercl door het beroepen 
vonnis ter staving van de telastleggihgen 
tegen de eisers ; het bestreden arrest 
aldus slechts melding had kunnen maken 
van die brochm·e na de eisers om uitleg 
hieromtrent te hebben verzocht en, nu 
het zulks niet heeft gedaan, hun recht 
tot verweer heeft geschonden ; 

tweede onde1·deel, uit de titel zelf van 
de brochure, a lsmede uit de verschillende 
vermeldmgen die erin voorkomen, blijkt 
dat het een Frans werk is, uitgegeven 
door de Franse afdeling van « Unieco >> 

en u.itsluitend bestemd voor het Franse 
publiek ; het aldus onmogelijk was ei: 
het bew.ijs in te vinden dat de 'eisers 
hlUJ. studenten zouden hebben voorbereid 
op officiele examens volgens de Belgische 
wet in Belgie georganiseerd ; 

denle onderdeel, in ieder geval het 
onjuist is dat in de brochure « Guide 
national des Carrieres » beweerd wordt 
dat de « Unieco >> onderw.ijs verstrekt dat 
voorbereidt tot de meest uiteenlopende 
carrieres zoals die van advocaat of archi
tect ; de inleiding van de brochure, verre 
van iets dergelijks te beweren, nader 
bepaalt dat « de bedoeling van dat werk 
is de jongeren en · hun families in te 
lichten over de bestaande carrieres en 
ze leiding te geven in het ingewikkelde 
domein der voorlichting bij school- en 
beroepskeuze >> en « dat het hier uitslui
tend gaat om een docnmentatiewerk 
waarin de synthese wordt gemaakt van 
de grondbegrippen over de voornaamste 
beroepen >> ; het arrest aldus klaarblijke
lijk de bewijskracht van de brochure heeft 
miskend en, daar het hoofclzakelijk 
steunt op een verkeerde interpretatie 
van de brochure, niet wettelijk met 
redenen omkleed is ; 

vienle ondenleel, indien het arrest 
heeft kulUJ.en vaststellen dat de voorbe
reiding op bepaalde in de brochure 
ontlede en gecommenta.rieerde carrieres 
veronderstelt dat de « Unieco >> voor die 
leerlingen cursussen organiseert op het 
niv,ea':l- :ran h~t m~~del_baar, normaal en 
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wettelijk heeft kunnen afleiden dat de 
wet toepasselijk was op die instelling, 
daar het arrest zelf beslist had dat de 
opzet van die wet beperkt bleef tot de in 
artikel 2 vermelde examens en daar het 
op wettige wijze niet heeft vastgesteld 
dat de " Unieco » in de voorbereiding 
op bedoelde examens voorzag ; 

vijjde onde1·deel, het arrest althans 
nagelaten heeft nader · te bepalen tot 
welk of welke examens van die ver
meld in artikel 2 van de wet eisers hun 
leerlingen zouden hebben voorbereid en 
de onduidelijkheid van de motivering 
van het arrest het Hof niet in staat 
stelt controle uit te oefenen op de 
wettigheid ervan, wat gelijkstaat m!'lt het 
ontbreken van motivering vereist door 
artikel 97 van de Grondwet : 

Over het .eerste onderdeel : 

Overwegende dat het middel niet aan
voert dat de brochure « Guide national 
des Carrieres » niet regelmatig in het 
debat werd gebracht en de partijen niet 
in de mogelijkheid werden gesteld er vrij 
over te discussieren ; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep de rechten van de verdediging 
van de beklaagde niet schendt, wanneer 
hij, zonder deze vooraf te verzoeken zich 
hieromtrent te verdedigen, zijn beslissing 
laat berusten op een elem.ent van de 
zaak waarmee de eerste rechter geen 
rekening had gehouden ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, zo de brochure een 
Frans werk is, uitgegeven door de 
Franse afdeling van " Unieco », het hof 
van beroep echter heeft kunnen vast
stellen, door soevereine beoordeling van 
de feiten, dat zij in Belgie werd verspreid 
met publicitaire doeleinden en derhalve, 
met betrekl~:ing tot de toepasselijkheid 
van de wet van 5 maart 1965, zijn 
overtuiging heeft · gesteund op bepaalde 
vermeldingen van die brochure ; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat de pagina's van de 
brochure die gewijd zijn aan bepaalde 
in het arrest opgesmnde beroepen, met 
name die van maatschappelijke assis
tente, kantoorbediende , verpleegster, on
derwijzer, met een teken zijn aangeduid, 
wat, volgens de erin vermelde opmerking, 
erop · wij st dat « men zich tot het daarin 
ontlede beroep door schriftelijk onderwijs 
kan voorbereiden dank zij de beroeps-

ctrrsussen van Unieco, Union internatio
nale d'ecoles par correspondance »; 

Dat het arrest aldus heeft kunnen 
vaststellen, zonder schending van de 
bewijskracht van de brochure of zonder 
het begaan van een interpretatiefout, 
dat die brochure beweert dat de door 
eiseres bestuurde school onderwijs ver
strekt dat op de meest uiteenlopende 
carrieres voorbereidt ; 

Dat het voorkomen onder de opsom·
ining door het arrest van apdere carrieres, 
voor welke de brochure het teken van 
bladzijde XI niet aanduidt, zonder in
vloed blijft op de beslissing en dat het 
middel, voor zover het dat betwist, 
niet kan worden aangenomen wegens het 
ontbreken van belang; 

Samen over het vierde en het vijfde 
onderdeel : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de examens die worden georgani
·seerd door de examencommissies van de 
Staat en waarvan sprake is in artikel 2 
van de wet van 5 maart 1965 betrekking 
hebben op het middelbaar, het normaal 
en het technisch onderwijs, dat de toe
gang tot sommige van de in de brochure 
behandelde carrieres veronderstelt dat de 
"Unieco » voor haar leerlingen cursussen 
organiseert op het niveau van het 
middelbaar, het normaal en het tech
nisch opderwijs, dat men zich immers 
niet kan inbeelden dat een instelling 
zoals de " Unieco » die met lof spreekt 
over de kwaliteit en de verspreidheid van 
haar onderw1js, niet sonunige van haar 
lee:dingen voorbereidt op examens geor
ganiseerd in het raam 'van artikel 2; 

Dat ·het arrest, door deze nauwkeurige 
vaststellingen en overwegingen, zijn be
slissing volgens well>:e de activiteit van 
de eisers onder de toepassing valt van 
wet van 5 maart 1965 wettelijk recht
vaardigt en regelmatig met redenen 
omkleedt; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 25 van de 
wet van 5 maart 1965 op het schriftelijk 
onderwijs, 17 en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest de eisers 
heeft veroordeeld wegens overtreding van 
artikel 25 van de wet van 5 maart 1965, 
stew1ende hierop dat luidens deze wet 
" bij schriftelijke leergangen geen diplo
ma's worden uitgereikt » en dat " de 
onthaalbrochure die door de eisers aan 
de leerlingen van de " Unieco » worden 
uitgedeeld, nadere inlichtingen verstrekt 
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over een reglement volgens welk de 
student op het einde van zijn studies een 
wettelijk diploma kan verkrijgen », wat 
volgens het arrest, « van dien aard is dat 
personen die hiervan niet op de hoogte 
zijn konden geloven dat hun een officieel 
diploma, dat wettelijk geldig is, zal 
worden uitgereikt >>, 

tenvijl, ee1·ste onde?·deel, in artikel 25 
slechts de voor het publiek bestemde 
akten, contracten, publicaties of reclame 
worden bedoeld en die tennen, daar zij 
onder het strafrecht ressorteren, strikt 
dienen te worden ge'interpreteerd en niet 
toepasselijk zijn op een brochure die, 
volgens de vaststelli:ngen zelf van het 
arrest, slechts aan de leerlingen van de 
Unieco wordt overhandigd, na de onder
tekening van het contract, en bijgevolg 
geen voor het publiek bestemde publi
catie is ; de willekeurigheid en de onwet
telijkheid van de extensieve interpretatie 
aan artikel 25 gegeven door het arrest 
bevestigd wordt door de bewoording van 
artikel 24 van dezelfde wet, waaruit 
blijkt dat, watmeer de wetgever ver
plichtingen heeft willen opleggen toepas
selijk op om het eve~1 welk stuk uitgaande 
van de inrichtende macht van schrifte
lijke leergangen, hij na de termen " ak
ten, contracten, publicaties, reclamege
schriften » de algemene term « en andere 
stuldren » heeft gebruikt, die niet voor
komt in artikel 25, en dat hij niet nader 
vermeld heeft dat de bedoelde stukken 
van dien aard moesten zijn bepaalde 
onjuistheden « door het publiek » te doen 
geloven; 

tweede onde?·deel, artikel 25, verre van 
de spholen voor schriftelijk onderwijs te 
verbieden einddiploma's uit te reiken, 
hen daartoe uitdrukkelijk toelating geeft, 
daar hierbij slechts akten verboden wor
den van dien aard dat zou kunnen 
geloofd worden dat deze diploma's wette
lijk geldig zijn ; het arrest, daar het in 
algemene formulering de regel aangeeft 
<< dat bij schriftelijke leergangen geen 
diploma's worden uitgereikt », in het 
onzekere heeft gelaten of het naar recht 
heeft willen beslissen dat de eisers zonder 
schending van de strafwet eenvoudig 
geen eind.diploma konden uitreiken, of 
dat het einddiploma dat wordt bepaald 
in de door het arrest bedoelde onthaal
brochure wettelijk niet kon worden uit
gereikt wegens de door de brochure 
gebruikte termen voor de bepalmg ervan ; 
de dubbelzinnigheid van die motiver4lg 
het Hof niet toelaat controle uit te 
oefenen op de wettelijkheid van de 

bestreden beslissing en gelijkstaat met 
het ontbreken van de door artikel 97 
van de Grondwet geeiste motivering; 

dm·de onde?·deel, het arrest tegelijkertijd 
als overtreding van artikel 25, als valse 
beloften, bedrieglijke handelingen of 
misbruik van vertrouwen bestempelt, 
het feit aileen wettelijk diploma te 
hebben genoemd het einddiploma dat 
de eisers gerechtigd waren aan de leer
lingen van de " Unieco » uit te reiken 
en het arrest derhalve het begrip van 
wettelijk einddiploma gelijkstelt met 
« officieel en wettelijk geldig diploma », 
alhoewel de twee termen hoofdzakelijk 
een Verschillende betekenis hebben ; een 
wettelijk diploma een diploma is dat 
niet is aangetast door onwettigheid, 
en « Unieco », op grand van het arti
kel 25 zelf, een einddiploma kon uitreiken, 
dat aldus niet door onwettigheid is 
aangetast, zodat het wettelijk kon en 
zelfs moest worden genoemd ; het arrest 
dus niet, zonder zich tegen te spreken 
en zonder artikel 25 te schenden, heeft 
kunnen beslissen dat de eisers in de 
betwiste brochure vaise beloften hebben 
gedaan, beclrieglijke handelingen hebben 
gesteld of misbruik van vertrouwen 
hebben gepleegd door aan hun leerlingen 
mee te delen dat « Unieco » een " wette
lijk » einddiploma zou uitreiken, wat 
nauwketU'ig overeenstemde met de wer
kelijkheid ; 

vie1·de onde1·deel, luidens artikel 17 van 
de Grondwet het onderwijs vrij is in 
Belgie en de vrijheid van onderwijs het 
recht verleent aan de onderwijzende 
wettelijk een einddiploma aan de onder
wezene uit te reiken en bijgevolg dit 
diploma wettelijk diploma te noemen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat artikel 25 van de 
wet van 5 maart 1965 onder meer iedere 
aide, contract, publicatie of reclame 
verbiedt welke het publiek ten onrechte 
kan doen geloven dat de diploma's uit
gereikt na afloop van de in dat artikel 
bedoelde leergangen wettelijk geldig zijn ; 

Overwegende dat uit de bewoording 
zelf van die bepaling, die niet aileen 
iedere publikatie of iedere reclame be
doelt, maar tevens iedere aide of contract, 
blijkt dat de uitdruldcing « welke het 
publiek kan doen geloven » niet 
noodzakelijkerwijze impliceert, zoals door 
het middel wordt verondersteld, dat die 
geschriften of publicaties zouden " be
stemd zijn voor het publiek », maar dat 
het volstaat om onder de toepassing van 
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de wet te vallen, dat zij van dien aard zijn 
in de geest van de contracterende leerling 
de verwarring te stichten welke artikel 25 
heeft willen beletten ; 

Dat het onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

Samen over het tweede, derde en vierde 
onderdeel : 

Overwegende dat, volgens 'het zinsver
band van het arrest, de bewoordingen 
« dat bij schriftelijke leergangen geen 
diploma's worden uitgereikt » in deze 
zin moet worden verstaan dat die cursus
sen niet worden afgesloten met de uit
reiking van het diploma op grond waar
van de wet het recht verleent bepaalde 
beroepen uit te oefenen, dit is het offi.
ciele, wettelijk geldige diploma ; 

Overwegende dat het arrest aan de 
eisers niet verwijt onwettelijk diploma's 
uit te reiken, maar te doen geloven door 
de bewoordingen en de verwijzingen van 
hun onthaalbrochure gericht tot n1et 
gewaarschuwde p ersonen, dat na afloop 
van hun studies hun een offi.cieel, wette
lijk geldig diploma zal uitgereikt worden ; 

Dat die onderdelen van het arrest, 
steunende op een onjuiste interpretatie 
van het arrest, feit'elijke grondslag mis
sen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
S«;Jhending van de artikelen 23 van de 
wet van 5 maart 1965 op het schriftelijk 
onderwijs en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het b estreden arrest de eisers 
heeft veroordeeld wegens het inschrijven 
van een leerling voor meer dan een jaar 
cursus, 

te1·wijl, ee1·ste, onde1·deel, het arrest vast
gesteld heeft dat het inschrijvingscon
tract uitdrukkelijk aan de leerling het 
recht verleende clat contract op te zeggen 
vijftien dagen voor het verstrijken van 
h et lopende Jaar ; uit deze bepaling volgt 
dat het de leerling vrijstond zijn inschrij
ving te beperken tot een jaar leergang, 
wat blijkbaar het enige doel is dat in 
§ 3 van artikel 23 nagestreefd worclt ; 
het tegenstrijdig was te beslissen dat de 
bedoeling van de wetgever geweest was 
de leerli11g die gedurende een jaa.r de 
cui·sussen had gevolgd, te verplichten het 
vraagstuk van de inschrijving opnieuw 
te overwegen en te beslissen dat deze 
bedoeling niet werd bereikt wmu1eer een 
leerling die wist dat hij op grond van zijn 
contract k on afzien van elke inschrij
vingsovereenkomst 11a afloop van een jaar 
cursus~en en ~ij op da~ ?genb~ik, daa~ hij 

houdingen, verplicht was het vraagstuk 
van zijn inschrijving opnieuw te over
wegen, de bewoordingen van § 3 van 
artikel 3 ressorterende onder de strafwet, 
minstens niet extensief dienen uitgelegd 
te worden, zoals het bestreden arrest 
zulks heeft gedaan, maar wei r estrictief 
dienden ge'interpreteerd te worden ; 

tweede ondm·deel, een partij die aan de 
andere het recht verleent een einde te 
stelle.c. aan zijn inschrijvingsovereen
komst na een jaar, niet kan worden be
schouwd als hebbende de onwettelijke 
bedoeling gehad de verlenging na een 
jaar van die overeenkomst aan de andere 
op te leggen ; indien zelfs het arrest 
geacht werd de materialiteit van de 
schending vastgesteld te hebben, het in 
gebreke is gebleven bij het vaststellen 
van het intentionele element ervan en 
aldus, in beide onderstellingen, onvol
doende met redenen is omkleed ; 

de1·de ondeTdeel, daar de eisers in con
clusie betoogd hebben dat « h et b estreden 
contract jaarlijks kan worden opgezegd, 
dus principieel de inschrijving voor de 
duur van een jaar inhoudt, en eenvoudig 
stilzwijgend kan worden verlengd voor 
een nieuwe duur ... die, behalve nieuwe 
verlenging, nooit een nieuw jaar kan te 
hoven gaan », het arrest niet heeft 
geantwoord op dat middel en aldus niet 
met redenen is omkleed naar de eis van 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende ·dat · indian, op zichzelf 
beschouwd, de bepaling van artikel 8 van 
de inschrijvingsovereenkomst - waarin, 
bij ontstentenis van opzegging v66r het 
verstrijken van het lopende jaar, de 
verlenging van die overeenkomst wordt 
vermeld - niet afwijkt van de rechts
r egels toepasselijk inza.ke verbintenissen, 
die omstandigheid de rechter niet kan 
beletten door soevereine beoordeling van 
de elementen van de zaak, die bepaling 
te beschouwen als ertoe strekkend de 
leerling aan te nemen voor meer dan 
een jaar cursus, in de zin van § 3 van 
artikel 23 van de wet van 5 m aart 1965; 

D at aldus het arrest, zonder zich t egen 
te spreken en zonder § 3 van dat artikel 23 
te miskehnen, in feite het b estaan van 
zulke clausule heeft kunnen vaststellen, 
waarvan h et opstellen de wet overtreedt 
en strafbaar wordt gesteld luidens arti
k el 27 van dezelfde wet; 

D at het onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Over het tweede onderdeel, 
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bepaling blijkt dat de overtredu1g ver
meld bjj de artikelen 23, § 3, en 27 van 
de wet van 5 maart 1965 het bijzonder 
opzet vergt dat het middel veronderst13lt; 

Dat, bij gebreke van conclusie ·llier
omtre~lt, het arrest, door te verklaren dat 
de overtreding, zoals zij bij de wet wordt 
bepaald, vaststaat, regehnatig met rede -
nen is omkleed ; · 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat het arrest stelt dat 
" de wetgever niet gewild heeft dat de 
leerli~1g automatisch zou worden ver
bonden, u1dien hij zijn wil niet heeft 
te kennen gegeven om ontheven te wor
den van de bedingen van h et contract » ; 

Dat het arrest zodoende passend ant
woordt op de in h et middel vermelde 
conclusie; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
<;Iat de beslissing overeenkomstig de wet 
18; 

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

7 december 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggevM·, 
de H. Ligot. - Gelijlcluiclende conchtsie 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Struye. 

2e KAMER. - 8 december 1970. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZ.AKEN. -
VERWE<ER GEGROND OP VERMOEDENS. 
- BESLISSING WAARBIJ DIT VERWE<ER 
WORDT AFGEWE<ZEN OP GRCIND VAN 
ANDERE VERMOEDENS. - VERWE<R
PING REGELMATIG MET REDENEN OM
KLEED. 

(1) Ca.ss., 13 november 1967 (A1'1'. cass., 
1968, b lz. 378). 

(?,' (l~LQ!OI 1 ,.-lo("tAlYlhOTI 1 Q'7{) O~lft"l')'IJ"'f 'hll'7 Q')(\ 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
Z.AKEN. - VoORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. - MIDDEL GERICHT TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECH
TER.- NrET-ONTVANKELIJKHEID . 

3° VOORZIENING IN CASSATIE . -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KA.i'f WORDEN INGESTELD. 

STRAFZAKEN. BURC+ERLIJKE 
RE.CHTSVORDERING. BESLISSING 
WAARBIJ DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING NIET ONTV ANKELIJK WORDT 
VERKLAARD, - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESI,ISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

STRAFZ.AKEN. BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - BESLISSING DIE 
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ HAAR 
RECHTSVORDERING ONTZEGT EN HAAR 
IN DE KOSTEN ERVAN VEROORDEELT.
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE . 
:NIET-ONTVANKELIJKHEID . 

1° Regelmatig met Tedenen omlcleed is de 
beslissing clie een op jeitelijlce ve1·moedens 
geg1·oncle eis ajw•:jst doo?· ande1·e ve?'
moedens naa1· vo1·en te bTengen ( 1). 
(Grondwet, art. 97 .) 

2° N iet ontvanlcelijlc is het miclclel clat 
enlcel lc?·itielc ~titb1·engt tegen de cloo1· cle 
eeTste 1'echte1· gewezen beslissing, wannee1· 
de voo1·ziening ge1·icht is tege,n de beslis
sing van cle ?'echte?' in hoge1· be1·oep (2) . 

30 Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·elcen 
van belang, is cle voo?·ziening van de 
belclaagde tegen de beslissing die cle 
?·echtsvonle1·ing van de b~wge1·lijlce pa1·tij 
niet ontvanlcelijlc ve1·lclam·t en cleze pa1·tij 
in de lcosten ve1·oo?·deelt ( 3) . 

4° Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·elcen 
van belang, is de voo1·ziening van de 
belclaagde tegen een beslissing 'die aan 
cle bu?·ge1·lijlce pa1·tij haa1· ?·echtsvo?·de?·ing 
ontzegt en haa1· in de lcosten e1·van 
ve1·oo?·deelt ( 4). 

(VERHAEGHE, T. NAAliU·OZE VENNOOT
SCHAP «HARTOG'S LEVENSMIDDELEN », 

(3) Cass., 24 september 1962 (Bull. e n 
PASIC., 1963, I, 117). 

(4) Cass., 6 januari 1969 (A1'1'. cass., 1969, 
hln- A'>~\ 
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1\iARRECAU EN VERLOOVE; MARRECAU 
EN VERI,OOVE, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « HARTOG's LEVENSMIDDELEN » 
EN VERHAEGHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het b estreden 
arrest, op 5 juni 1970 door h et Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. W at b etreft de voorziening van 
Verhaeghe : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding v~J.n de artikelen 9, 12, lid 3, van de 
wet van 20 juni 1964 betreffende het 
toezicht op voedingswaren of -stoffen en 
andere produkten en 97 van de Grand
wet, 

doordat, na eiser op strafgebied ver
oordeeld te hebben . wegens inbreuk op 
artikel 9 v an voormelde wet, het bestre
den arrest hem, op burgerlijk gebied, 
enerzijds, veroordeelt om aan de burger
lijke p artij, de vennootschap « H artog's 
Levensmiddelen », de gevorderde provi
sionele vergoeding te betalen en, ander
zijds, de vordering van eiser tegen 
Marrecau niet ontvankelijk verklaart en 
de vordering van eiser tegen V erloove 
ongegrond, 

terwijl, ee1·ste onde~·deel, het arrest niet 
antwoordt op de conclusie waarbij eiser, 
met betrekking tot zijn veroordeling op 
strafgebied, aanvoerde dat hij bij zijn 
leverancier reclameerde omdat onder de 
aangekochte conservenblikken er enkele 
waren zonder etiket of met beschadiging 
(corrosie), dat hij slechts 30 stuks aan 
Schoonaert verkocht, waarvan 6 verder 
aan voormelde vennootschap verkocht 
werden, en dat de aan deze laatste ver
kochte blikken niet eens werden onder
zocht; 

tweede onde1·deel, nu eiser vrijgesproken 
wordt wegens het wetens verkopen, te 
koop stellen of in omloop brengen van 
koopwaar die voorzien was van een n age
maakt merk of van een dat er bedrieglijk 
was op aangebracht, men niet inziet hoe, 
uitsluitend op grond van de wet van 
20 juni 1964, ten laste van eiser een 
vergoeding aan de vennootschap « H ar 
tog's Levensmiddelen » kan worden toe
gekend, bij ontstentenis van causaal 
verband, zodat gebrek aan motivering 
en tegenstrijdigheid voorhanden zijn ; 

de1·de onde1·deel, het arrest niet ant
woordt op de conclusie waarbij eiser, met 

betrekking tot zijn vordering tegen 
Marrecau, staande hield dat deze vorde
ring ontvankelijk en gegrond is, al ware 
het enkel voor de morale schade, dat die 
schade van een andere aard is en op 
andere grondslagen steunt dan die welke 
voor de rechtbank van koophandel werd 
gevorderd en dat door het strafdossier 
gegevens bekend zijn die tijdens het 
geding voor gezegde rechtba~1k onbekend 
waren; 

vie1·de onde1·deel, de correctionele recht
bank door de vordering van eiser tegen 
Verloove ongegrond te verklaren, om de 
reden dat eiser geen schade zou hebben 
geleden indien hij zich vooraf zou verge
wist hebben omtrent de inhoud van de 
gesloten blikken, de wet schendt daar 
deze geen voorafgaand onderzoek van 
gesloten blikken oplegt, en het hof van 
beroep niet antwoordt op de conclusie 
waarbij eiser, m et betrekking tot bedoel
de vordering, stelde d at de prijs van 
6 frank per blik die hem aangerekend 
werd een m assale prijs is, dat de verkoop
prijs van Schoonaert slechts 8,50 frank 
is en dat die prijzen normaal zijn gezien 
voor een kleinere aankoop de prijs 
8 frank per blik is ·; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de ontleding v an de genomen mon
sters tot het besluit leidde dat deze 
conserven voor de menselijke voeding 
als « ongeschikt » dienden te worden 
beschouwd en dat, rekening gehouden 
met de overige gekende gegevens, dient 
gezegd te worden dat de term « onge
schikt » neerkomt op deze van « schade
lijk)); 

Dat het arrest aldus feitelijke vermoe
dens, met name de ontleding van de bij 
verweerster genomen monsters, tegen
over de door eiser ingeroepen elementen 
stelt; 

Dat het zodoende de in het middel 
vermelde conclusie p assend beantwoordt ; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door 
overneming van de r edenen van het 
beroepen vonnis, beslist dat eiser het 
m erk '' Royco » heeft geschaad door ten 
dele bedorven of ontaarde bliklren in de 
handel te hebben gebracht of te hebben 
helpen brengen en, door eigen motieven, 
releveert dat de schade van verweerster 
erin bestaat, onder meer, dat de reputatie 
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van haar merk « Royco » in Belgie in 
diskrediet werd gebracht ; 

Dat zodoende het arrest de toekenning 
van sehadevergoeding aan voormelde 
vennootschap passend en zonder tegen
strijdigheid motiveert; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door over
naming van de redenen van het beroepen 
vonnis, vaststelt dat de vordering, die 
eiser tegen Marrecau reeds voor de 
rechtbank van koophandel heeft inge
steld, op het door Marrecau gepleegd 
bedrog gesteund is ; 

Dat het hof van beroep aldus de 
identiteit van de aard en van de grond
slagen vaststelt van de vordering die 
eiser eerst voor genoemde rechtbaJlk en 
nadien voor de correctionele rechtbank 
heeft ingesteld tot vergoeding van gans 
de schade die door het bedrog van 
Marrecau w13rd veroorzaakt, zodoende 
de in het middel vermelde conclusie 
passend beantwoordend ; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at .het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de vordering van eiser tegen Verloove 
~mgegrond is omdat (liser, groothandelaar 
m vleeswaren en goed vertrouwd met de 
vigerende wetgeving inzake vleeswaren 
en met de geldende cormnerciele prijzen, 
het aan zijn eigen foutieve en te winst
najagende gedraging wijten moet, indien 
hij ten deze schade lijdt; dat het hof 
van beroep aldus elk causaal verband 
uitsluit tussen de tussenkomst van Ver
loove en de door eiser geleden schade, en 
de iJl het middel vermelde conclusie 
passend beantwoordt; 

Dat in die mate het onderdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende dat het middel, in zover 
het de niet door de voorziening bestreden 
beslissing van de correctioJlele rechtbank 
betreft, bij gemis aan voorwerp, niet 
ontvankelijk is ; 

En overwegende, wat betreft de beslis
sing over de strafvordering, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na~ 
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. W at betreft de voorzieningen van 
Marrecau en Verloove : 

I . In zover de voorzieJlingen gericht 
zijn tegen de beslissing over de strafvor
dering : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

2 . In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de burger
lijke vordering van de vennootschap 
« Hartog's Levensmiddelen » : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
aanvoeren; 

3. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de burger
lijke vordering van Verhaeghe : 

Overwegende dat het arrest die vorde
ring niet ontvankelijk verklaart in zover 
zij gericht is tegen Marrecau, en niet 
gegrond in zover zij gericht is tegen 
Verloove; 

Dat de voorzieningen, wegens het 
ontbreken van belang, niet ontvankelijk 
zijn; 

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

8 december 1970. - 2e kamer. -
Voo?"zitte1·, de H . Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H . Gerniers. - Gelijk
bticlende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Demeester (van de balie bij het Hof 
van beroep te Gent). 

2e KAMER. - 8 december 1970. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMJJN . . - STRAFZAKEN. - BIJ 
VERSTEK GEWEZEN VEROORDE!,ENDE 
BESI,ISSING. - VOORZIENING VAN H:ET 
OPENBAAR MINISTERIE TIJDENS DE 
GEWO~E VERZETTERMIJN. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID . 

2° STEDEBOUW. - UITVOEREN OF IN 
STAND HOUDEN VAN WERKEN MET 
OVERTREDING VAN DE VOORSCHRIFTEN 
VAN DE WET VAN 29 MAART 1962. -
fuRSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT MOET WORDEN BEVOLEN « INDIEN 
DAARTOE GROND BESTAAT ». - BETE 
KENIS VAN DEZE WOORDEN. 
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.-.go STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART 
1962 HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE 
RUIMTELIJKE ORDENING EN VAN DE 
STEDEBOUW, ARTIKEL 44. - BOUWEN. 
- BEGBIP. 

-40 CASSATIE.- OMVANG. - STRAFZA-
KEN . - VEROORDELING. -BESLISSING 
DIE ONWETTELIJK VERZUIMT TE BEVE
LEN DAT Dlil PLAATS IN DE VORIG:Iil 
STAAT WORDT HERSTELD. - VERNililTI
GING lilN VERWIJZING BlilPERKT TOT 
DEZE BESCHIKKING. 

1 o N iet ontvankelijk is de voo1·ziening, die 
het openbaa1· ministe1·ie tijdens de gewone 
ve1·zettennijn heejt ingestelcl tegen een 
bij veTstek gewezen ve?·oo1·delende beslis
sing (1). (Wetb. van strafv., art. 413, 
lid 2.) 

:20 De bepaling van a1·tikel 65 van de wet 
van 29 maaTt 1962 houdende o1·ganisatie 
van de 1·uimtelijke 01·dening en van de 
stedebouw, volgens wellce, in geval van 
ttitvoe1·ing of instandhouding van be
paalde we1·lcen met ove1·t1·eding van de 
voo1·sclwijten van deze wet, de ?'echtbanlc 
benevens de stmj, indien daa1·toe g1·ond 
bestaat, beveelt de plaats in de v01·ige 
staat te he1·stellen, moet zo woTden ve1'
staan dat de 1'echte1· e1·toe gehouden is 
het he1·stel te bevelen in de mate waa1·in 
dit noodzalcelijlc is om de gevolgen van 
de ove1·t1·eding te doen ve1·dwijnen (2). 

:ao Onde1· het woo1·d « bouwen " in de zin van 
m·tilcel 44 van de wet van 29 maa1•t 1962 
houdende o1·ganisatie van de 1'ttimtelijlce 
01·dening en van . de stedebouw wo1·dt 
bedoelcl cle hancleling, clie e1·in bestaat. 
een bouwwe1·lc op te 1·ichten bestemd om 
te1· plaatse te blijven en wam·van de 
steun op de g1·ond zoTgt voo1· de stabili
teit, ajgezien van ellc pm·manent ka1·alcte1' 
en van de theo1·etische mogelijlcheid het 
te ve1·plaatsen (3) . 

40 J!Vannee1· een vm·oo1·delende beslissing 
onwettelijlc ve1·zuimt te bevelen dat de 
plaats in de vo1·ige staat wo1·dt he1·steld, 
zijn de vemietiging en de ve1·wijzing 
bepe1·lct tot deze beschilclcing ( 4). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, 
T. BILLIET EN LANNOO.) 

(1) Cass., 24 september 1962 (Bull . en 
PASIC., 1963, I, 112). 

(2) Cass., 11 december 1967 (.Arr. cass., 
1968, blz. 522); vgi. cass., 8 juni 1970 (ibid., 
1970, biz. 943). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 juni 1970 door het" Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

1. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen jegens de 
tweede verweerder : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verweerder bij verstek veroordeelt ; 

Overwegende dat de voorziening door 
de Procureur-generaal bij het Hof van 
beroep te Gent werd ingesteld op 10 juni 
1970, dit is v66r het verstrijken van de 
gewone termijn van verzet; dat het 
arrest op de dag van de voorziening niet 
definitief was ten opzichte van verweer
der en de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

· 2. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen jegens de 
eerste verweerder : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 44, lid 1, 64 en 65 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, 

doonlat het bestreden arrest, na aan
genomen te hebben dat het ten laste 
gelegd feit bewezen was, nagelaten heeft 
te bevelen de plaats in de vorige staat 
te herstellen, zoals door voormeld arti
kel 65 aan de rechter wordt opgelegd : 

Overwegende dat 'artikel 65 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ru.imtelijke ordening en de stede
bouw bepaalt : « Benevens de straf, 
beveelt de rechtbank, indien daartoe 
grand bestaat, de plaats in de vorige 
staat te herstellen >> ; dat de termen 
« indien daartoe grand bestaat " alzo 
moeten worden verstaan dat de rechter 
ertoe gehouden is het herstel te bevelen 
in de mate waarin dit noodzakelijk is 
om de gevolgen van de wetsovertreding 
te doen verdwijnen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, sinds de strafbare feiten gepleegd 

(3) Cass. , 3 maart 1969 (An·. cass., 1969, 
biz. 619); raadpl. de in de noot vermeide 
arresten. 

(4) Raadpl. cass., 7 december 1964 (Bull . 
en PAsiC., 1965, I, 346), 17 oktober 1966 
(A7'7' . cass., 1967, biz. 225) en 11 der.ember 
1967, waarvan sprake in noot 2. 
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aanvoering van het middel, het arrest 
niet vaststelt dat de debatten in het 
Nederlands geschiedden, maar dat de 
rechtspleging in die taal geschiedde,. wat 
overeenstemt met de laatste vermelding 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting; 

Dat weliswaar het proces-verbaal van 
de terechtzitting ook vermeldt dat aile 
advocaten in het Nederlands gepleit 
hebben, behalve Mr Cuvelier die in het 
Frans pleitte, maar dat indien dergelijke 
vermelding door artikel 34 van de wet 
van 15 juni 1935 voorgeschreven is, geen 
enkele wetsbepaling de rechter verplicht 
die vermelding van het proces-verbaal 
van de terechtzitting in zijn bel?lissing op 
te nemen; 

Dat geen tegenstrijdigheid voorhanden 
is; 

Overwegende dat de wet niet vereist 
dat het arrest uitdrukkelijk zou vaststel
len dat de magistraten die zitting houden 
de taal kennen waarin een advocaat 
gepleit heeft, wa~meer die taal niet deze 
is van de rechtspleging ; dat, ten deze, 
dusdanige vaststelling impliciet voort
vloeit hieruit dat die magistraten :ie 
raadsman van eiser gemachtigd hebben 
die taal zonder tolk voor ~ijn pleidooi 
te gebruiken ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser voor de feitenrechter 
aangevoerd heeft dat zijn recht van 
verdediging werd geschonden ; dat nu 
hij, zonder voorbehoud, ziJn verweer 
aangaande de zaak zelf heeft voorgedra
gen, hij voor het Hof de schending van 
zijn recht van verdediging niet meer kan 
inroepen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt zonder te antwoorden op de 
conclusie waarbij deze, om zijn goede 
trouw aan te tonen, zich beriep op het 
feit dat, niettegenstaande een ministe
rieel rondschrijven van 6 april 1955, 
bedoelde film te A.ntwerpen en te Meche
len werd vertoond zonder dat aldaar enige 
vervolging door het bevoegd parket werd 
ingesteld : · 

Overwegende dat het hof va~1. beroep 
desbetreffend beslist "dat zo kan betreurd 
worden dat in bepaalde steden van het 

deze « inelegantia » in de rechtsbedeling 
niets vermag tegen de hager breedvoerig 
uiteengezette grondbeginselen », aldus. 
verwijzend naar grondbeginselen omtrent 
het onzedig karakter van filmen die elke 
twijfel uitsluiten ; dat het verder erop 
wijst « dat iedere burger die het Rijk 
met filmen voorziet of overstelpt, daar
door een gebeurlijk strafrechtelijke aan
sprakelijkheid opneemt, dat hij deze niet. 
vermag af te wenden op anderen onder 
voorwendsel dat deze laatsten de aan
sprakelijkheid die hun eigen is niet naar 
voldoening hebben nageleefd » en " dat 
zulks in het bijzonder het geval is ten 
aanzien van voortbrenselen die door 
zekere landen geexporteerd werden al
waar met de zedelijkheid geringe reken
schap wordt gehouden en waarvan 
algemeen geweten is dat hun producties 
luttele waarborgen bieden » ; 

Dat het hof ·van beroep zodoende 
passend antwoordt op het verweermid
del waarbij eiser zijn goede trouw inriep 
en niet gehouden was verder te antwoor
den op beschouwingen die geen afzonder
lijk verweermiddel uitmaken ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd ·en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

II. W at betreft de voorziening van 
eiseres, vrijwillig .tussenkomende partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiseres, vrijwillig tussenkomen
de partij, haar voorziening zou betekend 
hebben aan de partij tegen wie zij is 
gericht ; dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

8 december 1970. - ze kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, voorzi.tter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Cuvelier (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2e K.A.MER.- 8 december 1970. 
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V:&RSCHRIJVING IN DE MElMORI& TOT 
STAVING VAN DE VOORZI&NING. -
BEVOEGDHEID VAN RET HoF OM ZE T& 
VERBETEREN. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DEVER
OORDELING. - GEWONE OPSCHOR
TING OF PROBATIEOPSCHORTING. 
VERPUCHTING VOOR DE RECHTER DE 
REDENEN VAN DE MAATREGEI. TE 
vERMElLDEN. 

1° H et H of is bevoegd om een vm·schrijving 
te ve1·bete1·en 1:n de memorie tot staving 
van de voo1·ziening, die duidelijk ~tit de 
context van deze akte blijkt (1). 

2o De beslissing, die de opschorting van 
de uitspmak van de vm·oo1·deling gelast, 
mag zich niet ertoe bepe1·ken de ve1·vulling 
van de wettelijke vereisten tot het gelasten 
van- deze maat1·egel vast te stellen, maar 
moet de redenen ve1·melden die ten deze 
bedoelde maat1·egel ?"echtvaa?·digen (2). 
(Grondwet, art. 97 ; wet van 29 juni 
1964, art. 3, lid 4.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, 
T. V&RCKE.NS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden, 
arrest, op 23 juni 1970 door bet Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat nit de regelmatig aan 
het Hof overgelegde stukken blijkt dat 
de datum van bet bestreden arrest niet 
14 jannari 1970 is, zoals bij materiele 
verscbrijving in de memorie aangednid 
wordt, maar wel 23 juni 1970; dat er 
reden is tot het verbeteren van die 
materiele verschrijving ; 

Over bet middel afgeleid nit de scben
ding van artikel 97 van de Grondwet 
en 3 van de wet van . 29 JUni 1964, 
betreffende de opschorting, bet uitstel en 
de probatie, 

doordat bet bestreden arrest de opschor
ting van de uitspraak van de veroordeling 
gelast, op grand dat er· termen zijn om 
bedoelde maatregel te gelasten, 

(1) Cass., 12 april 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 864); vgl. cass., 16 december 1968 
(Arr. cass., 1969, blz. 381). 

· (2) Cass., 21 september 1970, sup1·a, biz. 67; 
raadpl. cass., 24 oktober 1966 (A1·1·. ca~s., 

fl fiRl. 

terwijl de beslissingen die de opschor• 
ting gelasten met redenen moeten om
ldeed zijn : 

bverwegende dat luidens artikel 3, 
lid 4, van de wet van 29 juni 1964 
betreffende de opscborting, bet uitstel 
en de probatie, de beslissingen die de 
opschorting gelasten met redenen moeten 
omkleed zijn ; 

Overwegende dat, om aan · dit voor
schrift te voldoen, de r ecbter zich er niet 
toe mag beperken bet vervuld zijn van 
de wettelijke vereisten tot bet gelasten 
van de opscborting vast te stellen, maar 
dat bij de redenen moet vermelden die 
bedoelde maatregel recbtvaardigen ; 

Overwegende dat bet arrest zich ertoe 
beperkt te bepalen dat er termen zijn 
om de opscborting van de uitspraak van 
de veroordeling te gelasten ; 

Dat bet middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt bet bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de 
zaak naar bet Hof van beroep te Brussel. 

8 december 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers. - Gelijk
luidende concl~tsie, de H. Paul Mabaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 december 1970. 

VbORZIENING IN CAS&ATIE. 
VoRM. - STRAFZAKE.N. ~ VooRzrn
NING VAN DE V&RZEKERAAR, TUSSEN
KOMENDE PARTIJ. - VoORZIENING 
NIET BETEKEND. - NI&T-ONTVANKE
LIJKHE:ID. 

Niet ontvankelijk is de vooTziening van 
het Gemeenschappelijk Motoi·waa?·bo?"g
jonds, die voo1· het st?·ajge?·echt is tussen
gekomen, indien zij niet is betekend aan 
de pa?"tijen tegen wie zij is gericht (3). 

(3) Cass., 17 april 1961 (Bull. en .. 'l'Asrc., 
1961, I, 877) ; vgl. cass., 29 juni 1970 ·. (cArr. 
cass., 1970, biz. 1023) en arrest van dezelfde 
iiR.t.nm . . <1Jmra. hl7.. Rfil. 
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( GEMEENSCHAPPELIJK MOTORW AARBORG
. FONDS; . T. MORTIER EN HULET:) 

Met . de notitie overeenstemmend 
arrest. 

8 december 1970. - ze kamer. -
Vo01·zitter:, de H. Belpaire, voorzitter. - . 
Verslaggeve1·, de H. Gerniers. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 december 1970, 

10 WEGVERKEER. - WET BETREF

FENDE DE POI,ITIE OVER RET WEGVER
KEER, .ARTIKEL 62. - DooR EEN 
BEVOEGD AMBTENA.AR OF AGENT OPGE
STEI,DE PROCESSEN-VERBAAL. - BE
WIJSKRACHT. 

20 . CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -

STRAFZmN.- MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE RECHTER DE GEGEVENS VAN 
DE ZAAK OF VAN RET DOSSIER VER
KEERD HmEFT BEOORDEELD. - HOF 
NIET BEVOEGD OM KENNIS ERV AN TE 
NEMEN. 

1° H et p1·oces-vm·baal dat ?'egelmatig is 
opgesteld doo1· een ambtenaa1· of ctgent 
van de ove1·heid, doo1· de Rege1"ing 
gedelegee1•d voo1· het toezicht OJJ de ~tit
voe?·ing van de wet en van de 1·eglementen 
betrefjende de politie ove1· het wegve?·kee?·, 
en waarvan afsch?·ift binnen de voo?·ge
sch?·even te1·mijn aan de ove?'t?·ede?' is 
gezonden, leve1·t bewijs op zolang het 
tegendeel niet is bewezen, van de mate-
1'iele vaststellingen door · de ambtenaa1· 
of agent bimJ,en de pe1·ken van zijn 
bevoegr;lheid gedaan en met name van 
de echtheid van een vm·lcla?·ing, die naa?· 
hij vaststelt te zijnen ove1·staan doo1· de 
ove1·t?·eder we1·d afgelegd (1). (Wet betref
fende de politie over het wegverkeer, 
coi:irdinatie van 16 maart 1968, art. 62.) 

zo Het Hof van cassatie . is niet bevoegd 
om na te gaan of de ?'echte?" de hem 
ove1·gelegde gegevens van de zaak of van 

(1) Raadpl. cass., 17 oktober 1962 (Bull. 
en PAsiC., 1963, I, 216), 27 februari 1967 
(Arr. · cass., 1967, blz, 819) en 17 j1.mi 1968 

het dossie1· juist of ve1·kem·d in feite 
heeft beo01·deeld (2) . (Grondwet, art. 95.) 

(VERLIEFDEN EN PERSONENVENNOOT.
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK-
HEID << VERLIEFDEN ll.) . 

.ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; · 

I. W at betreft de voorziening van eiser, 
beklaagde : · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van verdediging 
en van de substantiele formaliteiten, 

doonlat het hof van beroep besluit tot 
de aansprakelijkheid van eiser op grond 
van zijn zogezegde bekentenis aan 'de 
politie als zou hij de voetganger hebben 
bemerkt toen hij ongeveer 30 meter van 
de oversteekplaats voor voetgangers, 
afgebakend door gele banden, gekomen 
was, 

te1·wijl eiser nooit zulke bekentenis 
heeft afgelegd en het proces-verbaal 
waarin ze voorkomt hem niet voorgelezen 
noch ter ondertekening werd voorge
legd : 

Overwegende dat de betwiste beke~lte
nis gedaan werd aan de politieagent die 
de eerste vaststellingen deed en dam;over 
verslag uitbracht aan een politieofficier ; 

Overwegende dat de vaststelling van 
de plaatselijke politie betreffende de door 
eiser afgelegde bekente~1is, opgenomen 
in een regelmatig proces-verbaal, volledig 
bewijs oplevert zolang het tegendeel 
niet is bewezen ; dat een loutere ontken
ning van de overtreder daartoe niet 
volstaat; 

Overwegende dat eiser de mogelijkheid 
heeft gehad dit tegenbewijs te brengen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schendu1g van de rechten van verde
diging, minstens miskenning van de 
bewijskracht van de processen-verbaal 
en van de deskundige yerslagen, 

(2) Cass., 1 april 1968 (An·. cass., 1968, 
blz. 1005) ; raadpl. cass., 5 oktober 1970, 
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doonlat het bestreden arrest als vast
staande aanneemt dat het slachtoffer op 
de oversteekplaats ,voor voetgangers, af
gebakend door gele banden, ging ; dat 
het de rijbaan reeds overschreden had 
toen het w'erd aangeri)den, en dat eiser 
kon waarnemen dat het slachtoffer een 
bejaarde man was, 

te1·wijl deze aanhalingen ofwel tegen
gesproken worden door ·het dossier, door 
de processen-verpaal terzake en door het 
deskundigenverslag, ofwel uit geen enkel 
element ervan blijken : · 

o.;,erwegende dat het middel erop 
neerkomt te beweren dat de feitenrechter 
de gegevens van het dossier in feite 
verkeerd heeft beoordeeld ; dat het Hof 
van die grief geen kennis kan . nemen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van . de ._Grond
wet, door gebrek aan motivel'lng en 
strijdigheid in de motivering gelij~sta:an
de met het ontbreken van mot1vermg, 

... (zonde?' belang) 
En ov'erwegende, wat de beslissing 

gewezen op de strafvordering betreft, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

II. ViT at betreft de voorziening van 
eiseres, burgerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat eiseres haar vo_<;rziening bet~
kend heeft aan de partiJen tegen w1e 
zij gericht is ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

8 december I970. - 2e kamer. -
Voorzitter de H. Belpaire, voorzitter. -
Vm·slagge~e1·, de H. Gerniers. - Gelijlc
luiclencle conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H . Baert (van de balie bij het Hof van 
beroep te Gent). 

2e KAMER. - 8 december 1970. 

I o AANSPRAI}:ELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST. - DODING; -
SCHADE DIE VOOR DE RECHTVERKRIJ 
GENDEN VAN RET SLACHTOFFER VOORT
VLOEIT UIT RET VERLIES VAN ZlJN 
BEDRIJFSINKOMSTEN. - BEREKENING 
VAN DIE SCHADE. - BASIS. - BRUTO
OF NETTO-INKOMSTEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - DODING. -
SCHADE DIE VOOR DE ECHTGENOOT 
VAN RET SLACHTOFFER VOORTVLOEIT · 
UIT RET VERLIES VA.;N ZIJN BEDRIJFS
INKOMSTE(N. - SCHADE DIE MOET 
WORDEN BEREKEND MET INACHTNE
~IING VAN DE VERMOEDELIJKE WINST
GEVENDE OVERLEVINGSDUUR VAN RET' 
SLACHTOFFER EN MET DE VERMOEDE
LIJKE WINSTGEVENDE OVERLEVINGS
DUUR VAN DE OVERLEVENDE . ECHTGE
NOOT. 

I 0 Ingeval de schade, die voM de ?'echtve?'
lc?·ijgenden van het slachtoffe?' van een 
dodelijk ongeval voo1·tvloeit ~tit het vm·lies 
van zijn becl1·ijjsinkomsten, bestaat in 
de cle1·ving van het deel van deze inkom-, 
sten waa1·uit zij een pe1·soonliJk voo1·deel 
tl'okken, en de sociale en fiscale lasten 
van de bed?·ijfsinkomsten van het slacht
o ffe?' hun als dttsdanig geen vo01·deel 
verschajten, moet de berekening van die 
schade in beginsel geschieclen op basis 
van het netw-loon van het slachtoffer, 
met ajt1·elc van die lasten . Indien de 
'bm·ekening van die schade niettemin 
geschiedt op basis van het bnttoloon van; 
het slachtoffe?' zonde1• ajt1·ek van de 
lasten e1·van, lean het deel van die 
inlcomsten, waa1·~tit de ?'echtve?'lc?·ij gen
den voonleel t?·olclcen, enlcel in aanmm·
lcing komen indien de jeitenrechte1· vast
stelt dat het becl_mg van de lasten die ziJ 
op de hun toe te lcennen ve1·goeding 
moeten d1·agen, gelijlc is aan ·het bedrag 
van de lasten die het loon van het 
slachtoffe?' bezwaa1·den (I)·. (Burg. Wetb., 
art. I382 en I383.) 

2o Ingevat de schade, di-e voo1· de, echtgenoot 
van het slachtoffe1' van een dodeltjlc onge
val voo1·tvloeit uit het ve1·lies van zijn 
bed1·ijjsir;,lcomsten, bestaat in de dm·ving 
van de inlcomsten van het slachto ffe?'; 
waa1·uit hij een pm·soonlijlc vo01·deel 
t1·ok of had moeten t?:elclc~n, mo_et ileze 

(1) Cass., 13 mei 1970 (An·. cass., 1970, 
blz. 857) en de con,clusie van het openbaar 
ministerie v66r dit arrest; 7 september ,1970, 
supm, blz. 15. 
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schade be1·ekend worden ·met inachtne- · 
ming niet ·alleen van de ve1·moedelijlce 
winstgevende ove1'levingsduu1· van het 
slachtofje1· maa1· oolc van de vm·moedelijlce 
overlevingsdu~w van ae ove1·levende echt
genoot. (1). (Burg . . wetb., art. 1382 en 
1383.) 

(RUBENS, T; VERMEERSOH.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet. op de bestreden 
arresten, op 19 november 1968 en 
29 juni 1970 door het Hof van beroep 
te Gent gewezen; 

Overwegende dat voormelde arresten 
enkel uitspraak doen over de burgerlijke 
belangen; 

I. Wat bet1eft het arrest van 19 novem
ber 1968 : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijlr W etboek, 

doorclat, hoewel eiser betoogd had in 
zijn conclusie, bij verwijzing naar de 
door hem voor de eerste rechter genomen 
conclusie, alsmede in een ondertekende 
nota · in de vorm van een conclusie, dat 
de wegens schade voortvloeiend uit in
komstenderving gevorderde vergoeding 
slechts kon worden berckend Of. de basis 
van de nettoinkomsten van de overlede
ne, het bestreden arrest van 19 november 
1968, om aan verweerder uit dien hoofde 
een vergoeding van 1.532.508 frank toe 
te kennen, erop wijBt " dat er ten deze 
mag aangenomen worden, in acht nemen
de het gezinsinkomen van beide echtge
noten ... , dat er, hoven de economische 
waa:rde van huishoudelijk werk, nog 
ongeveer 50.000 frank per jaar als pe:r
soonlijke onderhoudsuitgaven dient afge
trokken te worden van de wedde en van 
het e:rop volgend pensioer1geld van het 
slachtoffer, om de schade voortvloeiend 
uit inkomstenderving van eiser te ramen ; 
dat deze schade aldus gemiddeld op 
80.000 frank te bepalen is voor de gehele 
overlevingsdaur », 

terwijl. de rechter aldus niet antwoordt, 
althans niet zcnder dubbelzinnigheid, op 
het verweer afgeleid hieruit dat de 

- (1) Raadpl. cass., 28 april 1966 (Bull. en 
PABIC., '1966, I, 1089); R. DALCQ, T1·aite de la 
reeponsabilite civile, d. II, nr 3661., 

kwestieuze vergoeding diende te worden 
bepaald op basis van de nettobezoldiging 
van de overledene (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), en in elk 
geval de regel miskent luidens welke, bij 
dodelijk ongeval, het nadeel dat de 
rechtverkrijgende van de overledene 
wegens de verdwijning van dezes be
roepsinkomsten ondergaat, in beginsel 
bestaat in de derving van het deel van 
die inkomsten waaruit hij een persoonlijk 
voordeel haalde, en derhalve dat nadeel 
onder meer client te worden bepaald op 
basis van de nettoinkomsten (schending 
vim de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door te releveren dat het slachtoffer, op 
het ogenblik van het ongeval, een wedde 
genoot van 137.800 frank « bruto » (of 
122.959 frank netto) die geleidelijk zou 
opgaan tot 196.680 frank << bruto " na 
dertig jaar dienst, en dat het, na zesen
dertig jaar en zes maanden dienst plus 
een jaar wegens diploma, een pensioen
geld van 150.000 frank « bruto » , kon 
bekomen, duidelijk te kennen geeft dat 
het hof van beroep, bij het bepalen van 
bedoelde schade voortvloeiend uit inkom
stenderving, met de brutowedde en het 
brutopensioen van het slachtoffer heeft 
rekening gehouden ; 

Overwegende dat de schade, die voor 
de wedum1aar van het slachtoffer voort
vloeit uit het verlies van de beroepsin
komsten van dit laatste, bestaat in de 
derving van het deel van die inkomsten 
waaruit hij een persoonlijk voordeel 
trok; 

Overwegende dat de sociale en fiscale 
lasten, die de bezoldiging van het slacht
offer bezwaarden, als dusdanig geen 
voordeel verschaften aan gezegde weduw
naar; 

Dat de berekening van voormelde 
schade derhalve in principe moet geschie
den op grond' van de nettobezoldiging 
van het slachtoffer, mits het recht voor 
zijn rechthebbende schadeloosstelling te 
eisen voor het nadeel dat hem berokkend 
wordt door het geheel of gedeeltelijk 
verlies van bepaalde sociale voordelen 
of door de lasten die het behouden van 
andere voordelen zullen bezwaren, en 
mits de -faculteit voor die rechthebbende 
de fiscale lasten die de toegekende ver
goeding zullen aantasten in rekening te 
brengen; 

Overwegende dat, zo de brutobezoldi
ging van het slachtoffer niettemin in 
aamnerking genomen wordt om het ver-
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lies van de beroepsinkomsten -te bepalen, 
het gedeelt~ van die bezoldiging wa!J-ruit 
de weduwnaar een persoonlijk voordeel 
trok aan deze laatste enkel kan toege
kend worden als vergoeding van dat 
verlies, zo de rechter vaststelt dat het 
·bedrag van de lasten- gedragen door de 
weduwnaar gelijk is aan het bedrag van 
de lasten die tijdens zijn leven door het 
slaclitoffer gedragen waren ; 

Overwegende dat het arrest, door. de 
inkomstenderving op grand van de bruto
bezoldiging te berekenen zonder vast te 
stellen dat de sociale bijdragen en de 
belastingen welke verweerder zal moeten . 
betalen gelijkwaardig zijn met die welke 
het slachtoffer te dragen had, zijn beslis
sing niet wettelijk rechtvaardigt; 

Dat het middel gegrop.d is ; ' 

Over het eerste midd,el, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1349, 1353, 1382 en 
1383 van het Butgerlijk Wetboek, 

doo1·dat, tot berekening van de schade
vergoeding aan verweerder verschuldigd 
tot herstel van het nadeel dat hij wegens 
inkomstenderving heeft geleden ten 
gevolge van de dood van zijn echtgenote 
door ongeval, het bestreden arrest van 
19 november 1968 in aanmerking neemt 
de beroepsyerdiensten en het rustpen
sioen welke de overledene zou hebben 
ontvangen indien zij was blijven Ieven, 
haar vermoedelijke overleving geschat 
zijnde op vijfenveertig jaren, maar geen 
acht slaat op de vermoedelijke overleving 
van verweerder, · 

tm·wijl zulke berekening onvolledig is 
vermits bij dodelijk ongeval het nadeel, 
door de rechtverlu·ijgende van de over
ledene geleden wegens de verdwijning 
van dezes beroepsinkomsten, in beginsel 
bestaat in de derving van het deel van 
die•inkomsten waaruit hij een persoonlijk 
voordeel haalde en normaal, ten hoogste 
gedurende zijn Ieven, had· moeten halen, 
waaruit volgt dat het op een niet ade
quate, ja zelfs niet controleerbare Tedene
ring gesteunde arrest niet regelmatig 
met redenen omkleed is (schending van 
artikel 97 van de Grand wet) en, in elk 
geval, niet wett~g de veroordeling van 
eiser rechtvaardigt om verweerder een 
schade te vergoeden waarvan deze het 
bestaan en de omvang diende te bewijze}l. 
(schending van de artikelen 1315, 1349, 
1353, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat, wanneer de door de 
rechthebbende geleden schade bestaat in 

de derving van de inkomsten van het 
slachtoffer, waaruit hij een persoonlijk 
voordeel trok, zoals ten deze, de rechter 
rekening moet houden en met de vermoe
delijke winstgevende overlevingsduur van 
het slachtoffer en met de vermoedelijke 
overlevingsduur van de rechthebbende; 

Overwegende dat het arrest, door b1j 
de berekening van bedoelde schade enkel 
rekening te houde:ri. met de vermoedelijke 
winstgevende overlevingsduur van het 

· slachtoffer, zijn beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Over het derde middel ... (zonder 

belang) · 

II. Wat betreft het arrest van 29 juni 
1970 : 

Overwegende dat geen grieven tegen 
het arrest van 29 jtmi 1970 worden 
aangevoerd en dat dit arrest niet het 
gevolg is van de bestreden beslissingen 
van het arrest van 19 november 1968; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
de:ri. arrest van 19 november 1968 in 
zover het, om uitspraak te doen ·over de 
schade voortvloeiend uit inkomstender
ving, aan de ene zijde aileen rekening 
houdt met de brutobezoldiging en aan 
de andere zijde geen rekening houdt met 
de vermoedelijke overlevingsduur van 
verweerder ; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in ·de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

8 december 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Gerniers. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
·eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Fally. 

2° KAMER. - 8 december 1970. 

1 o VONNI$SEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAK.EN. ~ Po:r,ITIE- EN CORREC
TIONEI,E RECHTBANKEN. - GETUIGEN. 
- GEEN . VERPLICHTING VOOR RET 
OPENBAAR MINISTERIE DEZE AAN DE 
BEKLAAGDE BEREND TE MAKEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - POLITIE- EN CORREC-
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TIONELE REOHTBANKEN. - GETUIGE 
DIE REEDS IS GEHOORD EN DE DEBAT· 
TEN HEEFT BIJGEWOOND OPNIEUW 
ONDER EDE GEHOORD. - GEEN ONWE;T
TELIJ:KE:])ID . 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKE;N. - POLITIE;- EN OORREC
TIONE;LE RECHTBANKE;N. - GETUIGEN. 
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. 

4° BEWIJS. - BEWIJSKRACJHT VAN DE 
AKTEN.- STRAFZAKE;N.- CONCLUSIE;. 
- BESLISSING WAARBIJ DEZE CONCLU
SIE WORDT VERWORPEN.- GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN 
DE CONCLUSIE;. 

1 o In politie- en co1-rectionele zaken is het 
openbaa1· ministm·ie niet ve1·plicht aan 
de beklaagde de lijst te betelcenen m et de 
gelttigen die het wenst te doen ho1·en (1) . 

2° Geen enlcele wetsbepaling ve1·biedt aan 
de politie- en co?Tectionele 1·echtbanlcen 
een gettdge, die 1·eeds is gehoonl en 
ve1•volgens de debatten heeft bijgewoond, 
opniettw onde1• ede te ho1·en ; a1·tikel 316 
van het JiVetboek van stmfvo1·de1·ing is 
op deze ?"echtbanken niet van toepas
sing (2). 

3° De politie- en CO?Tectionele ?"echtbctnken 
beoo1·delen op onaantastbct?"e wijze of het 
noodzalceliJk en 1·aadzaam is een gelttige 
te ho?"en of opniettw e'en getttige te ho1·en 
die 1·eeds in ee1·ste aanleg is gehoonl (3). 
(Wetb. van strafv., art. 153, 155, 189, 
190 en 211). 

4° De "bewijskmcht van .een c~nclttsie wo1·dt 
niet miskend do01· de 1·echtm· die de in 
deze conclttsie aangevoenle rniddelen 
vm·we1·pt, doo1· ze tegen te sp1·eken (4). 
(Burg. Wetb. , art . 1319, 1320 en 1322.) 

(VAN DER ME;ffiSCH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 augustus 1970 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel , afgeleid uit de 
schending van de rechten van verdedi
ging, 

doordat het hof van beroep getuige P . 

(1) Cass., 17 november 1965 (Bull. en 
PASIC. , 1913'6, I, 363). . 

(2) Cass., 13 november 1961 (Bull. ei_l 
PASIC., 1962, I, 308). 

opnieuw onder eed onderhoord heeft, 

· te1·wijl die getuige in de procedure voor 
h~t hof van beroep aan de verdediging 
nret werd aangezegd, 

. en pe1·wijl die getuige, na zijn eeda:fl.eg
grng rn eerste aanleg, de debatten verder 
heeft bijgewoond : 

Overwegende, enerzijds, dat de vooraf
gaarldelijke aanzegging van de getui
gen voor d e correctionele rechtscolleges 
niet is vereist ; 

Overwegende, anderzijds, dat de bepa
lingen van artikel 316 van het Wetboek 
van strafvoJJdering nie t toepasselijk zijn 
op dezelfde rechtscolleges en dat geen 
wetsbepaling verbiedt een getuige, die 
n a zijn onderhoor de debatten verder 
heeft bijgewoond, opnieuw onder eed te 
onderhoren; 

Overwegende dat h et tot de b~voegd
heden van de rechter behoort soeverein te 
beoordelen of, gelet op de reeds bijge
brachte bewijs~lementen , nog getuigen 
moeten worden onderhoord, afgezien van 
bet feit of die getu.igen al dan niet in 
eerste aanleg werden onderhoord ; 

D at het hof van beroep, door van die 
beoordelingsmacht gebruik te ruaken, de 
rechten van verdediging van eiser niet 
heefb kunnen schenden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genonlen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending · van artikel 97 van de 
Grondwet en de miskenning van de 
bewijskracht van de conclusies van eiser, 

do01·dat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot verschillende geldboeten 
wegens inbreuken op de jachtwet van 
28 februari 1882 en op de wet van 
3 januari ~933 op de vervaardiging van, 
de handel m en het dragen van wapenen 
en op de handel in munitie, zonder te 

. antwoorden op de conclusies van eiser 
of door erop t e antwoorden met onduide
lijke of dubbelzinnige motieven, wat 
met gebrek aan motieven gelijkstaat en 
miskenning van de bewijskracht van de 
conclusies insluit : · 

Overwegende dat de bedoelde conclu
sies erop neerkomen, op grand van loutere 
feitelijke beweringen, aan te voeren dat 
de elementen van het dossier niet bewij-

(3) Cass., 20 novemb er 1967 (.A1T. casB., 
1968, blz. 407) . 

(4) Raadpl. cass., 26 oktober 1965 (Bull. en 
PASIC., 1966, I, 278). _ 
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zen dat eiser zich schuldig gemaakt heeft 
aan de hem ten laste gelegde· feiten ; 

Dat, · ten a~nzien van dergelijke con
clusies, het hof van beroep zich ertoe 
mocht beperken vast te stellen _ dat de 
feiten bewezen zijn gebleven door het 
onderzoek en de behandeling van de 
zaak voor dit hof; 

Dat het aldus de conclusies van eiser 
tegenspreekt, en derhalve dle conclusles 
ondubbelzinnig en duidelijk beantwoordt; 

Dat het door de conclusies van eiser 
tegen te spreken de bewijslu·acht ervan 
niet heeft kunnen miskennen ; · '_ · 
· Dat . het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende d&t de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en <fat 
_de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

8 december 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitteT, de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers. - GeliJk
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. De Beukelaer (van de balie bij het 
Hof van beroep te Gent). 

2e KAMER. - 8 december 1970. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN rNGESTELD. 
- Coli'I:Mrssr:m TOT BESOHERMING vAN 
DE MAATSOHAPPIJ DIE BESLH=iT DAT EEN 
GEINTERNEERDE NIET IN VRIJREID 
l'<IOET WORDEN GESTEID . - BESLISSING 
STAAT VOOR EEN OASSATIEBEROEP 

OPEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- COMMJSSIE TOT BESOHERMING VAN 
DE MAATSOHAPPIJ DIE. DE INRIOHTING 
AANWIJST WAARIN DE INTERNERING 
ZAL PLAATSHEBBEN. - N lET ONTV AN
KELIJKE VOORZIENING. 

~ o De beslissing · van de commissie tot . 
besche?·ming van de maatschappij dat 
e1• geen g1·ond bestaat om een ge~nte?'-
IVInnt>•rln n·IYl n,-witil1o;rl fo cofo71on cdrtrtf •Hnnl)• 

een cassatiebeToep open (1). (Wet van 
4 augustus 1832, art. 1·5; wet ·van 
25 maart 1876, art. 19; wet van 
9 ap1·il !'930, vervangeri . bij die · van 
1 juli 1964, art. 14.) (Impliciete oplos
sing.) 

2° De beslissing waa?'bij de commissie tot 
· beschm·ming van de maatschappij, te1· 

uitvoe1·ing van een ?'echte?'lijke beslissing 
tot inten~e1·ing, de in1·ichting aanwijst 
waa1·in deze inteTne1·i1ig zal plaatshebben, 
staat · niet voo1· een cassatiebe1·oep 
open (2). (Wet van 4 augustus 1832, 
art, 15; wet van 25 maart 1876; 
art . 19; wet van 9 april 1930, vervan
gen bij die van 1 juli 1964, art. 14.) 

(BUR(}ELMAN.) 

ARREST. 

'HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 15 oktober 1970 door de 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij bij de gevangenis te Antwerpen 
gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beschikking waarbij de interne
ring wordt behouden : · 

Overwegende dat de 'substantiele , of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet 'is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beschikking waarbij eiser naar 
de strafinrichting te Merksplas wordt 
overgebracht in uitvoering van de beslis
singen van internering genomen onder 
meer door de Raadkamer van de Recht
bank V!J,n eerste aanleg te Antwerpen op 
8 augustus 1961 : 

Overwegende dat dergelijke beschik
king het karakter niet vertoont van een 
beslissing die, krachtens de artikelen 15 
van de wet van 4 augustus 1832 en 19 
van de wet van 25 inaart 1876, voor 
cassatieberoep vatbaar is ; dat de voor
ziening niet ontvankelijk is: 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

(1) Qass. , 16 juni 1969 (A1'1·. cass ., 1969, 
biz. 1034). 

(2) Cass., 22 december 1969 (A1'1'. cass., 
1970, blz. 388) en 28 april 1970 (ibid., 1970, 
hl~ 797\ ' 
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8 december 1970. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Belpaire, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Meeus, - Gelijk
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 9 december 1970, 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BUBGER"LIJKE 
ZAKEN. - VERWERPI"NG VA"f BET VEE
WEER DOOR AANHALING VAN ANDERE OF 
TEGENGESTELDE FElTEN. - WETTE
LIJK GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VERZOEK OM EEN ONDER-
ZOEKSMAATREGEL. - 0PGA VE DOOR 
DE RECHTER VAN DE REDENEN WAAROM 
HIJ ZICH VOLDOENDE INGELICHT ACHT. 
- GEMOTIVEERDE VERWERPING. 

1° Is wettelijk met rerlenen omkleed het von
nis dat het verwee?' wee?'legt rloo?' het 
tegen te SJJ?'eken onde?' aanhaling van · 
ande1·e of tegengestelde jeiten ( 1). (Grand
wet, art. 97.) 

2o V e1·wm·pt in een gemotivem·de beslissing 
de conclusie welke om een oncle?·zoeks
maat?·egel ve1·zoekt, · de ?'echte?' die de 
redenen ·opgeejt waa1·om hij zich vol
doende ingelicht acht (2). (Grondwet, 
art. 97.) 

(NAAMLCiZE VENNOOTSCHAP. « ASSURANTIE 
VAN DE BELGISCHE BOERENBOND », 

T. CNOPS.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 februari 1969 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 

(1) Vgl. cass., 30 april 1969 (.Ar1·. cass., 
1969, biz. 828). · 

(2) Cass., 10 maart 1967 (.A1·r. cass., 1967, 
biz. 868) en 19 , april 1968 (ibid., 1968, 

Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1 en 4 van de bij koninklijk besluit van 
28 september 1931 gecoordineerde wetten 
op de vergoeding der schade voort
spruitende uit de arbeidsongevallen, 

doordat het vonnis op feitelijk gebied 
een frontale botsing tussen het slachtoffer 
en de voetbalspeler Billet bewezen ver
klaart op de enige grond van het getui
genis van deze laatste ; dat er luideris het 
vonnis geen reden bestaat om gezegd 
getuigenis in twijfel te treklten : « de 
heer Billet heeft formeel verklaard dat 
hij in botsing kwam met Vanderbruggen 
(met mijn hoofd en schouders botste ik 
tegen de borst van Vanderbruggen); deze 
getuige bevestigde verder onder ee.d dat 
hij enkele dagen na het ongeval een 
gelijkluidende verklaring afgelegd had 
aan een inspecteur van eiseres ; ook deze 
bevestiging komt als volledig geloofwaar
dig voor "• 

te1·wijl die redenen geen passend ant
woord uitmaken 6p de middelen door 
eiseres aangevoerd om de geloofwaardig
heid van de verklaringen van die enige 
getu:ige te betwisten; eiseres desbetref
fend enerzijds verwees naar de omstan
dighe:id dat bij het eerste onderzoek 
niemand op dit toch bijzondere feit 
van een botsing de aandacht heeft getrok
ken; zij anderzijds onderlijnde dat 
in tegenstelling met de bewering van 
gezegde getuige dat enkele dagen na l).et 
gebeurde hij zulks had verklaard aan een 
inspecteur van eiseres, daarvan geen 
sprake was in alle hiermee verband 
houdende stukken, te weten het verslag 
over het onderhoud van de delegatie van 
de K .W.B., het verslag van de opziener 
en het verslag van de bijgeroepen 
Dr. Van den Broeck; en de rechter, 
door het verwerpen van dit omstand:ig 

· verweer niet nader te rechtvaardigen, te 
kart is gekomen aan de verplichting zijn 
beslissing met redenen te omkleden : 

Overwegende dat de rechter zijn feite
lijke beslissing dat het slachtoffer, bij het 
voetbalspel, in « frontale botsing » kwam 
met een andere speler steunt op het 
getuigenis van i:ie andere speler, dat hij 
gedeeltelijk ai.Lnhaalt, erbij voegende dat 
deze verll;laring . (( formeel )) is, dat deze 
getuige « onder eed bevestigde dat hij 
enkele dagen na het ongeval een gelijk
lu.idende verklaring afgelegd had aan een 
inspecteur van eiseres n en « dat ook 
deze bevestiging als volledig geloofwaar-
di~i._ voo~kom~ >> ; · 
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eiseres, door het tegen te spreken, weer
legt, zodat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel,_ afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 van de 
door het koninklijk besluit van 28 sep
·tember 1931 gecoordineerde wetten op de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat, na zelf eraan te hebben her
innerd dat, luidens Professor Van de 
Voorde, die tot de lijkschouwing van 
Vanderbruggen overging, deze laatste 
overladen is ten gevolge van een coro
naire occlusie van dusdanige aard dat een 
fatale occlusie niet lang meer kon uit
blijven, en de inspanning tijdens het 
voetbalspel, op zulk zeer voorbeschikt 
terrein, de uitlokkende ·factor v~n het 
overlijden is geweest, maar met de 
noodzakelijk uitlokkende factor, zodat 
het overlijden niet kan worden bestem
peld als een arbeidsongeval, het bestre~en 
vonnis met verwijzing naar de botsmg 
tussen de twee voetbalspelers beslist dat 
niet dient ingegaan te worden op de door 
eiseres gevorderde persoonlijke verschij
ning van Professor Van de Voorde en 
oordeelt dat meteen al de wettelijke 
vereisten voor het bestaan van een 
arbeidsongeval ten deze verenigd zijn ; 
dat luidens zijn beslissende redenen het 
boger vermeld besluit van gezegde ge
neesheer hietop steunt dat het niet bewe
zen was dat, er zich tijdens het voetbal
spel een plots en abnormaal gebeuren 
voordeed, onder de vorm van een val, 
een stoot, een duw, een treffer op de 
borst enz.; ware hij in kennis geweest 
van de nu bewezen hevige « treffer op de 
borst n, hij ongetwijfeld zou besloten 
hebben tot het bestaan van een arbeids
ongeval, hetwelk hij zelf definieert als 
,, het gevolg van een plots en abnormaal 
gebeuren, veroorzaakt door een uitwen
dige · kracht niet inherent aan de aard 
van het werk n, en de rechtbank aldus 
voldoende ingelicht is, 

te1·wijl de deductie dat gezegde genees
heer een oorzakelijk verband zou aan
vaard hebben :tussen botsing en overlijden 
een eenvoudig vermoeden blijft dat geen 
passend antwoord uitmaakt op de con
clusie waarbij eiseres liet gelden dat 
bedoelde opmerking van Professor Van 
de V oorde niet bewees_ dat hij wei tot 
arbeidsongeval zou besloten hebben in
dien hij de verklaring van Billet over de 
botsing wei had gekend en zijn persoon
lijke verschijning onder dit ,opzicht der-

halve aangewezen was ; dat aileen zulke 
verschijning elke twijfel zou hebben 
kunnen uitsluiten nopens de beoordeling 
van gezegde geneesheer betreffende de 
gevolgen van de botsing in verband met 
de niet betwiste zware ziekelijke voorbe
schiktheid van het slachtoffer, en de 
rechter zijn weigering het voorgesteld 

, bewijs door de persoonlijke verschijning 
van Professor Van de Voorde toe te 
Iaten, aldus niet wettelijk heeft ~emoti
veerd : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure blijkt dat eiseres deed 
gelden dat er geen oorzakelijk verband 
bewezen was tussen het ongeval en de 
·door verweerster vooropgestelde botsing 
tussen het slachtoffer en een andere 
speler en dienaangaande steunde op het 
verslag van Professor Van de Voorde 
die tot de lijkschouwing was overgegaarr, 
volgens welk verslag het voetbalspel een 
uitlokkende, evenwel n iet een noodzake
lijk uitlokkende factor . tot de coronaire 
occlusie, oorzaak van het overlijden, 
was, en dat dit overlijden niet kon 
bestempeld worden als een arbeidsonge
val ; dat eiseres dienvolgens in subsidiaire 
orde vroeg een onderzoeksmaatregel te 
bevelen, hetzij een getuigenverhoor, het
zij de persoonlijke verschijning van 
Professor Van de V oorde ; 

Overwegende dat het vonnis als in 
feite bewezen aanziet dat het slachtoffer 
gedurende het spel in frontale botsing 
kwam met . een andere speler ; dat het 
na enkele minuten al kreunend het spel 
verliet en kort nadien overleed aan een 
hartaderbreuk ; dat het beslist dat het 
voetbalspel, dat op zichzelf reeds een 
zware krachtsinspaJming betekende voor 
het slachtoffer, en meer bepaald d~ 
gezegde frontale botsing tijdens dit spel, 
de dood heeft veroorzaakt ; , 

Dat het vonnis verder verklaart dat 
de rechtbank voldoende ingelicht is en 
dat niet dient ingegaan te worden op. de 
vraag tot het bevelen van eeTJ. onderzoeks
maatregel; dat het ook aanstipt dat 
Professor Van de Voorde onvolledig inge
!icht werd nopens de juiste omstandig
heden van het ongeval en namelijk 
onwetend was van de reeds vermelde 
botsing; · .. 

Overwegende dat de rechter aldus ZlJn 
beslissing rechtvaardigt en de afwijzing 
van de su bsidiaire vraag van eiseres 
verantwoordt; dat de beschouwingen 
van de rechter, volgens welke Professor 
Van de Voorde tot het bestaan van een 
arbeidsongeval zou besloten hebben in
dien hij juist was ingelicht geweest, 
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slechts ten overvloede werden vermeld, 
zodat bet middel, in zover bet deze 
beschouwingen bestrijdt, niet ontvanke
lijk is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

9 december 1970. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Hailemans. - Gelijklttidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Philips en Bayart. 

3e K.A.MB:R. - 9 december 1970. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
DAT NAUW VERBAND HOUDT MET DE 
UITVOERING vAN DE ARBEIDSOVEREEN
KOMST.-'- GEEN VERMOEDEN DAT HET 
ONGEVAL IS OVERKOMEN IN DE LOOP 
ENTER ZAKE VAN DE UITVOERING DER 
ARBEIDSOVEREENKOlVIST. 

2° ARBEIDSONGEVAL.- KOSTEN.
VOORZIENING IN CASSATIE INGESTELD 
TEGEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ EN 
WERKGEVER. - KosTEN: TEN LASTE 
VAN VERZEKERJNGSMAATSCHAPPJJ. 

3° GERECHTSKOSTEN. - BuRGER· 
LIJKE ZAKEN.- ARBEIDSONGEVALLEN. 
- VOORZIENING IN CASSATIE INGE· 
STELD TEGEN VERZEKERINGSMAAT· 
SCHAPPIJ EN WERKGEVER. - KOSTEN 
TEN LASTE vAN VERZEKERINGSMAAT· 
SCHAPPIJ. 

1° Geen wettelijk ve1·moeden legt de ve1·-
. plichting op een ongeval, ove1·komen tij
dens ve?Tichtingen die nauw ve1·band 
houclen met de ttitvom·ing van de a?·beids
ove?'eenkomst, te beschottwen als ove?'
komen in de loop en te1· · zake van de 

· uitvoe1·ing de1· a1·beidsovm·eenkomst. (Ge
coiirdineerde wetten van 28 september 
1931, art. l.) 

2° en 3° Wannee1· ·inzake a1·beidsongevallen 
de voo1·ziening in cassatie doo1· de 
get1·o fjene is ingestelcl tegen de ve?'Zeke
?'ingsmaatschappij en de we?·lcgeve1·, 
wo1·dt in geval van ve1'We1·ping alleen de 
ve1·zeke?·ingsmaatschappij in de lcosten 
ve?'OO?'deelcl (1). (Wet van 20 maart 
1948.) (Impliciete oplossing.) 

(1) Raa_dpl. cass., 5 januari 1966' (Bull. en 
PASIC., 1966, I, 726). 

(VERTE, T. NAAMLOZE · VENNOOTSCHAP 
«LA PRESERV:ATRICE » EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « VALCKE FRERES ».) 

ARREST. 

~ET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vom1.is, op 5 april 1969 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge ; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1 van de door koninklijk 
besluit van 28 september 1931 gecoiir
dineerde wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende nit de arbeids
ongevallen, aangevuld door artikel 1 van 
de besluitwet van 9 jt'lni 1945, 

doo1·dat bet bestreden vom1is beslist 
dat bet _ongeval aan eiser op 29 septem
ber 1964 overkomen niet onder toepassing 
viel van de wetgeving op de arbeids, 
ongevailen en dienvolgens, enerzijds, de 
vordering van eiser strekkende tot bet 
bekomen·van de wettelijke vergoedingen 
ongegrond verklaart en, anderzijds, de 
tegeneis van eerste verweerster strekken
de tot . de terugbetaling van de reeds 
gedane uitkeringen gegrond verklaart, 
zulks na beschouwd te hebben dat 
artikel 1 . van de gecoiirdineerd~ wet.ten 
betreffende de arbeidsongevallen vereist 
dat bet ongeval zich voordoet in <.ie loop 
van de uitvoering van ne arbeidsover
eenkomst, wanneer bet slachtoffer zich 
krachtens .de overeenkomst onder toe
zicht van de werkgever bevindt, dat deze 
wetsbepaling ruim moet worden toege
past, dat door de wetgever de termen 
« gedure•.1de de uitvoering der arbeids
overeenkomst » juist verkozen werden 
om te duiden op aile handelingen die 
met ·de arbeid nauw verband houden 
alsook op aile risico's van de uitvoering 
van die overeenkomst, en na geconsta
teerd te hebben dat de bewerkingen 
tijdens welke en ten gevolge waarvan 
voormeld ongeval zich voordeed, name
lijk de overname van de buiskachel, de 
verkoop en levering van de parisienne
kachel en de wegneming van de buis
kachel; krachtens de ruime toepassing 
welke van artikel 1 van de wetten 
betreffende de arbeidsongevallen client 
te worden gedaan, nauw verband hielden 
met de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst op 18 maart 1963 tussen ·eiser 
en tweede verweerster geslo'ten, 

te1'w.ijl, ee?·ste onde?·deel, wanneer de 
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verrichtingen tijdens welke en waM"door 
een .ongeval zich voordoet een nauw 
verband vertonen met de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst, het ongeval, 
op grond van artikel 1 van voormelde 
gecoi:irdineerde wetten, geacht moet wor
den te zijn overkomen in de loop en door 
het feit van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst ; 

tweede ondenJeel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds, te beslissen dat met de woor
den « tijdens de uitvoering der arbeids
overeenkomst >> de wetgever aile hande
lingen bedoeld heeft welke een nauw 
verband houdeJ'l met de arbeid, en te 
constateren dat ten deze het ongeval 
overkomen is in de loop van en door het 
uitvoeren van verrichtingen welke, in de 
zin van artikel 1 van de wetten betreffen
de de arbeidsoJ'lgevallen, nauw verband 
hielden met de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, en anderzijds te 
beslissen dat het ongeval niet onder 
toepassing viel van de wetgeving op de 
arbeidsongevallen, welke tegenstrijdig
heid in de motivering gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motiveririg : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis enkel 
beslist dat het ongeval gebeurde tijdens 
verrichtingen die « nauw verband hielden 
met de uitvoering van het dienstcon
tract n; 

Overwegende dat geen enkel wettelijk 
vermoeden de verplichting oplegt derge
lijk ongeval te beschouwen als overkomen 
in de loop en terzake van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst ; 

Dat het .onderdeel niet kan aangemo
men worden : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, inderdaad, het von
J1is releveert dat de woorden « gedurende 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst n door de wetgever verkozen wer
den « om te duiden op aile handelingen 
die met de arbeid nauw verband houden, 
alsook op aile risico's van de uitvoering 
van deze overeenkomst n, en daarenboven 
beslist dat de verrichtingen gedurende 
dewelke het ongeval overkwam nauw 
verband hielden met de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst ; 

Overwegende evenwel dat de rechter 
eraan herinnert dat slechts als een 
a rbeidsongeval kan beschouwd worden, 
het ongeval dat zich voordoet « tijdens 
de uitvoering van het dienstcontract, 

•• ~ ......... J_ ~ - _ ; _,_ , _ _ _ _ , • .J.. _ _ _ - · 

dit contract, onder het toezicht van de 
werkgever bevindt n ; dat hij tevens, op 
grond van de elementen in het antwoord 
op het eerste middel aangehaald, beslist 
dat, ten deze, het slachtoffer niet onder 
de leiding .of het toezicht van de werkge
ver kon staan toen het ongeval gebeurde, 
en dat mitsdien het ongeval niet onder 
de toepassing van de wetgeving op de 
arbeidsongeva.llen viel ; dat hij dan ook, 
om hogervermelde reden, de vordering 
van eis'er afwijst en de tegenvordering 
imvilligt; dat derhalve de bedoelde tegen• 
strijdigheid niet voorhanden is ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie 
ning; gelet op de wet van '20 maart 1948, 
veroordeelt de eerste verweerster in de 
kosten. 

9 december 1970. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggevm·, 
de H. Hailemans. - Gelijkhtidencle con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 10 de,cember 1970. 

INKOMSTENBELASTINGEN. -
B:mDRIJFSBEilASTING. - VERENIGING 
IN DEELNEMING. - WINSTEN UIT EEN· 

· HANDELSviNNOOTSCHAP. - WINSTEN 
ONTVANGEN DOOR WERKENDE VENNO
TEN. - BELASTBAAR IN DE BEDRIJFS
BELASTING. 

De ve1·eniging in deelneming bezit geen 
1'echtspe1·soonlijkheid en is clus geen 
inkomstenbelasting ve1·schulcligd; de door 
haa1· behaalcle winsten uit het hanclels
bed?·ijj, waa1·van spmke in a1·tilcel 25, 
§ 1, 1°, van de wetten bet?·etfende de 
inkomstenbelastingen, gecoii?·dinem·d bij 
het beslttit van de Regent van 15 janu
m·i 1948, die een we1·kend vennoot 
ontvangt, z1:jn als zoclanig te zijnen 
laste aan de becl1·ijjsbelq:sting oncler
wo?·pen (1). 

(R. GRITTEN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

(1) Raadpl. cass., 2 juli . 1957 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 1314); ·15 december 1959 
(ibid., 1960, I, 446); vgl. cass., 1 oktober 1968 
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ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 februari 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11, 97 van de 
Grondwet, 1 van het koninklijk besluit 
van 9 juli 1929 betreffende de verwer
vingen van onroerende goederen voor 
rekening van de Staat, welk artikel 1 
vervangen is bij artikel 1 van het konink· 
lijk' besluit van 27 december 1930, 1165, 
1239, 1582, 1650, 1865, 1869 van het 
Burgerlijk Wetboek, 14, inzonderheid 
§ 1, 3°, 35, inzonderheid § 4, 37, inzonder
heid § 1, en 41, inzonderheid § 1, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 

do01·dat het bestreden arrest verklaart 
dat wettelijk zijn de litigieuze aanslagen 
gegrond op de overweging dat de prijs 
die het Comite tot aankoop van onroe
rende goederen voor rekening vaJl de 
Staat aan eiser had betaald, de winst 
omvatte die te halen was uit de verkoop 
van het zand dat uit de door het Comite 
aangekochte grand zou worden opgedol
ven, dat deze prijs - 4.400.000 frank -
de vergoedingen dekte die zowel aan de 
medeeigenaars als aan de exploiterende 
vennootschap, vennoten in . deelneming, 
;vers.chuldigd waren, en dat, bijgevolg, 
de administratie dit bedrag terecht in 
aanmerking heeft genomen om de belast
bate grondslag van eiser als werkend 
vennoot van deze vereniging vast te 
·stellen, · 

tm·wijl, eerste onde1·deel, het arrest, 
in dit opzicht, niet antwoordt op eisers 
conclusie waarin werd aangevoerd dat 
de huurovereenkomst van 1952 naar 
believen van weduwe Gritten elk jaar kon 
worden ontbonden en dat hieruit volgt 
dat op de datum van de onteigening de 
naamloze vennootschap, krachtens de 
huurovereenkomst of haar contract van 
vereniging met Mevrouw Gritten, op de 
exploitatie van de zandgroeven geen 
enkel verkregen recht had gedurende 
meer dan een jaar; volgens de beslissing 
zelf de vergoeding van 4.400.000 frank, 
voor 3.147.633 frank, de contante waarde 
vertegenwoordigde van de winst uit de 
verkoop van het zand van de ontnomen 
grand, welke binnen 19, 20, 21, 22, 
23 jaar te maken.was; immers de naam
loze vennootschap « Sablieres de Ro
court » noch als huurster van de ontei-

.deelneming zeker was deze exploitatie 
gedurende meer dan een jaar voort te 
zetten (huurovereenkomst van 1952 en 
artikel1869 van het Burgerlijk Wetboek) 
(hoofdzakelijk schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweecle onclenleel, de prijzen die worden 
betaald door het comite tot aankoop 
voor rekening van de Staat enkel ver
schuldigd zijn aan de eigenaar van de 
goederen die onteigend zullen worden en 
het gedeelte van deze prijs dat eiser 
eventueel aan de vereniging in deelne
ming had moeten overdragen enkel het 
gedeelte kon zijn dat overeenstemde met 
de winsten die laatstgenoemde had kun
nen behalen gedurende de periode dat ze, 
bij overeenkomst, krachtens de hum·
overeenkomst of het contract van vereni
ging, recht had op het genot van de 
zandgroeven, waaruit volgt dat het 
arrest, dat niet nagaat welke die periode 
was en welke de desbetreffende winsten 
wareJl, zijn beslissing niet wettelijk heeft 
verantwoord (schending van aile aange
duide bepalingen) : 

· W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser de in het middel 
overgenomen beschouwingen deed gelden 
om te betwisten dat in het bedrag van 
4.400.000 frank, door de Staat als ont
eigeningsvergoeding betaald ter uitvoe
ring van een verkoop die op 28 mei 1958 
wasafgesloten,eenbedragvan4.065.538fr. 
voorkwam dat een vergoeding voor ver
lies van winsten vertegenwoordigde en 
te betogen dat dit volledige bedrag van 
4.400.000 frank de verkoopwaarde van 
de onteigende gronden vertegenwoordig
de die was vastgesteld ·zonder rekening 
te houden met de bedrijfswinsten van de 
vervreemde zandgroeven ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
« dat uit een document · gedateerd 
18 december 1958 van het Comite tot 
aankoop van onroerende goederen voor 
r ekening van de Staat », waarvan het de 
inhoud · ontleedt, « volgt dat het bedrag 
van 4.400.000 frank vergoedingen dekte 
die zowel aan de medeeigenaars als aan 
de exploiterende vennootschap verschul
digd waren en dat aile ontnomen gronden 
door de consm;ten Gritten aan genoemde 
vennootschap waren verhuurd » ; 

Dat aldus het arrest heeft voldaan 
aan het vormvoorschrift van artikel 97 
van de Grondwet ; 

Dat het eerste onderdeel van het ' 
middel feitelijke grondslag mist ; 
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Overwegende dat het arrest erop wijst, 
enerzijds, dat de door de Staat aange
kochte goederen als zandgronden worden 
geexploiteerd door de naarnloze vennoot
schap "Sablieres de Rocourt », waarvan 
het beslist, zonder deswege te worden 
beluitiseerd, dat ze met de consorten 
Gritten een vereniging in deelneming 
vormt, en, anderzijds, dat het geheel 
van de vergoedingen, met instemming 
van de exploiterende vennootschap, aan 
de consorten Gritten moest worden be
taald wegens ontneming van de exploi
tatie, en de consorten Gritten zich ertoe 
verbonden om met de vertegenwoordigers 
van de vennootschap elke vergoeding 
vast te stellen die aan deze laatste zou 
kunnen verschuldigd zijn, en om ze zelf 
te betalen; 

Overwegende dat,. derhalve, geen enke
le van de in het middel aangeduide 
wettelijke ,bepalingen de rechter ver
plichtte de periode gedurende welke de 
vereniging recht had op het genot van 
de vervreemde zandgroeven en de des
betreffende winsten na t e gaan ; 

Dat dit tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1832 van 
het Burgerlijk Wetboek, 25, § 1, 1° en 3°, 
27, § -l, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 janu
ari 1948, en 17 6 van de wet ten op de 
handelsvennootschappen, gecoordineerd 
bij het koninhlijk besluit van 30 novem
ber 1935 dat titel IX van het Wetboek 
v-an koophandel vormt, 

doo1·dat op eisers betoog in zijn con
clusie dat " de hem door de naamloze 
vennootschap " Sablieres de Rocourt » 
betaalde erelonen de normale tegen
waarde zijn van de prestaties die hij in 
het kader van -zijn beroep als architect 
voor haar verrichtte », dat « de admi
nistratie erkent dat het bedrag ervan 
gelijk is aan de wedde die hij genoot in 
de ·vroegere zaak, dat wil zeggen, die 
welke door zijn vader tot diens overlijden, 
21 januari 1951, vervolgens door zijn 
moeder tot. 29 december 1952 werd 
geexploiteerd », op welke datum deze 
vennootschap werd opgericht, en dat 
<< genoemde bezoldigingen derhalve slechts 
inkomsten konden zijn zoals bedoeld in 
artikel 25, § 1, 3°, van de gecoordineerde 
w'etten », dat " zulks het geval zou zijn 
zelfs indien hij de hoedanigheid had 
gehad van werkend vennoot van de door 
de administratie aangevoerde vereniging 

in deelneming », dat wil zeggen die tussen
hem, zijn moeder, zijn zuster en genoem
de naarnloze vennootschap zou hebben 
bestaan met het oog op de exploitatie 
van de zandgronden die hem voor een 
achtste in vruchtgebruik toebehoorden 
en in verband waarmee op 2 juli 1952 
tussen zijn moeder en deze vennootschap 
een overeenkomst werd aangegaan, waar
in de administratie niet een verhuring van 
deze gronden doch de oprichting van een 
zodanige vereniging in deelneming ziet, 
dat " immers artikel 35, § 4, van de 
gecoordineerde wetten, dat als bedrijfs
winst 'aanmerkt alle bedragen die aan 
een werkend vennoot worden toegekend, 
enkel van toepassing is op de vennoten 
van vennootschappen met rechtspersoon 
lijkheid », het arrest beslist dat " de 
administratie terecht heeft gesteld dat 
het actieve aandeel dat verzoeker (thans 
eiser) neemt in de exploitatie van de 
vennootschap in deelneming, aan de 
bezoldigingen die hij ontvangt, ongeacht 
de kwalificatie 'die eraan wordt gegeven, 
het karakter van winsten van een han
delsbedrijf verleent zoals wordt bedcield 
in het 1° van § 1 van artikel 25 van de 
gecoordineerde wetten " en dat « de 
verwijzing naar artikel 35, § 4, van 
dezelfde wetten ten deze zonder belang 
is, daar de taxatie op artikel 25, § 1, 1 o, 
van deze wetten gegrond is zoals zoeven 
werd gezegd », 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, de hem door de 
naamloze vennootschap " Sablieres de 
Rocourt » betaalde bezoldiging slechts 
ten laste van eiser, als wins ten bedoeld 
in artikel 25, § 1, 1°, van de gecoordi
neerde wetten, belastbaar, zou zifn indien 
bewezen was dat de door deze bezoldiging 
opgeleverde winst een deel is van de 
winsten van de verrichtingen die door de 
naarnloze vennootschap « Sablieres de 
Rocourt » voor rekening van de vereni
ging in deelneming werden gedaan ; geen 
enkele vaststelling van het arrest erop 
wijst dat zulks het geval is voor de 
bedragen die door genoerride vennoot
schap als erelonen aan eiser werden 
gestort ; door te verldaren · dat deze 
bedragen het karakter hebben van win
sten van een handelsbedrijf, ongeacht de 
kwalificatie die eraan wordt gegeven -
dat wil zeggen zelfs wanneer ze geen 
deel van de bedrijfswinst van de vereni
ging vormen -, het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide bepalingen 
heeft geschonden ; 

tweede onderdeel, de bedragen die de 
naamloze vennootschap " Sablieres de 
Rocourt » aan eiser heeft betaald en die, 
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w~t eiser bij conclusie verklaart en het 
arrest trouwens niet -betwist, de normale 
tegenwaarde uitmaken van de prestatie 
die hij in -J;let kader. van zijn beroep als 
architect v_oor haar verrichtte, baten van 
een winstgevende betrekking zijn zoals 
bedoeld in artikel. 25, § 1, 3°; het arrest 
deze bepaliJlg heeft geschonden door op 
dit pu,nt, om de enige gronden die het 
aanvoert, de conclusie van eiser te ver
werpen: . 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, 
dat « verzoeker (thans eiser) werkend 
ven~1oot was van de verenigiJlg in deel
neming die tussen de consorten Gritten 
en de naamloze vennootschap " Sablieres 
de Rocourt » bestond ; 

Overwegende dat de verenigingen in 
deelneming geen rechtspersoonlijkheid 
bezitten en dus de inkomstenbelasting 
niet verschuldigcJ. zijn ; dat hieruit volgt 
dat elke winst die door een werkend lid 
van de vereniging, in deze hoedanigheid, 
wordt behaald te zijnen laste als bedrijfs
wirwt aan de bedrijfsbelasting is onder
worpen; 

Dat, derhalve, het arrest, op grand 
val1 een juiste toepassing van artikel 25, 
§ I, 1°, va:ri de gecoordineerde wetten 
betreffende de. inkomstenbelastingen en 
zonder de overige in het middel aange
duide wetsbepalingen te schendeJl, heeft 
beslist dat de bezoldigingen die eiser 
ontving naar aanleiding van " zijn actief 
aandeel in de exploitatie van de zand
gronden, ongeacht de kwali .ficatie die 
eraan wordt gegeven », winsten van een 
handelsbedrijf zijn zoals bedoeld in het 
l-0 van § I van artikel 25 van de geco6r
dineerde wetten · op de inkomstenbelas' 
tingeil en geen · baten waarvan sprake in 
het 3° van · § 1 van genoemd artikel ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Ove~ het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, I319, 1320, 1322 van · het 
Burgerlijk Wetboek en 35, § 1, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 

dooTdat eiser er bij conclusie op had 
gewezen dat de administratie bij het 
bedrag van de winsten die hij voor het 
belastingjaar I96I had aangegeven eeri 
deel ( een achtste) heeft gevoegd van de 
retributies die op ·30 juni I960 aan 
weduwe Gritten waren toegekend ter 
uitvoering van de huurovereenkomst van 
2 juli 1952, hoewel niet werd betwist dat 
deze bedrae:en niet · aan eiser maar wei 

aan zijn moeder, weduwe Gritten, waren 
toegekend; dat bijgevolg diende bevo
len te worden dat de ten laste van eiser 
gevestigde litigieuze aanslag zou worden 
outlast in zover · hij het bedrag van 
129.434 frank over genoemd dienstjaar 
196I, als winst van een vereniging in 
deeh1eming, tot basis van de bedrijfsbe
lasting en van de aanvullende personele 
belasting · nam, en het bestreden arrest 
deze conclusie verwerpt op grand dat eiser 
enkel verklaart dat genoemd bedrag 
integraal aan weduwe GritteJl zou toege
kend zijn, zonder hiervan het 1ninste 
bewijs te leveren, en dat het, daarentegen, 
logisch is aan te nemeJl dat de betrok
kene, als eigenaar van een achtste van 
de geexploiteerde gronden, zijn deel van 
de retributies van de namnloze vennoot
schap " Sablieres de Rocourt » moest 
ontvangen, 

te1·wijl, em·ste oncle1·deel, het arrest 
zelf erop wijst dat genoemd bedrag 
een <cdeel vertegenwoordigt van de retri
buties die aan zijn · moeder werdeJl 
toegekerid ter uitvoering van de overeen
komst van 2 juli 1952 », zodat het niet 
heeft kunnen releveren zonder zich tegen 
te spreken, wat gelijkstaat met een 
ontbreken van redenen, dat eiser enkel 
verklaart dat genoemde bedragen inte; 
graal aan weduwe Gritten zouden. toe
gekend zijn (schending van artikel 97 
vari de Grondwet); 

tweede onclenleel, naar luid van de 
beslissing van de directeur der belastin
gen, de administratie zelf erkent dat dit 
zelfde ten laste van eiser aangeslagen 
bedrag een « deel » van de aan weduwe 
Gritten toegekende retributies vertegen
woordigde, zodat het arrest dit deel van 
de retributies niet als een ten laste van 
eiser belastbare winst kon beschouwen 
ZOJlder de bewijskracht van genoemde 
beslissing te miskem1en '(schending -van 
de artikelen 13I9, 1320 en I322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

de1·cle onclm·aeel, naar luid van arti
kel 35, § 1, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de ' inkomstenbelastingen, de 
bedrijfsbelasting op de gezamenlijke jaar
lijkse inkomsten van elke belastingplich
tige wordt toegepast, het arrest, zonder 
deze bepaling te schenden, ten laste van 
eiser geen winsten heeft kunnen aanslaan 
waarvan is vastgesteld dat ze aan eeJl 
derde, ten deze weduwe Gritten, werden 
toegekend : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest beslist, 

zonder deswee:e te worden bekritiseerd, 
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dat, onder de mantel van een verhuring 
van gronden door dame Gritten aan de 
naamloze vennootschap " Sablieres de 
Rocourt "• een vereniging in deelneming 
tussen genoemde vennootschap en de 
consorten Gritten, waaronder eiser, is 
vermomd en dat deze laatste in de vereni
ging werkend vennoot is, dat het hoven
dian vaststelt dat de modaliteiten vaJl de 
vereniging bij geheime overeenkomsten 
worden geregeld , 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt het verweer van eiser over te 
nemen volgens hetwelk de retributies 
door de naamloze vennootschap " Sablie
res de ' Rocourt " aan dame Gritten, 
moeder van eiser, zouden toegekend zijn 
« ter uitvoering van de overeenkomst 
van 2 juli 1952 >>; dat het dit verweer 
verwerpt en, op grond dat de huurover
eenkomst een vereniging in deelneming 
vermomf waarvan eiser een werkend 
vennoot is, vaststelt dat deze laatste niet 
bewijst dat deze retributies integraal aan 
dame Gritten zouden gestort zijn, waar
onder het·verstaat dat laatstgenoemde ze 
weliswaar heeft geln\i doch niet voor haar 
aileen, en « dat het daarentegen logisch 
is aan te nemen dat de betrokkene, 
a ls eigenaar van een achtste van de 
geexploiteerde gronden, zijn deel moest 
ontvangen van de retributies die door de 
exploiterende naamloze vennootschap 
waren betaald " , -

Dat aldus het arrest niet is- aangetast 
door de aangevoerde tegenstrijdigheid; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat eiser zijn deel van de door 
de naamloze vennootschap « Sablieres _de 
Rocourt " gestorte retributies_ ontving, 
niet op de beslissing van de directeur 
der belastingen steunt; dat het, derhalve, 
de be-w:ijskracht van deze beslissing niet 
heeft miskend ; 

W at het derde onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest stelt dat 
eiser zijn deel van de door de naamloze 
vennootschap " Sablieres de Rocourt » 
gestorte retributies heeft ontvangen, dat 
het uit dien hoofde de aanslag verant
woord verklaart ; dat aldus het arrest 
ten laste van eiser geen winsten aanslaat 
waarvan is vastgesteld dat ze aan een 
derde warden toegekend ; 

Dat elk onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

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

10 december 1970. - 1° kamer: -
Vo01·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V B?·slaggever, 
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Detom·nay, advocaat-generaal. 
- Pleite1·i, de HH. Gothot (van de balie 
bij het Hof van beroep te Luik) en Fally. 

Op dezelfde dag zijn zes soortgelijke 
arresten gewezen, waarvan twee op de 
voorzieningen van R. Gritten tegen arres
ten van 27 februari 1970 van het Hof 
van beroep te Luik en vier op de voor
zieningen van J. Gritten en J. Radoux, 
tegen arresten van hetzelfde hof van 
13 maart 1970. 

- 1 e KA.MER. - 11 december 1970. 

1° HOGER BEROEP. - BURGEJ:i.LIJKE 
ZAKEN. - GEBRUIK VAN DE TALEN IN 
BESTUURSZAKE;N.- WET VAN 2 AUGUS
TUS 1963, ARTIKEL 52. - HANDELIN-
GEN - OF BESCHJHDEN VAN PRIVATE 
NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF FINANCill
BEDRIJVEN.- - VRED_ERECHTER Dill 
BEVOLEN H:mEFT DAT EEN Vll;RTALING 
WORDT GEVOEGD BIJ HET STUK OF RET 
BESCHEID DAT NIET IN DE: BIJ DE WET 
VOORGESCHREVEN TAAL IS OPGEMAAKT 
EN HET BEDRIJF ·IN DE KOSTEN VAN DE 
VERTALING VEROORDEELT. •- HoGER 
BERO.ElP VAN RET « BEDRIJF ». -
NrnT-ONTV ANKELIJKHEID. . 

2° TAAL (GEBRUIK V AN.DE NEDER
LANDSE EN DE FR~SE). 
GEBRUIK VAN DE TALEN IN BESTUURS
ZAKEN.- WET VAN 2 AUGUSTUS 1963, 
ARTIKEL 52. ---;-- HANDELINGEN, OF 
BESCHEIDEN VAN PRIVATJ!l NIJVER
HEIDS-, HANDELS- OF FINANCI:mBE
DRIJVEN.- VREDKRECHTER DIE BEVO
LEN HEEFT DAT EEN VERTALING WORDT 
GEVOEGD BIJ HET STUK OF RET BE
SCHEID DAT NillT IN DE BIJ DE -WET 
VOORGESCHREVEN TAAL IS OPGEMAAKT 
EN DIE HET BEDRIJF IN DE KOSTEN V.AN 
DE VERTALING VEROORDEELT. - Ho·
G:E;R BEROEP VAN HET « BEDRIJF ». -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. · 

1° en 2° Geen hoge1· be1·oep kan worden 
ingesteld doo1· het bed1·ijj (1), dat in .het 

(1) Behoudens de gevallen waarin de' wet' 
uitdrukkelijk elk beroep verbiedt, waren de 
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proces niet is tttssengekomen (1), tegen 
de beslissin·g van de vrede?·echte?', die 
met toepassing van a1·tikel 52 van de 
wet van 2 augustus 1963 op het geb1·uik 
van de talr;n in bestuu1·szalcen is gewezen 
op het ve?·zoekschrift clat aan hem is 
ge1·icht door de bevoegde clienst, ove1·heid 
of ?'echtscollege, wannee?' hij beveelt dat 
op de lcosten van het becl1·ijf cloo?' een 
beedigd ve1·talm· een ve1·tali1lg moet 
wo1·clen gemaakt van een stuk of . een 
bescheicl clat door clit bed1·ijf met ove?·
trecl?:ng van de bepalingen van a1·tilcel 41 
van deze wet is opgemaalct, en clat zij 
bij dit stttk of bescheicl zal w01·clen 
gevoegd (2) (3). 

beslissingen op een verzoekschrift, reeds van 
v66r de inwerkingtreding van artikel 1031 
van het Gerechtelijk Wetboek (zie noot'3 hier
naast), voor. een hoger rechtscollege vatbaar 
voor hoger beroep vanwege de verzoeker die 
beweert door deze beslissingen te zijn bena
deeld (cass., 13 maart 1952, Bull. en PAsrc., 
1952, I, 431). 

(1) Het onderhavig arrest beslist niet over 
de ontvankelijkheid van de tussenkomst van 
het betrokken bedrijf voor de vrederechter, 
die kennis heeft genomen van het verzoek
schrift bedoeld bij artikel 52 van de wet van 
2 augustus 1963 ; het zegt aileen dat indien 
het bedrijf was tussengekomen, het in hoger 
beroep mocht komen. 

Over het recht tot tussenkomst voor een 
rechter om u faire amvre gracieuse ou mllme 
administrative », raadpl. de noot 2 onder 
cass., 14 juni 1945, Bull. en PAsrc., 1945, ,I, 
182. 

Ingeval de wet de strafrechter, bij wie de 
strafvordering aanhangig is, uitzonderlijk 
toestaat om terzelfdertijd een veroordeling, 
een straf of een andere maatregel uit te 
spreken ten laste van een derde die niet 
vooraf in de zaak is betrokken, dan moet 
deze derde de mogelijkheid hebben om in het 
geding te verschijnen teneinde zich te verdedi
gen (cass., 24 maart 1947, Bull. en PAsrc., 
1947, I, 123). 

(2) Omtrent de vraag wie hoger beroep 
mag instellen, raadplege men cass., 17 novem
ber 1887 (Bull. en PAsrc., 1888, I, 19), cass. 
fr., 24 oktober 1922 (D. P., 1923, I, 13) ; 
Rep. prat dr. belge, v 0 Appel en rnatie1·es 
civile et cornm.erciale, nrs. 9 en volg. ; BROSENS, 
Beroep in burgerlijke zalcen en in zaken van 
koophandel, A. P. R., blz. 41; GARSONNET 
en C:EZAR-BRu, Traite theorique et p?·atique 
de procedu1·e civile, d. VI, ru·. 13, blz. 26, en 
CREPON, Traite de l'appel, nr. 13p2. 

Het openbaar ministerie kan, indien het 
openbaar belang zijn tussenkomst vereist, 
hoger beroep instellen tegen een beslissing 

{VANDERVEKEN, T. NAAMLOZE. VE.NNOOT
SCHAP « S.A.F.V.S.A. ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 november 1966 (4) in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste a&nleg te Brussel ; 

Over . het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 52 van de 
wet van 2 augustus 1963 op het gebruik 
van de talen in bestum·szaken, 36 van 
de wet van 25 maart 1876 houdende de 
eerste titel van het inleidend boek van 
het W etboek van bmgerlijke rechts
vordering, 

doo1·dat het bestreden vonnis het hager 
beroep van verweerster tegen het bevel
schrift dat door de vrederechter werd 
gegeven op het verzoekschrift van eiser 
ontvankelijk verklaart op de gronden dat 
·« artikel 52 van de wet van 2 augustus 
1963 niets vermeldt over het al dan niet 

over een burgerlijk geschil, ook al is het in 
eerste aanleg niet tussengekomen (cass., 
5 mei 1881, Bull. en PAsrc., 1881, I, 230). 

Hij die zonder partij te zijn in het geding, 
dat eindigt met het vonnis, partij in het 
geding wordt omdat het t'egen hem een ver
oordeling of een straf uitspreekt, is bevoegd 
om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis 
van een strafgerecht (cass., 12 mei 1947, 
Bull. en PAsrc., 1947, I, 198 en de conclusie 
van Procureur-generaal Hayoit de Termicourt, 
toen eerste advocaat-generaal). Het onder
havig arrest had betrekking op een ander 
geval \ artikel ' 52 van de wet van 2 augustus 
1963 schreef uitdrukkelijk voor dat de andere 
zaken dan de strafzaken bij de vrederechter 
aanhangig worden gemaakt door een eenzijdig 
verzoekschrift. Dit is de reden waarom het 
erop wijst dat de verweerster geen partij was 
in de zaak. 

(3) Artikel 1031 van het Gerechtelijk Wet
hoek (in werking getreden de 1 e januari 1969 
[K. B. van 4 november 1968]) stelt vast dat 
de verzoeker of een tussenkomende partij 
ontvankelijk is om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking gewezen over een een
zijdig verzoekschrift. 

Krachtens artikel 1033 van hetzelfde wet
hoek (in werking getreden op dezelfde datum) 
kan al wie niet in de zaak is tussengekomen 
verzet doen tegen de beslissing die z!jn rechten 
benadeelt. 

(4) Het verzoekschrift tot voorziening in 
cassatie werd bij de griffie van het Hof 
ingediend op 13 oktober 1969. 
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verbieden van een beroep tegen de 
beslissing die de vrederecbter t'reft; dat 
bij ontstentenis van dergelij¥: verbod bet 
beroep in principe ontvankelijk is te 
meer daar de getroffen beslissing een 
scbade kan of kon berokkenen aan een 
der partijen n, -

te1·wijl verweerster, die geen partij was 
bij de procedure voor de vrederecbter, 
geen boger beroep kon instellen tegen bet 
bevelscbrift dat op eenzij<;lig verzoek
scbrift werd gewezen en de overweging 
dat bet bevelschrift baar scbade berok
kende enkel de mogelijkheid derden
verzet tegen bet bevelscbrift te vormen 
tot gevolg kon bebben : 

Overwegende dat eiser bij de vrede
recbter ee~1 verzoekscbrift beeft ingediend 
ten einde overeenkomstig artikel 52 van 
de wet van 2 augustus 196g te boren 
bevelen dat een vertaling zou worden 
toegevoegd aan de ter griffie van de 
recbtbank van koopbandel neergelegde 
akte, waarbij verweerster de verplaatsing 
van baar maatscbappelijke zetel besliste ; 

Dat de vrederecbter, bij bevelschrift 
van 2g december 196g, dit verzoek 
inwilligde en de kosten van die vertaling 
ten laste van verweerster legde ; 

Overwegende dat verweerster boger 
beroep tegen dit bevelschrift instelde ; 

Overwegende dat verweerster ter zake 
niet opgeroepen werd nocb diende opge
:roepen te worden, dat zij in deze proce
dure op eenzijdig verzoekschrift niet is 
tussengekomen en dat zij ten aanzien 
van bet bevelschrift van de vrederecbter 
niet als partij kan bescbouwd worden ; 
dat bet door baar ingesteld boger beroep 
dienvolgens niet ontvankelijk was ; 

Dat bet middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt bet bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan en zegt dat daarover door de 
feitenrecbter zal worden beslist ; verW:ijst 
de zaak naar de Recbtbank van eerste 
aanleg te Mecbelen, zitting boudende in 
boger beroep. 

11 december 1970. - 1e kamer. -
Voorzittm·, de H. Rutsaert, raadsbeer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Wauters. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. van Heeke. 

1 e KAMER. - 11 december 1970. 

1° OVEREENKOMST. - TOESTEM
MING. - UITDRUKKELIJKE OF STIL
ZWIJGENDE WILSUITING. 

2° OVEREENKOMST. _:__ KooP. -
.ALGEJ.VIENE KOOPVOORWAARDEN VAST
GESTELD DOOR E.EN GROEPERING VAN 
KOOPLIEDEN.- BEDINGEN TUSSEN DE 
MEDECONTRACTANTEN. - VOORWAAR
DE. 

go KOOP. - .ALGEMENE KOOPVOOR
WAARDEN VASTGESTELD DOOR EE.N 
GROEPERING VAN KOOPLIEDEN. -BE
DINGEN TUSSEN MEDECONTRACTANTEN. 
- VooRWAARDE. 

1° De toestemming van een pa1·tij bij een 
· ove1·eenkomst kan doo?·gaans uitd?·ukke

lijk of stilzwijgend tot uiting komen. (1). 
(Burg. Wetb., art. 1108, 1109, 11g8; 
11g5, 1160.) 

2o en go De bedingen van de algemene 
koopvoorwaa1·den vastgesteld door een 
groepe1·ing van kooplieden · kunnen de 
pa1·tijen in een koopovereenkomst ver
binden wanneer zij door hen hetzij 
uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend zijn 
aanvaa1·d (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « AGENCE 
MARITIME BELGO-DANOISE », T. NAAM
LOZE VENNOOTSCHAPPEN NAAR AMERI
KA'ANS RECHT « INSURANCE C0 OF 
NORTH AMERICA» EN «AETNA CASU
ALTY AND .SECURITY CY. ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 28 maart 1969 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Raadpl. onder meer DE PAGE, Traite, 
d. I, 3• uitg., nr. 24; d. II, 3• uitg. nrs. 545; 
546 en 547, en d. III, 3• uitg., nr 523; 
LIMPENS en KRUITHOF, Rev. C1'it. jU1', ·beige, 
1969, biz. 203 en 204. 

(2) Raadpi. cass., 3 december 1953 (Bull. 
en PASIC., 1954, I, 272), 31 mei 1956 (ibid., 
1956, I, 1049), 20 september 1957 (ibid., 
1958, I, 15) en 3 oktober 1969 (A1·r. ca..•s.; 
1970, biz. 125); RENARD, TMorie generale 
des obligations (Les ·Novelle!!, Droit civil, 
d. IV), nrs. 369 en 422 ; zie ook de verwijzingen 
waarvan sprake in de vorige noot. 
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Over het middel afgeleid uit de schen.
ding van de artikelen ll08, inzonderheid 
1°, ll38, 1315, 1338, inzonderheid lid 2, 
1349, 1353 en, voor zoveel a ls nodig, 
105, 778, 1759, 1930, 1985, inzonderheid 
lid 2, 1998, inzonderheid lid 2, van het 
Burgerlijk Wetboek, 25 van het Wetboek 
van koophandel (wet van 15 december 
1872) en 97 van de Grondwet, 

doonlat, mn te verldaren dat eiseres 
· geen reden heeft om aa~1 te voeren dat 
het contract, gesloten tussen haar en de 
firma «Swift & C0 " • waarmee zij sedert 
jaren handelsbetrekkingen onderhield, 

, beheerst wordt door de Algemene Voor
waarden 1953 der Ex.pediteurs van Ant
werpen, waarnaar verwezen werd op haar 
briefpapier, in al haar facturen en inzon
derheid in het bericht van verzending en 
de uitgavennota van 2 mei 1963, betref
fende de , litigieuze verrichting, en om 
dienvolgens de vordering van de in de 
rechten van ·evengenoemde firma getre
den verweersters in te willigen, het bestre
den arrest erop wijst, evenals de eer·ste 
rechter wiens redenen het overneemt, 
« dat voorwaarden afwijkend van het 
gemeen recht slechts deel kunnen uit
maken van het contract walmeer zij 
uitdrukkelijk werden aanv:aard en dat 
geen aanvaarding kan afgeleid worden 
uit meldingen op briefpapier, facturen of 
dergelijke bescheiden waartegen niet zou 
geprotesteerd zijn geweest "• 

terwijl de toestemming van de partij 
die zich verbindt tot uiting kan komen, 
de werkelijke wil beslissend zijnde, niet 
aileen op een uitdrukkelijke manier maar 
ook stilzwijgend, door gelijk welke han
delwijze, ei} bewezen kan worden, onder 
meer in handelszakeri, door alle bewijs
middelen, vermoedens en aanvaarde 
factuur inbegrepen, waaruit volgt dat de 
rechter, door ten deze de aanvaarding 
van de Algemene Voorwaarden 1953 der 
Expediteurs van Antwerpen afhankelijk 
te stellen van een uitdrukkelijke wils
uiting, het wettelijk begrip van toestem
ming miskent (schending van de artike
len ll08, inzonderheid 1°, ll38 en, voor 
zoveel .als nodig, 105, 778, l338, inzon
derheid lid 2, 1759, 1930, 1985, inzonder
heid lid 2, 1998, inzonderheid lid 2, 
van het Burgerlijk Wetboek en 25, 
inzonderheid lid 2, van het Wetboe.k van 
koophandel), en tevens de r egel dat in 
handelszaken het bewijs van de toestem
ming .. vrijelijk kan . worden geleverd 
(schending van de artikelen 1315, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek en 25 
van het Wetboek van koophandel, wet 
van 15 december 1872), 

en terwijl, in elk geval, het bestreden. 
arrest noch wettelijk, noch regelmatig
met redenen omhleed is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres voor het hof" 
van beroep had opgeworpen dat de eis 
van verweerster vervallen was ingevolge· 
de bepali:ngen van artikel 26 van de 
algemene voorwaarden van de Ex.pedi
teurs van Antwerpen van 1953, voor-· 
waarden die deel zouden uitmaken van 
de tussen partijen gesloten overeenkomst
en die vrijstelling en beperking van 
aansprakelijkheid bepalen ; 

Overwegende dat het arrest die stelling 
verwerpt door de beschouwingen cles
aangaande van de eerste rechter aan te· 
nemen en aldus te verklaren dat deze· 
voorwaarclen van het gemeen recht af
wijken en dienvolgens slechts deel kunneu 
uitmaken van de overeenkomst wanneer 
zij uitdrukkelijk werden aanvaard en clat 
geen aanvaarding kon afgeleid worden 
uit meldingen op briefpapier, facturen of 
dergelijke bescheiden waartegen niet 
geprotesteerd zou zijn geweest ; 

Overwegende dat de toestemming van 
een partij, behalve andersluidencle wets
bepaling, niet slechts uitdrukkelijk doch 
ook stilzwijgend tot uiting kan komen 
ell deze partij bindt ; 

Dat clerhalve het hof van beroep, 
door, om zijn beslissing te rechtvaardigen, 
als regel te stellen dat een overeenkomst 
vooi:waarden, die van het gemeen recht 
afwijkell, slechts omvat wanneer zij door 
aile partijen uitdrukkelijk werden aan
vaard, de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal beslist worden; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

ll december 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Hallemans. - Gelijkluidende con
Clusie, d e H. Dumon, advocaat-generaa~. 
- Pleiters, de HH. Fally en Van Ryri. 
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28 KA.MER. - 14 december 1970. 

1° C:ASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - VER
OORDEI.ING WEGENS ONOPZETTEI,IJK 
DODEN. - VASTSTEI.LING DAT DE 
BEKLAAGDE .TVI'EE OVERTREDINGEN 
lf.EEFT BEGAAN DIE ELK EEN GEBREK 
AAN VOORUITZICHT OF VOORZICHTIG
HEID OP;LEVE_REN WAARDOOR DE DOOD 
VAN DE GETROFFENE IS VEROORZAAKT. 1 
- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP EEN VAN DE OVERTREDINGEN 
VAN :H.ET WEGVERKEERSREGLEMENT . 
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

2° WEGVERKEER. - ARTIKEL 26-2 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT 
VAN I4 lliAART I968. - VERPLICHTING 
BIJZONDER VOORZICHTIG TE ZIJN TEN 
AANZIEN VAN KINDEREN, OUDE LIEDEN 
OF GEBREKKIGEN.- VOORWAARDE. 

30 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAK]!)N. __:__ BURGERLIJKE REOHTSVOR

DERING. - . BE.SLISSING WAARBIJ DE 
AANSPRAKELIJKHE.ID VOOR EEN ONGE
VAL WORDT . VE.RDEE.LD TEN BELOPE 
VAN V.IER VIJFDE VOOR DE BEKLAAGDE 
EN EEN VIJFDE VOOR DE GETROFFENE. 

- VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
- CASSATIE VAN DE BURGERREOHTE -
LIJKE VEROORDELING HIEROP GEGROND 
DAT EEN DER TEN I,ASTE VAN . DE 
BEKLAAGDE GELEGDE FOUTEN NIET 
WETTELIJK IS BEWEZEN. - . CASSATIE 
DIE ZICH NIET UITSTREKT _ TOT DE 
BESOHIKKINGEN WAARBIJ WORDT BE
SLIST DAT DE BEKLAAGDE AANSPRAKE
LIJK WORDT GESTELD EN DE GETROF
FENE ZIJN AANDEEL IN DE AANSPRAKE 
LIJKHE.ID OP TEN :MINSTE EEN VIJFDE 
WORDT VASTGESTELD . 

I o N eemt de bestTeden beslissing als 
, bestanddelen van het wanbed1·ijf van 
onopzettelijk doden twee ovm·t1·ed·1:ngen 
van het ·wegve?·keeTs?·egleme?J,t in acht, 
die elk een geb1'ek aan voo1·uitzicht . of 

(1) Raadpl. cass., 19 februari 1968 (An·. 
cass., 1968, biz. 807) en 14 oktober 1968, 
(ibid., 1969, biz. 177); vgl. ingevai de samen
Ioop van twee overtredingen van bet wegver
keersreglement bet gebrek aan vooruitzicbt 
of voorzicbtigheid opievert waardoor de dood 
van de getroffene is veroorzaakt, cass., 
8 maart 1954 (Bttll. en PASIO., 1954, I, 592). 

(2) Over bet punt dat in gevai van onop
zettelijk doden of onopzettelijk toebr engen 

voo1·zichtigheid opleve1·en ·-waa1·doo1' de 
dood van de get?·offene is ve?·om·zaakt, 
dan is het middel, dat ge1·icht is tegen 
de beslissing op de st?·afvo7·de1'ing en 
enkel bet7·ekking heeft op een van deze 
ove1't1·edingen, niet ontvankelijk wegens 
het ontb1·eken van belang (I). (Wetb . 
van strafv., art . 4ll en 4I4; Strafwetb., 
art. 4;18 en 4I9.) 

2° A1·tilcel 26-2 van het wegve7'lcem·s1'egle
ment va.n 14 mam·t 1968 dat aan elke 
bestu~wdeT de veTplichting oplegt bijzon
deT vom·zichtig te zijn ten aanzien van 
kinde1·en, o~tde lieden of geb?·ekkigen, 
is enlcel van toepassing wanneeT het om 
voetgange1·s gaat (2). 

3° T'Vannem· de 7'echte7' de aanspmlcelijlc
heid voo1· de gevolgen van een ongeval 
ve1·deeld heeft ten belope van vie?' vijfde 
V007' de beJclaagde en een vijfde V007' de 
get7·offene, stTelct de cassatie ·van de 
bu?·gen·echtelijke ve7·oo7·deling op de 
voo1'ziening van de beklactgde, op gmnd 
dat een de1· ten laste van de belclaagde 
gelegde fouten niet wettez,;jlc is bewezen, 
zich niet uit tot de beschilclcingen volgens 
wellce cle belclaagde aanspmkel~jk wo1·dt 
gesteld en de_ gewoffene zijn aandeel in 
de aanspmkelijkheid op ten minste een 
vijfde wonlt vast'gesteld ( 3). 

(PO;LLOCK, 
T. EOHTGENOTEN CANTIL;LON-D'HAESE.) 

ARREST (vertaling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 mei I969 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; -

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4I8_ en 4I9 van het 
Strafwetboek, 2I-3,- 2.6-2 en 27-I van het 
~oninklijk besluit van I4 maart I968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, I382 en I 383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

van verwondingen, bij een verkeersongevai, 
bet gebrek aan vooruitzicht of voorzicbtigheid 
kan voortvioeien uit bet feit dat de dader, 
zonder de voorscbriften V;:Lil bet wegverkeers
regiement te overtreden, geen rekening beeft 
gebouden met een mogelijkheid die hij moest 
voorzien, raadpl. cass., 23 oktober 1967 (An·. 
cass ., 1968, biz. 282) . · 

(3) Raadpl. cass., . 2 februari 1970 (A1'1', 
ca€s ., 1970, biz. 501). 
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doordat het bestreden arrest, na aile 
tegen eiser ingebrachte telastleggingen 
bewezen verklaard te hebben, hem tot 
de vergoeding van vier vijfde van de 
schadelijke gevolgen van het ongeval 
veroordeeld heeft, omdat ;hij zich, onder 
meer, verder kon verwij deren van de 
jonge fietser; omdat hij daarenboven, 
overeenkomstig artikel 26-2 van het 
wegverkeersreglement, de verplichting 
had bijzonder voorzichtig te zijn, daar 
hij er zich rekenschap van moest geven 
dat het slachtoffer een jong kind was ; 
omdat die bijzondere voorzichtigheid hem 
oplegde het slachtoffer van zijn aanwezig
heid te waarschuwen, ttl vertragen en 
slechts tegen een snelheid te rijden 
waarbij het hem mogelijk was het hoofd 
te bieden aan de zelfs onbedachte reacties 
die een weggebruiker van een kind van 
zes en een half jaar moet verwachten; 

tenvijl het ·arrest uitdrukkelijk aan
vaardt dat het slachtoffer in dezelfde 
richting als eiser per fiets reed ; terwijl 
artikel 26-2, welk in het wegverkeers
reglement voorkomt ·onder de titel 
« Houding van de bestuurders tegenover 
de voetganger~;~ "• niet van toepassing is 
bij de beoordeling van de gech·agingen die 
eise~· diende aan te nemen tegenover een 
persoon die -geen voetganger was, maar 
wei een . fietser die op de openbare weg 
reed ; terwijl het arrest zijn bewering 
val gens . welke eiser het slachtoffer van 
zijn aanwezigheid had moeten waar
schuwen, vertragen en slechts tegen een 
snelheid rijden waarbij het hem mogelijk 
was het hoofd te bieden aan de zelfs, 
wegens zijn jeugdige leeftijd, onbedacht!'J 
reacties van het slachtoffer slechts recht
vaardigt op grand van de verplichting 
van « bijzondere voorzichtigheid "• waar
toe eiser niet was gehouden ; terwijl de 
omstandigheid ove~ige:hs dat genoemde 
eiser bij het inhalen van de jonge fietser 
de mogelijkheid had zich verder van deze 
te verwijderen, niet aantoont dat hij zich 
niet van hem zo ver als nodig verwijderd 
heeft, en hij bijgevolg artikel 21-3 van 
het wegverkeersreglement heeft geschon
den; terwijl hieruit volgt dat het arrest 
de beslissing niet wettelijk rechtvaardigt, 
waarbij het eilie van de ten laste van 
eiser gelegde inbreuken bewezen ver
klaart (schending van aile in het middel 
vermelde wetsbepalingen), 

en te1·wijl de beslissing van de rechters 
in hager beroep die ten onrechte aile ten 
laste van eiser gelegde inbreuken bewezen 
verklaart, noodzakelijk hm1 beslissing 
heeft be'invloed betreffende zijn aandeel 
in de aansprakeli.ikheid voor het ongeval, 

zoda.t de onwettelijke veroordeling vane 
eiser wegens bepaaldo telastleggingen 
tegen hem de vernietiging tot gevolg: 
moet hebben van de beschikkingen 
betreffende de tegen hem gerichte burger
lijke rechtsvorderingen (schending inzon-· 
derheid van de artikelen 26-2 en 27-1 
van het koninklijk beslu,it van 14 maart· 
1968 houdende algemeen reglement op· 
de politie van het wegverkeer en 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden arrest· 
ten laste van eiser versohillende gebreken 
aan voorzichtigheid of aan voorzo·rg· 
bewezen acht, die elk de dood van de 
getroffeJle heeft veroorzaakt, te weten,. 
a~n de ene kant het feit dat hij zich,. 
bij het inhalen van het per fiets rijdende 
slachtoffer, verder ervan had moeten 
verwi.jderen, en aan de ar,dere kant het· 
feit dat hij, daar hij er zich rekenschap· 
van moest geven dat het ging om een 
jeugdig kind, daarenboven op grond van 
artikel 26-2 van het wegverkeersregle
ment van 14 maart 1968 de verplichting 
had om bijzOJJ.der voorzichtig te zijn en 
daarom het slachtoffer van zijn aanwezig
heid te waarschuwen en zijn snelheid t6' 
verminderen zodat het hem mogelijk was. 
het hoofd te bieden aan de, zelfs onbe
dachte, reacties die een weggebruiker · 
van een kind van 6 jaar en 4 maanden 
moet verwachten ; 

I. In zover het middel gericht is tegen 
de beslissing over de strafvordering : 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
dat eiser ter zitting van het hof van 
beroep heeft verklaard « zich enigszins 
van de fietser te hebben verwijderd, 
zonder de hoegrootheid van die verwijde
ring nader te kwmen bepalen "• en dat 
« de breedte van de weg en mede de 
enige aanwezigheid hierop van de brom
fietser Dumont links ten opzichte van 
zijn richting, beldaagde de mogelijkheid 
boden zich, bij het inhalen, verder van 
het slachtoffer te verwijderen "• het arrest 
:impliciet vaststelt dat eiser zich niet zo 
ver als nodig van de in te halen wegge
bruiker heeft verwijderd en wettelijk de 
beslissing verantwoordt waarbij hij schul
dig aan inbreuk op artikel 21-3 van 
het wegverkeersreglement wordt ver
klaard; • 

Dat in dit opzicht het middel niet kan ' 
worden aangenomen ; 

Overwegende dat, vermits de enige ten 
laste van ei:;;er uitgesproken straf wegens 
inbreuk op de artikelen 418 en 419 van 
het Strafwetboek en 21-3 van het weg-· 
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verkeersregiement wettelijk gerechtvaar7 

digd is, het middel, voor zover het dat 
arrest verwijt de overtredingen van 
artikelen 26-2 en 27-l van het wegver
keersreglement onwettelijk bewezen ver
ldaard t e hebben, niet ontvankeiijk is 
bij gebr·ek aan belang ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen zijn en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

II. In zover het middel gericht is tegen 
de beslissing over de burgerlijke rechts
vorderingen : 

Overwegende dat artikel 26 van het 
wegverkeersreglement van 14 maart 1968 
in dit reglement is ondergebracht onder 
d e titel « Houding van de bestuurders 
tegenover de voetgangers »; dat arti
kel 26-2 aan elke bestuurder slechts de 
verplichting oplegt bijzonder voorzichtig 
te zijn ten aanzien van kinderen, oude 
lieden of gebrekkigen, inzonderheid blin
den met een witte stok, wanneer het om 
voetgangers gaat ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
hoewel h et het feit dat eiser geen rekening 
heeft gehouden met de eventualiteit van 
een onbedachte houding vanwege een 
kind dat per fiets reed, als een gebrek 
aan vogrzichtigheid of voorzorg mocht 
beschouwen dat onopzettelijk de dood 
van de getroffene heeft veroorzaakt, 
echter niet mocht achten dat het weg
verkeersreglement bedoeld feit als mis
drijf kon stellen, en evenmin de houding 
van eiser mocht beoordelen op grand van 
een b epaling van dat r eglement, die 
terzake niet toepasselijk was ; 

Dat het middel in dat opzicht gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het over de 
strafvordering uitspraak doet en beslist 
dat eiser een fout, waarvoor hij kan 
worden aangesproken, heeft begaan en 
<;J.at het slachtoffer voor de gevolgen van 
het ongeval voor minstens een vijfde 
aansprakelijk is ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; b eveelt dat van dit 
arrest m elding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten en de verwerende burger
lijke partijen in de andere helft ervan; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof v an beroep te Luik. 

14 december 1970. - 2e kamer. -
T1 nrW<'.iUP.?' An v Mwlaaaeve?"' Baron Richard, 

raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. VanRyn en Fally. 

2e KAMER. - 14 december 1970, 

l 0 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958, 
GEW!JZIGD BIJ RET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 30 APRIL 1963. - RICH
TINGSVERANDERING. - BES.TUURDER 
DIE LINKS WIL AFSLAAN. - NIET-IN
ACHTNEMING, WEGENS DE OMSTANDIG
HEDEN, VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN 
ARTIKEL 25-2, a EN c, VAN RET WEG
VERKEERSREGLEMENT. - MANEUVER 
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 17 VAN 
DIT REGLEMENT. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DECEMBE.R 1958, 
GEW!JZIGD BIJ RET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 30 APRIL 1963, ARTIKEL 21-l, 
LID 2.- !NHALEN LANGS RECHTS. 
VooRWAARDEN. 

l 0 H et mane~we1· dat e1·in bestaat 1·echts af 
te slaan om de 1·ijbaan te ve1'laten wo1·dt 
niet m eer behee1·st dam· cle voo?·sch?-ijten 
van m·tikel 25-2, a en c, van het weg
verkee1'S1'eglement en valt onde1· de toe
passing van m·tikel 17 van dit reglement, 
indien, al is het wegens de omstandig
heden, de bestuu1·de1· de voo?·sclwijten van 
de ee1·ste van deze 1·eglementai1·e bepalin
gen niet in acht neemt, en met name niet 
zo km·t mogelijk 1·echts ajslaat ( l). 

2o Het inhalen van een voertuig op de 
openba1·e weg moet en mag enkel 1·echts 
geschieden, wannee1~ de in te halen 
bestu~wde1· heejt te kennen gegeven dat hij 
vom·nemens is links aj te slaan en zich 
naa1· links heejt gewend om dat mane~wer 
uit te voe1·en (2). (Wegverkeersregle
ment van 10 december 1958, gewijzigd 
bij het koninldijk besluit van 30 april 
1963, art. 21-l, lid 2.) 

(1) Ca,ss., 26 september 1968 (A1'1·. cass., 
1969, blz. 109) en 21 september 1970 (ibid., 
1971, blz. 69). 

(2) Cass., 19 mei 1970 (Ar1·. caes., 1970, 
blz. 881). 
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(MATTHIJS EN NATIONALE MAATSCHAPPJJ 
VAN BUURTSPO.ORW:EGEN, T. HOFFMAN 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LA 
L UXEMBOURGEOISE ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
vonnis, op 30 mei 1969 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtban.k 
te Nam.en; 

Overwegende dat de voorzieningen, in 
zover zij gericht zijn. tegen de b eslissing 
op de strafvordering tegen verweerder 
Hoffman ir1gesteld, bij gebrek aan be
voegdheid in hoofcle van eisers, en, 
.alsm.ede, in zover zij gericht zijn tegen 
het beschikkend gedeelte van h et vonnis 
waarbij eiser word vrijgesproken van d~ 
telastleggingen A en B, zijnde inbreuken 
op artikel 25-2, .a en c, van het wegver
keersreglement van 10 d ecember 1958, 
gewijzigd bij koninldijk besluit van 
30 april 1963, bij . gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk zijn ; 

Over het· m.iddel a fgeleid uit d e scherr
ding van de artikelen 12-1 (koninklijk 
besluit van 30 april 1963, artikel 4) , 17 
(koninklijk besluit van 30 april 1963, 
artikel 5), 21-5, 25-2, inzonderheid a, b 
-en c (koninklijk b esluit van 30 april1963, 
artilcel 12) en 44 (koninklijk besluit van 
30 april 1963, artikel 18) van hot wegver
keersreglement, voor zover alsnodig 12-1, 
17, 21-1, 25 -2, inzonderheid. a, b en c, 
en 44 van het koninklijk besluit van 
14 m.aart 1968 houdende algem.een regle
me:rit op de politie van hot wegverkeer, 
3 en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 1382 en 
1383 van hot Burgerlijk Wetboek _en 97 
van de Grondw,et, 

docn·dat, om eiser j:,e veroordeleJ~ wegens 
S!}hending van artikel 17 van het weg
verkeersreglem.ent , om verweerder vrij 
te spreken van de h em. ten laste gelegde 
schending van artikel 21-1 van genoem.d 
reglem.ent, om. h et strafgerecht onbevoegd 
te verklaren om. uitspraak te doen over 
de burgerlijke re.chtsvordering van eiseres 
·en om. aan verweerders schadevergoeding 
toe te. kennen, het bestreden arrest er 
onder m.eer op wijst ' " dat de rijbaan 
waarop beide b etrokken voertuigen reden 
uit vier rijstroken bestaat, wat het 
verkeer in evenwijdige files mogelijk 
m.aakt ; dat Hoffman, die Mathijs, auto 
'busbestuurder, op dezelfde rijstrook volg
-de, te weten die van rechts, en die clA 

autobus zag uitwijken naar de tweede 
rijstrook, natuurlijk niet verm.oeden kon 
dat zijn bestuurder rechts ging inslaan ; 
dat, vermits Mathijs im.mers de voor
schriften van artikel 25-2, a en b, niet 
in acht nam, Hoffman op redelijke wijze 
geloven kon dat de autobus links op de 
rijbaan uitweek om links af te slaan ; 
dat wanneer de weggebruiker de voor
schriften van artikel 25-2 niet ill acht 
n eemt, a l zij h et ten gevolge van over
m.acht, h et door hem uitgevoerde maneu
v er niet langer buiten het toepassings
gebied van d e artikelen 17 en 17 bis 
valt, en de bestuurder n iet !anger vrij
gesteld is d eze artikelen na te !even ; 
dat Mathijs t en onrechte in conclusie 
verldaart dat de oorzaak van het onge
v al te vinden is in het feit d at de recht
streeks gedaagde h et r echter richtings
licht van d e autobus niet heeft zien 
ftmctioneren en een paging tot inhalen 
aan de rechterkant aandm·fde alhoewel 
niets hem dit toeliet ; dat de strafbare 
verkeersgedragingen van Mathijs Hoff
man hebben laton veronderstellen dat 
hij kon verder rijden op de eerste rijstrook 
en rechts inhalen ; dat zelfs indien het 
rechter richtingslicht van de · auto bus 
functioneerde, deze omstandigheid niet 
in oorzakelijk. verband staat met de 
aanrijding, gelet op het uitwijken naar 
links van de autobusbestuurder Mathijs », 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de rechter noch 
aldus noch door enige andere reden op de 
conclusie antwoordt waarin de eisers 
betogen dat "de verbalisanten verklaren 
dat de uitwijking naar links door de 
autobus gerechtvaardigd is wegens de 
lengte v an het voertuig en de plaats
gesteldheid ; dat de ·b estuurder die zich 
van uiterst rechts verwijdert om. rechts 
te kunnen afslaan, geen maneuver in de 
zin van artikel 17 uitvoert, indien hij 
zijn intentie om. rechts af te slaan 
tijdig te keJmen heeft gegeven, en indien 
anderzijds de andere weggebrhikers nood
zakelijk moeten inzien dat hij niet rechts 
k an afslaan zonder enigszins naar links 
nit te wijken », waaruit volgt dat het 
arrest niet regelmatig m et r edenen is 
omldeed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

tweede onde1·deel, het maneuver om 
rechts af te slaan geregeld wordt bij 
artikel 25-2 van het wegverkeersregle
ment alsm.ede van het koninklijk b esluit 
v an 14 maart 1968, zelfs indien de 
b estuurder wegens de plaatselijke om.
standigheden en wegens de afm.etingen 
VA.n '7.iin "'{Tf"'oAT>i-.n ~N ,...,~+.-. ..... ..,. 9 ,...,_._... 1 .:~ 1- .J. • ' 



n;J.ar links _uit te . wijken, en terwijl 
overigens krachtens artikel 21-1 van het 
wegverkeersreglement alsmede van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968, het 
rechts inlialen van een voertuig slechts 
moet en mag gesc~1ieden, zo de in te 
halen bestuurder zijn voornemen links 
af te slaan kenbaar heeft gemaakt en 
naar links is uitgeweken om dat maneuver 
te verrichten, wat ten deze niet het geval 
is (schending 'van aile hierboven geno~m
de bepalingen, met uitzondering van de 
artikelen 12-I van het wegverkeersregle
ment en 12-1 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968); 

de1·de onde1·deel, luidens artikel 12-1 van 
het wegverkeersreglement alsmede van 
het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 het verkeer slechts in evenwijdige 
files mag gebeuren wanneer de verkeers
dichtheid dit rechtvaardigt, wat veron
derstelt dat minstens drie voertuigen de 
rijbaan berijden, welke omstandigheid 
door het bestreden vonnis niet wordt 
vastgesteld, zodat het onmogelijk wordt 
de wettelijkheid ervan te controleren 
(schending van de artikelen 12-1 van 
het wegverkeersreglement, 12-1 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
en 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis aanneemt 
dat eiser wegens de plaatselijke omstan
digheden en de lengte van de door hem 
bestuurde autobus noodzakelijkerwijs 
naar links moest uitwijken om rechts 
af te slaan en hem daarom van de telast_. 
legging dat maneuver niet zo kart moge
lijk te hebben uitgevoerd, vrijspreekt ; 

Overwegende dat het vonnis voor het 
overige de door eiser in conclusie verde
digde rechtsstelling, op grand van wat 
in het middel wordt overgenomen, ver
werpt; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
samen betreft : · · ' 

Overwegende aan . de ene • kant dat, 
indien het maneuver rechts af te slaan 
geregeld wordt bij artikel 25 vaJl het 
wegverkeersreglement, dit niet het geval 
is, wanneer de omstandigheden, zij ·het 
door overmacht, de bestuurder ertqe 
verplichten de voorschriften van dat 
artikel niet in acht· te nemen ; 

Overwegende dat de rechter; uit de 
vaststellingen aangehaald in het op het 
eerste onderdeel gegeven antwoord, wet-

telijk heeft kunnen afieiden dat het door 
eiser uitgevoerde maneuver om rechts 
af te slaan onder de toepassing valt van 
artikel 17 van het wegverkeersreglement 
en dat hij derhalve gehouden was tot de 
in dat artikel vermelde algemene ver
plichting doorgang te verlenen ; 

Overwegende aan de andere kant dat, 
krachtens artikel 21-1 van dat wegver
keersreglement, het inhalen van een 
voertuig op de openbare weg slechts 
rechts moet en mag gebeuren, wanneer 
de bestuurder ervan zijn voorhemen 
links af te slaan kenbaar heeft gemaakt 
en naar links is uitgeweken om dat 
maneuver uit te voeren; dat het vonnis, 
na ~e hebben vastgesteld dat eiser 
Mathijs zijn richtingslicht had doen 
functioneren ter aanduiding van zijn 
intentie rechts af te slaan, niet wettelijk 
heeft beslist dat verweerder Hoffman de 
bepalingen van bovengenoemd arti
kel 21-1 niet had overtreden, op grand 
van de enige omstandigheid dat om zo 
kart mogelijk rechts af te s}aan, de 
autobus die hij inhaalde, zich van de 
rechterrand. van de rijbaan had moeten 
verwijderen ; . . 

Overwegende dat het vonnis niet vast
stelt dat de drukte van het verkeer 
rechtvaardigde dat het in evenwijdige 
files gebeurde; 

Dat de onderdelen van het middel in 
die mate gegrond · zijn ; dat, voor het 
overige, het middel naar recht faalt ; 

Overwegende dat wat de beslissing tot 
veroordeling beti'eft, gewezeJ1 op de 
strafvordering ingesteld ten laste van 
eiser, de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschrevert rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ;. 

Om die redenen, vernietigt het bestr~
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de burgerlijke rechtsvorderingen 
ingesteld door de verweerders tegen de 
eisers en door eiseres, Nationale maat
schappij van buurtspoorwegen, tegen 
verweerder F(offman; bev'eelt dat mel
ding van dit arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
helft van de kosten en de eisers in de 
overige kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dinant, zitting houdende 
in hager beroep. 

14 december 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitter en V m·slaggeve1·, Baron Richard,. 
raadsheer waarnemend voorzitter. --. 
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Gelijlcluidende co~clusie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Fally. 

26 ·KAMER. - 14 december 1970. 

VOEDINGSWAREN. BOTER. 
WET VAN 8 · JULI 1935, ARTIKJl;L 1, 20 
EN 23, § 1, 2°, EN § 5, 2°. - VEROOR
DELING OM WETENS BOTER TE HEBBEN 
VERKOCHT DIE MINDER DAN 82 T. H. 
VETSTOFFEN BEVATTE. - BESLISSING 
WAARBIJ WORDT AANGENOMEN DAT DE 
BEKLAAGDE ONWETEND KON ZIJN VAN 
RET ONVOLDOENDE VETGEHALTE. 
TEGENSTRIJDIGE· BESLISSING. 

Doo1· tegenstrijdigheicl aangetast is cle 
beslissing die cle belclaagcle vm·oorcleelt 
omdat hij wetens bote1· heejt ve1·lcocht die 
mincler clan 82 t. h. vetstofjen bevatte, 
wannee1· zij aanneemt clat de belclaagde 
van dit telc01·t onwetend leon zijn. (Wet 
van 8 juli 1935, art. 1, 20, 23, § 1, 2°, 
en § 5, 2°.) ' 

(DARDENNE.) . 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 23, § 1, 2°, van de wet 
van 8 juli 1935 betreffende bater, marga
rine, bereide vetten en andere eetbare 
vetten, ' 

clo01·clat bij het betoog dat « eiser 
wetens aan de vereisten van de wet niet 
beantwoordende handelaarsboter » te 
lwop heeft aangeboden, daar hij wegens 
zijn professionele verplichtingen wist of 
diende te weten welke het gehalte aan 
vetstoffen van bater was, hetzij alvOFens, 
hetzij na deze te hebben bewerkt, het hof 
van beroep aanvaardt dat· eiser door niet
nakoming van zijn beroepsverplichtingen 
onwetend kon zijn van het gehalte aan 
vetstoffen van zijn bater, 

terwijl aldus het arrest door tegen
strijdigheid is aangetast, daar het niet 

vaststelt dat bewezen is dat eiser op de 
hoogte was van de niet-overeensteinming 
van zijn boter met de wettelijke vereisten 
en de mogelijkheid aanvaardt dat hij in 
feite, door zijn nalatigheid, onwetend 
was, zelfs indien hij het had moeten 
weten : 

Overwegende dat, na erop te hebben 
gewezen dat de grossierbereider over de 
nodige apparaten beschikt om het gehalte 
aan vetstoffen van de bater na te gaan, 
die hij koopt en opnieuw bereid verder 
verkoopt, dat niet te betwijfelen valt 
dat hij dat gehalte bij het aankopen 
~1.agaat en <\_at, zelfs indien wordt ver
ondersteld dat hij dit1 onderzoek v66r 
het me~1.gen niet heeft verricht, hij als 
vaklnmdige van het herbereiden van 
bater, niet nagelaten heeft na het mengen 
de overeenstemming van de « ha~1.delaars
boter » met de wettelijke voorschriften 
na te gaan, en na te hebben gesteld dat 
hieruit blijkt dat, zo de door eiser te koop 
aangeboden bereide boter niet voldeed 
aan de vereisten van de wet, de reden 
daarvan was dat de aangekochte bater 
niet· opnieuw kon worden bereid of dat 
hij er water mee had vermengd zodat de 
boter niet meer aan de wetsbepalingen 
voldeed, het arrest beslist dat eiser in 
ieder geval wetens een "hand_elaarsbo
ter » die niet aan de wettelijke voorschrif
ten beantwoordde te koop heeft aange
boden, dat hij wegens zijn professionele 
verplichtingen wist of diende te weten · 
welk het gehalte aan vetstoffen was van 
de bater, hetzij alvorens, hetzij na deze 
voor de verkoop te hebben bereid; 

. Overwegende dat, door te aanvaarden 
dat eiser het gehalte aan vetstoffen van 
de opnieuw bereide bater die hij te koop 
had gesteld "diende te weten », het 
arrest overweegt dat eiser, door een 
strafbare tekortkoming aan zijn beroeps
verplichtingen, van het onvoldoend ge
halte aan vetstoffen van die bater 
onwetend, is kunnen blijven; 

Dat het arrest derhalve, zonder in 
tegenstrijdigheid te vervallen, niet mocht 
beslissen dat eiser alleszins wetens de 
hem ten laste gelegde inbreuk heeft 
begaan; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van onderhavig 
ar~est melding zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 

· laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 
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14 december 1970. - 2" kamer. -
Voorzitter en V erslaggever, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, do H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Frere 
(van de balie te Charleroi). 

2" KAMER. - 14 december 1970. 

1° VOORZIENING IN CASSAT!E. -
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN.- VERZEKERAAR VAN DE 
BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILI.IG 
TUSSENGEKOMEN. - GEEN GESOHIL 
TUSSEN HEM EN DE BEKI.AAGDE, NOCH 
VEROORDELJ;NG ' TE ZIJNEN I.ASTE TEN 
VOORDE:r.E VAN DEZE ;LAATSTE. 
VOORZIENING TEGEN DE BEK:r.AAGDE. 
- NIET-ONTV ANKEI.IJKHEID. 

~o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRziE
NING VAN DE VERZEKERAAR VAN DE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN Dljl BEKLAAGDE, VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN. VOORZIENING 
NIET BETEKEND. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTEI.D. 
- STRAFZAKEN.- VERZEKERAAR VAN 
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
I.IJKHEID VAN DE BEKI.AAGDE, DIE 
VRIJWILLIG IS TUSSENGEKOMEN EN 
MET DEZE LAATSTE JEGENS DE BURGER
LIJKE PARTIJ «IN SOLIDUM» IS VER
OORDEELD. - VOORZIENING INGESTELD 
DOOR DEZE VERZEKERAAR ALLEEN. -
0NTVANKELIJKHEID.- OMVANG. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
VEROORDE:r.ENDE BESI.ISSI;NG. - VER
WEER VAN DE VERZEKERAAR VAN. DE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE BEKLAAGDE ONBEANT
WOORD. - NIET GEMOTIVEERDE BE
SI.ISSING. 

(1) Cass., 10 februari 1969 (An·. cas~.) 

1969, biz. 551). 
(2) Cass., 29 juni 1970 (.Arr. cass., 1970, 

biz. 1024) . 
(3) Raadpl. cass., 8 mei 1967 (.Arr. ca8s., 

5° CASSATIE. - 0MVANG. "--- STRAF
'ZAKEN. - BURGERI.IJKE RECHTSVOR
DERING. - BESI.ISSING TOT VEROORDE
LING VAN DE BEKLAAGDE EN DE 
VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGERRECH
TE:r.IJKE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - VOORZIE
NING VAN DE VERZEKERAAR ALLEEN.-
0ASSATIE VAN DE BESLISSING. 
GRENS. 

1° De vm·zekemm· van de burge1'1'echtelijke 
. aanspmkelijkheid van de beklaagde, die 

v1·ijwillig is tussengekomen in de 1'echts
vo1·dering van de burgm·lijke pa1·tij, is 
niet ontvankelijk om zich tegen de 
beklaagde in cassatie te voo1·zien, wan
nee?' e1· tussen hen geen geschil bestaat 
en het a1'1'est geen vm·oo1·deling van de 
ve1·zeke1·aa1· ten voo1·dele van de beklaag-
de uitsp1·eekt ( 1). · 

2° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van 
de ve1·zekeraa1· van de burgerrechtelijke 
aanspmkelijkheid van de beklaagde, die 
voo1· het strajge1·echt is tussengekomen, 
wannee1· zij niet is betekend aan de 
pa1·tijen tegen wie zij is gericht (2). 
(Wetb. van strafv., art. 418.) · 

3° De ve1·zekeram· van de bu1·ge1'1'echtelijke 
aanspnikelijkheid van de beklaagde, die 
in de 1'echtsv01·de1·ing van de bu1·ge1·lijke 
pa1·tij v1·ijwillig is tussengelcomen en die, 
met de beklaagde-jegens haa1· in solidum 
is vm·oo?·deeld, is bevoegd om de onwette
lijkheid van deze beslissing aan te 
klagen in zove1· deze onwetteli.ikheid zijn 
1'echtsve1'l~oudingen met cle bu1·ge1'lijke 
pa1·tij be~nvloedt ( 3). 

4° Niet gemotivee1·d is de beslissing die 
de vm·zekemar van de bu1·ge1'1'echtelijke 
aanspmkelijkheid van de beklaagde 
ve1'001'deelt jegens de bu1·ge1·lijke partij, 
zonde1· een doo1• hem 1·egelmatig bij 
conclusie voo1·ged1·agen ve1·weer te beant
woO?·den (4). (Grondwet, art. 97.) 

5° De cassatie op de voo1·ziening alleen 
van de ve1·zelce1·aar van. de bU1'ge1'1'ech
telijke aanspmlcelijkheid van de be
klaagde, van de beslissing die hem met 
de belclaagde in solidum e1·toe ve1'001'deelt 
aan de bu1·ge1·lijke pa1·tij schadeve1·goe
ding te betalen, is bepe1·kt tot de beslissing 
tot ve1·oo1'deling van de ve1·zeke1·aar. 
jegens de bu1·ge1·lijlce pa1·tij (5). 

(4) Cass., 1 december 1969 (.Arr. cass., 
1970, biz. 326). . 

(5) Raadpl. cass., 19 december 1907 (.Arr. 
fl{JR8 .. 1968. biz. 321). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « NAVIS ,; 
T . MINEO EN LITISOONSORTEN.} 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 december 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen Moulay Mohamed, beklaagde : 

Overwegende dat voor de feitenrechter 
geen geschil bestond tussen eiseres en die 
verweerder, en dat het arrest geen 
veroordeling ten gunste van laatstge-

. noemde en ten laste van eiseres uit-
spreekt; , 

Dat de voorziening nie~ ontvankelijk 
is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tege~1. de beslissingen over de burgerlijke 
vorderingen van Maggore Carlo en van 
Boudart Henri : 

Overwegende dat het arrest, met be
trekking tot de vordering ingesteld door 
Maggiore Carlo, een ·onderzoeksmaatre
gel beveelt ; dat het aan elk van deze 
verweerders een provisionele schadever
goeding toekent, voor het overige zijn 
uitspraak uitstelt, de kosten van eerste 
aanleg aanhoudt en uitspraak doet over 
de kosten in hoger beroep ; 

Overwegende dat die beslissingen geen 
eindbeslissingen zijn in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering en geen uitspraken zijn over 
een bevoegdheidsgeschil ; 

Dat de voorziening voorbarig e~1. der
halve niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de burgerlijke 
vorderingen ingeste1d door Mineo Rosa, 
Mi.~1.eo Carlo, Mineo Giuseppe, Mineo 
Faro, Tricot Maurice, Rose Lilas, Turners 
Hubertine en Didrich Jeanine 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorzie~1.ing van eiseres, 
vrijwillig voor de feitenrechter tussen
komende partij als verzekeraar van de 
burgerlijk aansprakelijkheid van be
klaagde Moulay Mohammed, betekend 
werd aan de partijen tegen wie zij 
gericht is ; dat zij derhalve niet ontvan
kelijk is; 

IV. In zover de ·voorziening gericht is 
t ,P.O'P.n r1A h.n,...l~ .... .... ~ ........... ~ -- -- -"1 , .. ' ... 

vordering ingesteld. door Mineo Frances
co, burgerlijke partij : 

. A. tegen Moulay Mohammed, beklaag
·de: 

Overwegende dat eiseres niet bevoegd 
is om zich in cassatie te voorzien tegen 
deze beslissing ; 

B. tegen eiseres : 

a) verweerder optredende als voogd 
over zijn dochter Vicenzina : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
aa~1.voert; 

b) verweerder optredende in eigen 
naam: 

Overwegende dat eiseres geen enkel 
middel aanvoert tegen de beslissing 
waarbij zij veroqrdeeld wordt tot . het 
betalen aan verweerder van een vergoe
ding van 120.000 frank als herstel van 
de morele schade, en va~1. een bedrag van 
16.535 frank als terugbetaling van kosten, 

.en waarbij tevens aan deze verweerder 
voorbl'/houd wordt verleend ingeval het 
stoffelijk overschot van zijn vrouw naar 
Sicilie zou worden overgebracht ; 

Met betrekking tot het overige : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvordering, 
1349 en 1353 van h et Bu,rgerlijk Wetboek, 

do01·dat het bestreden arrest de door 
verweerder ten gevolge van het overlijden 
van zijn echtgenote geleden materiele 
schade op 614.724 frank raamt, na de 
economische waarde van een huishoud
ster op 60.000 frank per jaar te hebben 
gesclu,tt en ~1.a verklaard te hebben dater 
geen reden bestaat om van dat bedrag 
de onderhoudskosten voor het slachtoffer 
af te treklmn, « daar zeker dient te worden 
geacht dat het pensioen van de weduw
~1.aar (verweerder) 1.000 frank minder 
bedraagt da~1. dat van een gezin "• 

tenvijl deze beslissing niet antwoordt 
op de in naam van eiseres neergelegde 
conclusie waarin het bestaan van mate
riele schade door verweerder opgelopen, 
betwist werd, en betoogd werd aan de 
ene kant · dat de economische waarde 
van de overledene ongeveer overeen
stemde met de kosten voor haar onrlAl"-
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nam en aan de andere kant dat ver
weerder, die niet bewees dat zijn 
gezondheidstoestand hem iedere, zelfs 
beperkte activiteit onmogelijk maakte, 
en aldus de bestendige aanwezigheid van 
een derde persoon noodzakelijk . maakte~ 
aldus, in tegenstelling met wat hlJ 
beweerde, in staat was zijn onderhoud en 
dat van het gezin te verzekeren ; dat de 
tussenkomst van een derde persoon -----'
zijn dochter of vreemde hulp - niet 
verantwoord is en er minstens alvorens op 
de rechtsvordering uitspraak wordt ge
daan een deskundige dient aangewezen 
te worden om die gezondheidstoestand 
te beoordelen (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

1 

en te1·wijl noch het bestreden arrest 
noch een enkel van de processtukken 
uitmaken dat het pensioen voor de 
weduwnaar 1.000 frank minder bedraagt 
dan dat van een gezin, zodat de rechters, 
die niet als bewijs een vermoeden konden 
inroepen opgeleverd door een bekend 
feit maar slechts een overweging die hun 
eigen is, ten dezen de vermindering van 
het p ensioen niet « als zeker » mochten 
aanvaarden, te meer daar eiseres dit 
uitdrukkelijk betwistte (schending van 
alle in het middel aangehaalde bepalin
gen): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
heeft betwist dat verweerder ten gevolge 
van h et overlijden van zijn echtgenote 
die zich uitsluitend bezighield met het 
huishouden, een materiels schade leed ; 
dat eiseres ten overstaan van de bewering 
van verweerder dat zijn gezondheids
toestand hem alle activiteit ontzegde, en 
de haast bestendige aanwezigheid van 
een derde persoon noodzakelijk maakte, 
heeft opgeworpen dat verweerder aileen 
zijn huishoudelijke taken en zijn onder
houd kon verzekeren en dat het door 
verweerder voorgelegde geneeskundig ge-

. tuigschrift eenzijdig en onduidelijk was 
met betrekking tot de ziekte waaraan 
hij leed en met betrekking tot de gevol
gen ervan ; dat zij subsidiair conclu
deerde tot de aaristelling van een des
kundige om tegensprekelijk de gezond
heidstoestand van verweerder te beoor
delen en meer bepaald de noodzaak van 
de bestendige hulp van een derde ·na te 
gaan; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
zich uit te spreken over de betwiste 
gezondheidstoestand van verweerder, 
waarvan, volgens de conclusie van de 

partijen , het bestaan en de omvang van 
de schade, waarvoor vergoeding werd ge
vraagd, afhing, overweegt dat· die schade 
hieruit volgt dat verweerder de hulp 
zal moeten inroepen van zijn dochter 
of van een bezoldigde arbeidskracht, en 
h et bedrag vaststelt op 60.900 frank; 
dat het arrest aldus met passend op de 
conclusie van eiseres antwoordt ; 

Dat in dat opzicht het middel gegrond 
IS; 

Om die r edenen, en zonder dat er 
aanleiding toe bestaat om het tweede 
onderdeel van het middel, dat geen 
n1imere cassatie zou lnmnen meebren
gen, te onderzoeken, vernietigt het 
bestreden arrest, in zover het, uitspraak 
doende over de vordering ingesteld door 
de in eigen naam optredende verweerder 
Mineo Francesco, beslist dat deze mate
ride schade heeft geleden wegens het 
overlijden van zijn echtgenote en wegens 
h et derven van de huishoudelijke acti
viteit van laatstgenoemde, en dienten
gevolge eiseres veroordeelt tot de beta
ling van een vergoeding van 614.724 fr., 
alsmede in de kosten van hager beroep 
betreffende die burgerlijke vordering ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt · dat melding van: dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
om·deelt verweerder Mineo Francesco in 
een tiende van de kosten en eiseres in het 
overige van de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

14 december 1970 . - 2e kamer. -
Voo1·zittm· en V e1·slaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. D elange, 
advocaat-generaal.- Pleitm·s, de HH. Si
mont en Houtekier. 

2• KAMER. - 14 december 1970. 

10 VERZET. - STRAFZAKEN. - VER
STEKVEROORDELING TOT EEN ENKELE 
STRAF WEGENS VERSCHEIDENE MIS 
DRIJVEN.'.- VERZET VAN DE BEKLAAG
DE. - VEROORDELING TOT VERSCHIL· 
LENDE STRAFFEN. - 0NWETTELIJK· 
HElD. 

20 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- VERSTEKVEROORDELING. - VER· 
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ZET. - HoGER BEROEP VAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE DAT ENKEL IS 
GERICHT TEGEN RET VONNIS OP RET 
VERZET. - RECHTER IN HOGER BE· 
ROEP DIE DE VERSTEKVEROORDELING 
VERZW AART. - ONWETTELIJKHEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MrDDEL DAT IS AA~GENO
MEN EN DE VERNIETIGING MET ZICH 
BRENGT. - ANDER MIDDEL DAT TOT 
GEEN CASSATIE ZONDER VERWIJZING 
AANLEIDING KAN GEVEN. - MID DEL 
DAT NIET MOET WORDEN ONDERZOCHT . 

1° I ndien de beklaagde tot een enkele stmj 
bij ve1·stek is ve1·oo?·deeld wegen13 ve?"· 
scheidene misd1·ijven die als een enkel 
st1·ajbaa1" jeit w01·den aangeme1·kt, dan 
lean hij, op zijn ve1·zet, wegens cleze~fcle 
misd?"ijven niet tot twee of mee1· oncle?"· 
scheiden stm tfen wo1·den ve1·oonleeld ( 1). 
(Wetb. van strafv., art. 187 en 188.) 

2° Op het hoge1· be1·oep van het openbaa1• 
ministe1·ie dat enlcel ge1·icht is tegen het 
vrmnis op het ve1·zet van lie beklaagcle, 
mag de 1"echte1· in hoge1· be1·oep de ten 
laste van de belclaagde uitgesp1·oken 
ve?·stelcve?·oo?·deling niet ve?·zwa1·en (2). 
(Wetb. van strafv., art. 187, 188, 202 
en 203.) 

3° W o1·dt een midclel aangenomen dat de 
cassatie van de beslissing met zich 
b1·engt, clan client het Hoj de ande1·e 
midclelen niet te onde1·zoeken die tot 
staving van · de voo1·ziening wonlen, 
voo1·gecl1·agen en tot geen cassatie zonde?· 
ve1·wijzing aanleicling kunnen geven (3). 

(v ANDERLLNDEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 december 1969 in boger 
beroep gewezen door de correctionele 
Rechtbank te Verviers; 

Over het middel hieruit afgeleid dat, 
door het beroepen vonnis te bevestigen 
welk, op verzet van eiser, wegens de 
telastleggingen 3 of 4 een gevangenisstraf 
uitsprak alsmede de vervalle~1.verklaring 
van het recht een motorvoertuig te 

(1) Cass., 13 oktober 1952 (Bull. en PASIC., 
1953, I, 161) en de noot 1 ; raadpl. cass., 
9 maart 1970 (An·. cass., 1970, biz. 640). 

(2) Raadpl. cass., 13 januari 1969 (A1·1·. 
cass., 1969, biz. 466). 

(3) Cass., 29 juni 1964 (Bull. en PASIC., 
1964, I, 1169). 

besturen, en, wegens de telastleggingen 4 
tot 6, een geldboete van 20 frank oplegde, 
wanneer het verstekvonnis wegens de 
telastleggingen 3 tot 6 een enkele geld
boete uitgesproken had, het bestreden 
vonnis wederrechtelijk de toestand van 
eiser verzwaarde : 

Overwegende dat de politierechtbank, 
rechtdoende bij verstek op 11 maart 1969, 
na de · zes telastleggingen tegen eiser 
bewezen te · hebben verklaard, deze, 
wegens de eerste telastlegging, tot een 
gevangenisstraf van 15 dagen en tot de 
vervallenverklaring van het recht een 
motorvoertuig te besturen gedurende 
vijftien dagen, en, wegens de telastleg
gingen 3 tot 6, tot een enkele geldboete 
van 20 frank veroordeeld had ; 

Overwegende dat dezelfde rechtbank, 
uitspraak doende op verzet van eiser 
tegen die beslissing, bij vonnis van 
29 april 1969 eiser van de telastleggingen 
1 en 2 heeft vrijgesproken en hem, zoals 
blijkt uit het verband van het vonnis, 
wegens telastlegging 3 tot een gevange
nisstraf van acht dage~l en tot de verval
lenverklaring van het recht een mcitor
voertuig te besturen gedurende vijftien 
dagen en, wegens telastleggingen 4 tot 6, 
tot een enkele geldboete van 20 frank 
veroordeeld heeft ; 

Overwegende dat het verzet van de 
veroordeelde slechts tot doel heeft, laatst
genoemde van alle of een gedeelte van 
de tegen hem uitgesproken veroordelin
gen te ontheffen ; dat door eiser wegens 
de telastlegging 3 en anderzijds wegens 
de telastleggingen 4 tot 6, buiten de 
vervallenverklaring van het recht een 
motorvoertuig te besturen, verschillende 
straffen op te leggen, die overigens 
zwaarder zijn dan de straf uitgesproken 
door het verstekvonnis wegens de telastc 
leggingen 3 tot 6, het op verzet van eiser 
gewezen vonnis de toestand van deze 
heeft verzwaard ; 

Overwegende dat, wanneer, zoals ten 
deze, ·tegen een verstekvonnis door het 
openbaar ministerie geen hoger beroep 
werd ingesteld, de rechter die uitspraak 
doet op het .hoger beroep van het open
baar ministerie tegen het op verzet 
gewezen vonnis, de door het verstekvon
nis uitgesproken straf niet mag verzwa
ren ; rlat het bestreclen vonnis de 
artikelen 187, 188 en 202 (wet van 1 mei 
1849, artikel 7) van het Wetboek van 
strafvordering heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
. slaan op de andere in het verzoekschrift 
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-tot staving van de voorziening ingeroepen 
-middelen, welke niet van aard zijn om 
-tot cassatie zonder verwijzing aanleiding 
-te geven, vernietigt bet bestreden vonnis 
in zover het eiser veroordeelt wegens de 
telastleggingen 3, 4, 5 en 6 ; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
·maakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
·Correctionele Rechtbank te Luik, zitting 
·houdende in hoger beroep. 

14 december 1970. - ze kamer. -
Voo1·zitte1· en V m·slaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclttsie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. de 

::Seer de Laer (van de balie te Verviers). 

ze KAMER. - 14 december 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORlVI. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN DE ADMINISTRATIE VAN 
FINANCIEN, VERVOLGENDE PARTIJ. -
GEEN BETEKENING. - NIET ONTVAN
KELIJKE VOORZIE.NING. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van 
de administmtie van finan,cien, ve1·vol
gende pa1·tij, die niet is betekend aan de 
pa1·tij tegen wie zij is ge?"icht ( 1). 

_(Wetb. van strafv., art. 418.) 

{BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN, BESTUUR DER DOUANEN 
EN .ACCIJNZEN, T. LEONARD.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 12 maart en 9 mei 1970 
door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat uit de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat de Belgische Staat 
(Minister van Financien, bestuur van 
Douanen en Accijnzen)', vervolgende 
partij, haar voorziening heeft betekend 
aan verweerder ; 

' 

(1) Cass., 24 november 1969 (A1·r. caes., 

, Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

14 december 1970. - 2e kamer. -
V oo1·zitte1· en V m·ilaggevm·, Baron Richard, 

· raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluiclende conclusie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2e KAllffiR. - 14 december 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. _ . NE.ERLEG
GING VAN DE MElVIORIES. -· MEMORIE 
VAN DE ElSER TER GRIFFIE VAN HET 
HoF NEERGELEGD NA HET VERS'l'RIJ
KEN VAN DE TERMIJN GESTELD BIJ 
ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN HE.T 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Nie~ ontvankelijk is de memorie tot staving 
van een voo1·ziening in st1·ajzaken, die 
te1· g1·iffi,e van het Hoj is nee1·gelegd na 
het vm·st1·ijken van de tm·mijn gesteld 
bij a1·tikel 420bis, lid 2, van het W etboek 
van stmjv01·dm·ing (2). 

(HAUTERAT, T. LAMBERMONT.) 

Met de notitie overeenstemrnend 
arrest. 

14 december 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en V m·slaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Del
fosse (van de balie ·bij het Hof van 
beroep te Luik) . 

2e KAMER. - 14 december 1970. 

CASSATIE.- VERZET.- STRAFZAKE.N . 
- VERWE.RPEND ARREST.- BEPALIN-

(2) Cass., 30 juni 1970 (A1·r. cass., 1970, 
J...l" 1 0?.71_ 
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GEN VAN ARTillEL 420te1' VAN RET WET· 
BOEK, VAN STRAFVORDERING IN ACHT 
GENOMEN. NIET ONTVANKELIJK 
VERZET. 

Niet ontvankelijk is het ve1·zet tegen een 
a?Test van het Hoj van cassatie dat de 
voo1·ziening vcm de ve1·zetdoende pm·tij 
tegen een an·est in st1·ajzalcen heejt , ve1'
W01'pen met inachtneming van de bepa
lingen van m·tilcel 420ter van het 
JtTT etboek van stmjvonle?'ing ( 1). 

(MERKIER.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzet 
gedaan op 2 oktober 1970 tegen het 
arrest door het Hof gewezen op 14 sep
tember 1970, waarbij de voorziening van 
de eiser op verzet werd verworpen ; 

Overwegende dat de door het Hof van 
caBsatie uitgesproken arresten gelden als 
op tegenspraak geweze~1. en derhalve, in 
principe, niet voor verzet vatbaar zijn ; 
dat eiser in cassatie slechts eventueel 
tot dat middel van verhaal zou kunnen 
worden toegelaten, zo de in artikel 420te?' 
van het W etboek van strafvordering 
vermelde rechtsplegingsvormen en ter
m ijnen niet in acht waren genomen ; dat 
dit ten deze niet het geval is ; 

Om die redenen, verklaart het verzet 
niet ontvankelijk ; veroordeelt de eiser in 
verzet in de kosten. 

14 december 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, Baron R ichard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,. 
de H. Ligot. - Gelijkluiclende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 15 december 1970. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) . - DoDING. -

(1) Oass., 21 oktober 1942 (B1tll. en PAsiC., 
1942, I, 244) en de noot get. R . H . ; 29 mei 
1943 (ibid., 1943, I, 223); 21 december 1953 
(ibid., 1954, I, 349), 21 april 1958 (ibid., 
1958, I, 915) en 9 juni 1964 (ibid., 1964, I, 
1085); raadpl. cass., 9 februari 1970 (A1'1' , 
cass., 1070, blz. 528). 

SCHADE DIE VOOR DE RECHTVERKRIJ
GENDEN VAN HET SLACHTOFFER VOORT
VLOEIT UIT HET VERLIES VAN ZIJN 
BEDRIJFSINKOll'lSTEN. - BEREKENING 
VAN DIE SCHADE. -BASIS. - BRUTO
OF NETTO -INKOMSTEN. 

Daa1· de schade, die voo1· de ?'echtve?'· 
lc?'ij genden van het slachto ffe?' van een. 
dodelijk ongeval voortvloeit ttit het ve?'
lies van zijn becl?·ijjsinlcomsten, bestaat 
in cle cle1·ving van het deel van cleze 
inlcomsten waa?'ttit zij een eigen voo?'· 
deel t?·olclcen, en de sociale en fiscale. 
lasten van de becl?·ijjsinlcomsten va1~ het 
slachtoffe?' hun als dusdanig geen voor
deez , ve1·schajten, rnoet de be1·elcening va11r 
die schade in princi7Je geschieclen op 
basis van het netto-loon van het slacht
offe?', met ajt?·elc van die lasten. Indie11r 
de be1·ekening van die schade nietternin 
geschiedt op basis van het bntto-loon 
van het slachtoffm· zonde1· ajt?·ek van de 
lasten e1·van, lean het deel van die 
inlcomsten, waantit de 1'echtve1·lc1·ij gen
clen voordeel t1·oklcen, enkel in aanme?'· 
lcing kornen indien de jeitem·echte1· 
vaststelt dat het beclrag van de lasten 
die zij op de hun toe te lcennen ve·l'goeding 
te d1·agen hebben, geliJk is aan het 
bed1·ag van de lasten die het loon van, , 
het slachtoffe1' bezwaanlen (2). (Burg. 
Wetb., art. 1382 en 1383.) 

(VERHAEGHE, T. KIRIAKIDI EN NAAM· 
LOZE VENNOOTSCHA:P « EENDRACHT EN 
VOORZORG ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 maart 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; · 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring : 

Overwegende dat de substantiiile of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de · beslissing over de burgerlijke 
vordering van verweerster Kiriakidi : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1351 en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek van · de en bewijs-

(2) ·aass., 7 september en 8 december 1970, 
sup1·a, biz. 15 en :llili. ' 
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]rracht en het gezag van gewijsde van 
het arrest van het hof van beroep van 
.25 november 1968, 

doo?'dat het bestreden arrest eiser ver
-oordeeld heeft aan eerste verweerster, 
weduwe van het slachtoffer van het 
·verkeersongeval waarvoor eiser voor twee 
·derden aansprakelijk verklaard werd, een 
.schadevergoeding te betalen berekend op 
het bruto basisloon van het slachtoffer 
-en geweigerd heeft. het nettoloon als 
·basis - van de rekening te nemen, .en 
bijgevolg rekening te houden met de 
belastingen en de sociale bedragen die 
t en laste waren van gezegd slachtoffer, 
-doch waarvan volgens de conclusie van 
-eiser een equivalent bedrag door zijn 
weduwe niet zal moeten betaald worden, 
aangezien de weduwe, al zal zij, princi
:pieel gesproken, lasten moeten dragen, 
alleszins, volgens de vigerende fiscale 
wetten, onder het belastbare minimum 
blijven zal - en deze beslissing gestaafd 
heeft op de overweging dat «de modali
teiten, de percentages der belastingen 
en de bedragen eigen aan verweerster, 
de. belastingplichtige, gegevens zijn die 
vatbaar zijn voor wijziging van jaar tot 
jaar ofwel omdat de wet verandert, ofwel 
omdat de financiele toestand van de 
weduwe gewijzigd wordt, dat om van de 
voordelen van de Maatschappelijke 
Zekerheid te genieten eerste verweerster 
bijdragen zal moeten betalen, dat de 
berekeningen van eiser aldus op broze 
gegevens steunen die door de werkelijk
heid normaliter _zullen verijdeld worden, 
en dat bijgevolg de wijze van berekening 
door verweerster voorgesteld de normale 
wijze is, die door- het hof van beroep 
gehuldigd wordt », 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het onjuist is 
dat het door het bestreden arrest inge
roepen arrest van het hof van beroep van 
25 november 1968 zou beslist hebben dat 
de schade door de weduwe van · het 
slachtoffer van een misdrijf van onopzet
telijke doding geleden, zou moeten bere
kend worden op grond V!tn het brutoloon 
van het slachtoffer, zonder rekening te 
houden met het bedrag van zijn fiscale en 
sociale lasten, en dat deze wijze van bere
kening « de normale wijze van bereke
ning » was, dat integendeel dit arrest 
allee~1. beslist heeft dat in een bepaald 
geval, de schade wettelijk had 'lmnnen 
berekend worden op grond van het 
brutoloon « sans aucune . deduction des 
charges sociales », omdat in het bedoelde 
geval, de feitenrechter vastgesteld •had 

1 '(1. 1 ll.Rt,P. n;P. hAt. 

slachtoffer 'inoest dragen (( sei.-ont com
pensees par des charges equivalentes )) 
die de rechthebbenden van het slacht
offer in de toekomst zullen moeten 
dragen, 

terwijl het bestreden arrest de bewijs
lrracht en het gezag van gewijsde va~1 het 
arrest van . het hof van beroep _van 
25 november 1968 geschonden heeft; 

tweede onde?'deel, ten deze . de rechter 
geenszins vastgesteld heeft dat verweer
ster hetzelfde bedrag of het equivalent 
ervan zal moeten betalen van de door 
haar overleden echtgenoot gedragen las
ten, zodat het bestreden arrest artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek ge-' 
schonden heeft en niet wettelijk gemoti
veerd is; 

de1·de ondf',1'deel, indien het bestreden 
arrest in deze zin zou moeten gei'nterpre
teerd worden, dat de rt')chter duidelijk 
heeft willen zeggen dat de lasten van 
eerste verweerster in de toekomst gelijk 
zouden zijn; of minstens equivalent 
aan de lasten die het slachtoffer gedragen 
had, de rechter zichzelf zou tegengespro
ken hebben; het inderdaad intrinsiek 
tegenstrijdig is enerzijds te beslissen dat 
het onrnogelijk is met zekerheid te 
weten, welke belastingen verweerster in 
de toekomst zal moe ten betalen, om 
reden dat het bedrag van deze belastingen 
vatbaar is voor wijzigingen van jaar tot 
jaar onder meer omdat de wet verandert, 
en anderzijds te beslissen dat het met 
zekerheid bewezen is dat verweerster het 
bedrag of het equivalent van de door 
wijlen haar echtgenoot betaalde b elastin-

. gen in de toekomst zelf zal betalen, en 
deze strijdigheid in de motivering met 
het gebrek aan de door artikel 97 'van de 
Grondwet vereiste motivering gelijk-

. staat : 
W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest de schade

vergoeding welke aan verweerster toe
komt berekend heeft op grond van het 
brutoloon van het slachtoffer daar het 
vaststaat dat het verlies van de inkom
sten van haar man, verweerster zal ver
plichten belastingen te betalen en daar 
verweerster, mn van de voordelen van 
de Maatschappelijke Zekerheid te 'genie
ten, bijdragen zal moeten betalen; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
van het arrest niet volstaan om de bere
kening van de schadevergoeding op grond 
van het brutoloon te rechtvaardigen ; 

Overwegende immers dat het bedrag 
van het brutoloon enkel in acht -mag 
O'Anf'ITnAn UT()T'f'lAn '7.(\ f'lA T'e>.r;ht.Q.'l' "\"TOOt.ct.oH· 
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dat het bedrag van de sociale en fiscale 
lasten te dragen door de weduwe gelijk
waardig is met het bedrag van de sociale 
en fiscale lasten welke tijdens zijn !even 
door het slachtoffer gedragen werden ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

0. Inzover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van verweerster, de naamloze 
vennootschap « Eendracht en voorzorg » : 

Overwegende dat het arres~ bij bevesti
ging van het beroepen vonnis eiser ver
oordeelt tot het betalen aan eiseres van 
de door haar gevorderde provisionele 
schadevergoedin.g, wegens de door haar 
betaalde begrafeniskosten en wegens d e 
onkosten door haar terugbetaald aan de 
Commissie van Openbare Onderstand, 
en de zaak voor het overige sine die 
uitstelt; dat het arrest eiser tot de 
kosten veroordeelt ; 

Overwegende dat eiser tegen die beslis
sing geen middel aanvoert; 

Om die redenen, en zonder dat het 
nodig blijkt h et eerste en het derde 
onderdeel van het middel te onderzoeken 
welke tot geen ruimere cassatie aanleiding 
kunnen geven, vernietigt het bestreden 
arrest in zover het aan verweerster 
Kiriakidi in eigen naam een vergoeding 
toekent van 580.583 frank met de intres
ten en in zover het uitspraak doet over 
de kosten van hoger beroep ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal gedaan . 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt deze 
verweerster tot een derde van de kosten 
der tegen haar ingediende voorziening ; 

' laa t de overige kosten van de voorziening 
ten laste v an eiser ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar h et Hof v an b eroep 
te Gent. 

15 december 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1' .en Ve?'slaggeve1·, de H. Lou
veaux, raadsheer waarne1nend voorzitter. 
- GeliJlclttidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite?·, de 
H. Struye. 

2e KAllillR. - 15 december 1970. 

WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN). - LEUR-

T"'.~- -'"' .... ... ,... ................ ~...... 1:),..,.,.. ................. 

W annee1· de ?'echter vaststelt dat een tussen
pm·soon bij de ve1·lcoop als demonst1·ant 
een eventuele ve1·koop enlcel voo?'be1·eidt, 
zondm· om een onmiddellijlce ve1·bintenis· 
van eventuele lcopm·s te ve1·zoelcen, zonder 
koopwaren aan te bieden in de zin van 
a1·tikel 2 van het koninkliJk besluit m·. 82 
van 28 november 1939 en zonder der
halve aan leud~andel te hebben gedaan, 
kan hij wettelijk e1-uit afleiden dat de 
bepalingen van de ministe1·iele besluiten 
van 30 ap1·il 1948 en 22 ap1·il 1965 op 
deze tussenpe1·soon niet van toepassing 
zijn in zijn hoedanigheid van demon
strant (1). 

(PROCUREUR-GENERAL TE GEANT, 
T. DECOOK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 maart 1970 door het Hofvan 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Groridwet, 1 en 15 van het ministerieel 
besluit van 22 april 1965 tot uitvoering 
van het koninklijk besluit nr. 82 van 
28 november 1939 houdende reglemente
ring van de leurhandel en 8 van het 
ministerieel besluit van 30 april 1948 tot 
verzekering van de eerlijkheid in de 
handelsverrichtingen, 

doordat het arrest de b eklaagde vrij
spreekt met de overweging dat bedoelde 
wetsbepalingen enkel toepasselijk zijn op 
de leurhandelaars en niet op de « demon
streerders-standwerkers », omdat deze 
laatste woorden nergens in de ingeroepen 
ministeriele b esluiten voorkomen, 

te1·wijl krachtens de artikelen 10 tot 
en met 13 van het koninklijk besluit 
van 16 oktober 1951 tot r egeling van 
d e uitvoering van het koninklijk besluit 
nr. ·82 van 28 november 1939, in toepas
sing van hetwelk het ministerieel besluit 
van 22 april 1965 genomen werd, de 
« demonstreerder-standwerker » in be
paalde omstandigheden als cc leurhande
laar » kan b eschouwd worden en daartoe 
uitdrukkelijk een speciale leurkaart voor
zien werd : 

Overwegende dat het arrest beslist, 
zonder dienaangaande bestreden te 

(1) Raa dpl. cass., 17 ~ei 1954 (Bull. en 
Pasrc., 1954, I, 803) en 23 september 1969 
1 A ~·-· ..:~ .... 1 n,.,.n 1.-.1 o ' 
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worden _dat de demonstraties gegeven 
door de beklaagde ongetwijfeld het be
vorderen van de verkoop van de gede
monstreerde voorwerpen beogen, - dat 
echter een tussenpersoon van de verkoper 
die een verkoop enkel voorbereidt en 
die een eventuele koper niet· verzoekt 
zich onmiddellijk te verbinden om de 
waar aan te kopen, niet te lwop aanbiedt 
in de zin van het burgerlijk recht en van 
het koninklijk besluit nr. 82 van 
28 november 1939 ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
beslist dat verweerder op 2 mei 1969 
niet aan leur handel deed ; 

Dat het hier]lit wettelijk mocht afiei
den dat, nu de beklaagde niet aan leur
handel deed, hij als demonstreerder
standwerker niet onder de toepassing 
van de ministeriele besluiten van 30 april 
1948 en 22 april 1965 viel; dat inderda.ad 
artikel 10 van het koninklijk besluit van 
16 oktober 1951 slechts van de hoedanig
heid van demonstreerder-standwerker ge_
wag maakt "oor zover het gaat om een 
leurhandelaar die zich van de andere 
leurhandelaars onderscheidt door het 
feit dat· hij bij het te koop aanbieden 
van zijn produkten een betoog houdt ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest nalaat de 
con,clusie ·van het openbaar ministerie te 
beantwoorden waarbij voorgehouden 
werd dat de-verkooptaktiek van beklaag
de, naar aanleiding van een demonstra
tie, in haar geheel genomen als de uit
oefening van de leurhandel van deur tot 
deur dient beschouwd te worden omdat 
beldaagde al de personen, die zijn demon
stratie bijwonen en te dier gelegenheid 
htm naam en adres laten , kennen, door 
hem en zijn agenten in hun woning 
worden opgezocht met het doel de 
gedemonstreerde goederen te verkopen : 

Overwegende dat uit h et antwoord 
op het eerste middel blijkt dat het arrest 
voornielde conclusie passend beant-
woordt; . 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

r:-

15 december 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitter en Vm·slaggevm·, de H. Lou
veaux, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H . Krings, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 15 december 1970. · 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VEROORDELING 
OP DE STRAFVORDERING. - VERMEL
DING VAN DE TOEGEPASTE WETTELIJKE 
BEPALINGEN.- VERWIJZING NAAR RET 
BEROEPEN VONNIS;- WETTELIJKHEID. 

De 1'echte1·, di13 in hoge1· be1·oep uitspmak 
doet op de stmjvo1·de1'ing, mag ve1·wijzen 
naar de vermelding van de wettelijke 
bepalingen wam·van de ee1·ste 1'echte1· 
toepassing heejt gemaakt, zonde1• anders 
deze bepalingen te moeten ove1'1~emen (1). 
(Wetb. van strafv., art. 195; Grondwet, 
art. 97.) 

(li1ATTHIJS.) 

ARR:i;;ST. 

HET HOF ; - Gelet op h!3t bestreden 
a.rrest, op ll maart 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 195, lid 2, van het Wetboek van 
strafvordering, ' 

doo1·dat het bestreden' arrest zich er 
niet toe mocht beperken te verwijzen 
naar de wetsbepalingen in het aange
vochten vonnis aangehaald en door de 
voorzitter ter terechtzitting hernomen 
zonder uitdrukkelijke v:ermelding va~ 
bedoelde wetsbepalingen : _ 

Overwegen_de dat geen wetsbepaling 
de rechter m hoger beroep verbiedt 
zelfs wanneer hij de beslissing van d~ 
eerste rechter wijzigt bij verwijzing naar 
de beroepen beslissing, de wetsbepalingen 
aan te duiden die hij toepast zonder ze 
te herhalen; dat het middel naar recht 
faalt; 

(1) Cass., 1 april 1957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 943); vgl. cass., 12 nktober 1970, 
sttpra, biz. 137. 
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'Overwegende dat de substa~1tiele of 
-op straffe van nietigheid voorgeschreven 
reclitsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

15 december 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1' en Ve1'slctggeve1', de H. Lou
veaux, raadsheer waar~1emend voorzitter. 
- Gelijkltticlencle conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. de 
Decker (van de balie bij het H of van 
beroep te Gent). 

2e KAMER. - 15 december 1970. 

RECHTBANKEN. ~ STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - BEVOEGDHEUD 
VAN HET VONNISGEREOHT. - VERAN
DERING VAN REOHTSBENAMING. 
VooRWAARDE. 

De 1'echte1· bij wie cle st1·ajvonle1·ing aan
hangig is , clie beslist clat cle cloo1' het 
openbaa1· ministe1·ie gem·aagcle ve?·an
cle?'ing van 1·echtsbenaming ove?·een
stemt met het instellen van nieuwe ve?' 
volgingen, beslist impliciet maa1· noocl
zakelij k clat cle bestanclclelen van cle 
niettwe 1·echtsbenaming niet beg1·e1Jen 
zijn in het Jeit waa1·van hij kennis heeft 
genomen ( 1). 

(PROOUREUR-GENERAAL TE GENT, 
T. COOL.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 april 1970 door . het Hof 
van beroep te .Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid nit de schen.
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 191 en 212 van bet Wetboek van 
strafvordering, 1 en 13 van het konink
lijk besiuit van 6 mei 1965, 22, 1°, en 
23 van de wet van 4 juli 1962, 

(1) Raadpl. cass., 12 juli 1954 (Bull. en: 
PASIC., 1954, I, 998). 

cloonlat het· hof van beroep de door 
eiser in conclusie gevraagde heromschrij
ving van de verweerder ten laste gelegde 
feiten weigert op grond << dat verweerder 
niet vrijwillig verschijnt 0111 wegens 
de nieuwe betichting berecht te worden, 
dat het voorwerp van die nieuwe betich
ting hetzelfde niet blijft derwijze dat 
de heromschrijving neerkomt op het 
instellen van nieuwe vervolgingen voor 
een ander feit "• 

tenvijl het hof van beroep niet nagaat 
of de bestanddelen van de nieuwe kwa
lificatie al dan niet begrepen zijn in het 
feit waarvoor het gevat is : 

Overwege~1de clat verweerder aanvan
kelijk 'vervolgd werd wegens valsheid in 
geschriften en gebruik ervan om in een 
vragenlijst betreffende de landbouw- en 
tuil'i bouwtelling van het N ationaal Insti
tuut voor de Statistiek, Ministerie van 
Landbouw en Ministerie van · Ekonomi
sche Zaken, valselijk een oppervlakte 

. van 90 aren als zijnde beteeld met vias 
te hebben aangegeven en om met samen
hang wetens en willens een valse of 
onvolledige verklaring geclaan te hebben 
in verband met ee'n aanvraag tot het 
bekomen of het behouden van een sub 
sidie of toelage die geh eel of ten dele. ten 
laste van de Staat is ; 

Overwegende dat eiser in hoger beroep 
de heromschrijving van voormelde telast
legging vroeg om de reden dat bedoelde 
valsheid in geschriften door een bijzon
dere wet beteugeld wordt, namelijk door · 
het koninldijk besluit van 6 mei 1965 ; 

Overwege1l.de dat het hof van beroep, 
door te beslissen dat de door eiser ge
vraagde heromschrijving neerkomt op 
het instellen van nieuwe vervolgingen 
voor een ander feit, impliciet doch 
noodzakelijk beslist dat de bestanddelen 
van de nienwe kwalificatie niet begrepen 
zij~1 in het feit waarvoor het gevat is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
wordEm; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van d e 
Staat. 

15 december 1970. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. Lon
veaux, raadsheer waarnemend voorzitter. 
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---, Gelijkluidende conclusie, de H . Krings, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 15 december 1970. 

1° GRONDWET. - GELIJKHEID VAN 
DE BELGEN VOOR DE WET. - VEROOR
DEI,ING GEGROND OP OMSTANDIGHEDEN 
EIGEN AAN DE VEROORDEELDE. -
GEEN SCHENDING VAN RET GROND
WETTELIJK BEGINSEL. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERI NG. - VEROORDELING. 
-----, GEEN CONCLUSIE. - FEI'rEN OM
SCHREVE;N VOLGENS DE BEWOORDii'<GE;N 
VAN DE WET EN BEWEZEN VERKLAARD. 
...:__ REGE.LlliATIG MET REDENEN Ol\'1-
KLEDE BESTJISSING. 

so REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. 
LIJFSDWANG. - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER IN ZIJN VONNIS DE 
BEPALINGEN VA.t'< DE ARTIKELEN 46 
VAN RET STRAFWE;TBOEK EN 2 VAN 
DE WET VAN 27 JUI,I 1871 TE VERMEL
DEN. 

4° STRAF . - ZwAARTE.- ONAANTAST
BARE BEOORDELING BINNEN DE BIJ DE 
WET GE;STEI,DE PERKEN. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VOOR
ZIENING IN CASSATIE TE;GEN DE; BE;SLIS
SING VAN RET VONNISGERECHT. -
MID DEL DAT UITSLUITEND BETREKKING 
HEEFT OP RET VOORONDERZOEK. -
MIDDEL VREEllffi AAN DE BEVOEGD
HEID.- NIET ONTVANKE.LIJK MIDDEL. 

6° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP DE RECHTSPI·EGING 
VOOR DE; EERSTE RECHTER. ~ MIDDEL 
VREEMD AAN DE BEVOEGDH:miD EN 

(1) Raadpl. cass., 18 februari 1957, motive
ring (Bt<ll. en PAsrc., 1957, I, 733); 18 januari 
1965 (ibid., 1965, I, 483); 23 oktober en 
27 november 1967 (A?"I". cass., 1968, blz. 237 
en 442) . 

(2) Cass., 1 april 1968 (A1~· . cass., 1968, 
blz. 999) ; 7 december 1970, sup1·a, blz. 340. 

NIET OVERGELEGD AAN m;j RECHT:mR 
IN HOGER BEROEP.- NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

7° CASSATI EMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. ~ MIDDEL GEGROND OP DE 

BEWEERDE VALSHEID VAN EEN VAST 
STELLING VAN RET PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING EN VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - GEEN BE
TICHTI NG VAN VALSHEID . - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

8° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - 0NNAUWKEURIG l\HDDEL
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° H et g1·ondwettelijlc beginsel van de 
gelijlcheicl van alle Belgen voo1· de wet 
betelcent geenszins clat alle B elgen die 
wegens eenzelfcle miscl1·ijj te1·echtstaan, 
ongeacht de omstancligheclen clie hun 
eigen · zijn, tot clezelfcle stmj moeten 

· wonlen ve1"0o1·cleelcl (1) . (Grondwet, 
art. 6.) 

2° Bij geb1·ek aan een conclusie op dat 
stuk, omlcleeclt cle 1"echte1· 1·egelmatig cle 
schulcligve1·kla1·ing van de beklaagcle, 
clo01· vast te stellen clat cle volgens cle 
bewoo1·clingen van cle wet omsclweven 
jeiten bewezen zijn; hij moet cle ·gegevens 
wam·uit hij cle sclndcl van cle belclaagde 
afleiclt niet nade1· bepalen (2) . 

S0 Geen enlcele wettelijlce bepaling vm·
plicht cle 1·echte1· in zijn vonnis de m·tilce 
len 46 van het St1·ajwetboelc en 2 van de 
wet van 27 juli 1871 te vennelden, 
wannee1· hij cle lijjsdwang ttitsp1·eelct 
voo1· de uitvoe·ring van de ve1"001"clelingen 
in cle lcosten en to~ cle schacleve1·goedin
gen, zo clit wonlt aangevmagcl ( S). 
(Grondwet, art. 97.) 

4° De 1·echteT bepaalt, binnen cle clooT de 
wet gestelcle pm·lcen, in jeite en soeveTein 
cle stmfmaat die hij in ve1·houcling acht 
met cle gewichtigheicl van het bewezen 
ve1·lclaanle misdTijj ( 4). 

5° Niet ontvanlceliJlc, tot staving van een 
vooniening in cassatie tegen de beslis
sing van het vonnisgm·echt, is het micldel 

(3) Raadpl. cass., 17 maart 1969 (An·. cass., 
1969, blz. 657); 9 maart 1970 (ibid., 1970, 
blz. 643). 

(4) Cass., 5 januari 1970 (A1·1· . cass., 1970, 
b lz. 399). 
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dat v1'eemc~ is aan de bevoegdheid en 
enkel bet1·ekking heeft op het voo1'onde?'
zoek (1). 

6o Een middel da~ V1'eemd is aan de be
voegdheid en enkel bet1·ekking heeft op 
de ?'echtspleging voo?' de ee1·ste ?'echte?' 
lean niet VOO?' het ee?'St VOO?' het Hof 
wm·den vom·gedmgen (2). 

7o Niet ontvankelijk is het . middel dat 
stelt dat, in st?·ijd met de authentieke 
vaststellingen .van het p?·oces-ve?·baal 
van de te1'echtzitting en van de best1•eclen 
beslissing, de eise1' te?' te1·echtzitting niet 
is gehoo1·d en ziJn g1·ieven met bet1·eklcing 
tot de beschulcliging niet heeft ktmnen 
doen gelden, wannem· de eise?' noch het 
p1'oces-ve?"baal van de tm·echtzitting noch 
de best1·eden beslissing van valsheicl 
heeft beticht ( 3). 

So Niet ~ntvanlcelijk is het middel waa1·vcm 
·_ de o_nnauwketwigheid het Hof in de 
". onmogelijlcheid stelt de aangevom·de on-

wettelijkheid te onde1·scheiden ( 42. 

(DE CUBBER, 
T. NAAMLOZE V:E;NNOOTSCHAP « DE BIJ 1ll .) 

ARRE.ST. 

RET HOF;- Gelet op bet bestreden 
arrest, op 21 september 1970 door bet 
Hof van beroep te Gent gewezen ; . 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
sche~lding van artikel 68 van de wet 
betreffende de politic over het wegver
keer, 

doonlat eiser werd veroordeeld hoewel 
bet ongeval zich voordeed op 11 decem
ber 1967 en· het onderzoek pas een aan
vang nam op 25 april 1969 zonder dat 
een daad van onderzoek of van vervol
ging de verjaring. van de strafvordering 
was komen stuiten, 

ten01:jl de strafvordering voortsprui
tende uit een misdrijf tegen de gecoordi
neercle wetten en de reglementen betref
fencle de politie over het- wegverkeer 
verjaaTt door verloop van een jaar, te 
tekenen van de dag waarop het misdrijf 
is begaan .: 

(1) en (2) .Cass., 19 mei 1970 (A1'1'. cass., 
1970, blz. 886). 

(3) Cass., .16 maart 1970 (An·. cass., 1970, 
blz. 670); raadpl. cass., 6 januari 1969 
~ibid., 1969, blz. 429). . . 

( 4) Cass., 17 april 1967 (A1'r. cass., 1967, 
blz. 998); 17 maart 1970 (ibitl., 1970, blz. 683). 

Overwegende dat . eiser terechtstond 
en werd veroordeeld, niet wegens een 
misdrijf beteugeld door de wet op de 
politie over het wegverkeer, maar, met 
inachtneming van verzachtende omstan
digheden, wegens valsheden in geschrif
ten te Brussel « omstreeks 11 januari 
1968 " en "tussen 23 december 1967 en 
16 juni 1968 "• om in een verklaring van 
ongeval en in andere bescheiden en 
brieven een verkeersongeval dat hij op 
11 d.ecember 1967 had· veroorzaakt, 
valselijk aan een ander te hebben Iaten 

· toeschrijven, en wegens oplichting, in de 
loop van juni 1968, door middel van de
zelfde kunstgreep, ten riadele van de 
verzekerings'maatschappij " De Bij " ; 

Overw'egende dat de strafvordering 
wegens zulke misdrijve~1luidens artikel 21 
van de voorafgaande titel van het 
vVetboek van strafvordering verjaart na 
drie jaar; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6, lid 2, van 
de Grondwet, 

doonlat eiser werd veroordeeld, in 
eerste aanleg, tot een hoofdgevangenis
straf van een jaa.r en een geldboete van 
honderd frank, en in hager beroep tot 
clezelfde straf, hoewel zijn medebeklaagde 
wegens dezelfde misdrijven slechts wercl 
veroordeeld, in eerste aanleg, tot een 
gevangenisstraf van een maand en zesen
twintig frank, en in hager beroep tot een 
gevangenisstraf van drie maanden en 
zesentwintig frank, 

tm·wijl aile Belgen luiclens voormelcl 
artilrel van de Grondwet gelijk zijn voor 
de wet en dus ook de toepassing van de 
wet gelijk moet zijn voor aile Belgen; en 
terwijl de meclebeklaagde evenveel schuld 
had als eiser, hetgeen blijkt uit de om
standigheid dat ieder tot de helft van de 
kosten werd veroordeeld : 

Overwegende d~t het gronclwettelijk 
principe van de gelijkheid van aile 
Belgen voor de wet geenszins betekent 
dat aile Belgen die wegens eenzelfde 
misdrijf terecht staan, ongeacht de 
omstandigheden die hun eigen zijn, tot 
clezelfde -straf moeten worden veroor
deeld; 

. Overwegencle dat, Ul zover het middel 
de in eerste aanleg uitgesproken straf 
betreft, het een beslissing betreft waar
tegen de voorziening niet gericht is, en 
dienvolgens niet ontvankelijk is ; 
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.- Overweg1mde dat de rechter, binnen 
de door de wet gestelde perken, in feite 
en soeverein de strafmaat. bepaalt die 
hij voor ieder beklaagde in verhouding 
acht met de gewichtigheid van het 
bewezen verklaarde misdrijf; 

Dat het middel, in zover het de door 
het arrest uitgesproken straf betreft, 
erop neerkomt die feitelijke beoordeling 
te critiseren en dienvolgens eveneens 
niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, 

em·ste on~le1·deel, afgeleid uit de schen-
9-ing van artikel 97 van de Grondwet, 

dom·dat het beroepen vonnis niet vol
doende is gemotiveerd, daar het de 
aanwezigheid van aile bestanddelen van 
het wanbedrijf van valsheid in geschrif
ten, en namelijk van het door de arti
kelen 193 en 196 van het Strafwet
boek vereiste bijzonder kwaad opzet, 
niet vaststelt, en het arrest, wat eiser 
betreft, evenmin is gemotiveerd, gezien 
daartoe niet volstaat dat het arrest 
verklaart dat het beroepen vonnis, dat 
immers onvoldoende was gemotiveerd, 
goed heeft gevonnist ; 

tweede oncle1·deel, hieruit afgeleid dat 
h et beroepen vonnis lijfsdwang uitspreekt 
ten bate van de burgerlijke partij, ter
wijl artikel 47 van het Strafwetboek, 
waarnaar het verwijst, enkel lijfsdwang 
bepaalt in zake de veroordeling tot de 
kosten ten bate van de Staat, en het 
arrest die fout niet herstelt ; 

de1·de oncle1·deel, hieruit afgeieid dat 
het arrest eiser ver0.ordeelt in de kosten 
van de ::J,anleg gevallen aan de zijde van 
de burgerlijke pa.rtij, 

tenuijl eiser geen hoger beroep instelde 
tegen de burgerlijke partij noch deze 
laatste tegen eiser, zodat. de veroordeling 
van eiser onwettelijk werd verzwaard 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat bij afwezigheid van 
conclusie, zoals ten deze, de rechter de 
schuldigverklaring van de beldaagde 
regelmatig met redenen omldeedt door 
het in de termen van de wet gekwalifi
ceerde misdrijf bewezen te verklaren ; 
dat hij niet gehouden is de gegevens 
waaruit hij de schuld van de beklaagde 
afieidt nader te bepalen; . . 

Overwegende d~t de telastleggingen 
waarnaar het arrest verwijst in de ter
men van ci.e wet werden gekwalificeerd 
en namelijk vermelden dat de valsheid in 
geschriften werd gepleegd « met bedrieg
lijk opzet · of met het oogmerk om te 

schaden », zoals door ·artikel ,193· van het 
Strafwetboek bepaald ; . 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Wat h et tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat de vonnissen en 
arresten krachtens de artikelen 46 van 
het Strafwetboek en 2 van de wet van 
27 juli 1871 onder meer in boetstraffe
lijke _zaken_ de lijfsdwang uitspreken voor 
de mtvoermg van de veroordelingen tot 
d~ kosten en tot de schadevergoedingen 
zo dit laatste aangevraagd wordt ; · 

Dat geen enkele wetsbepaling de rech
ter :r.erphcht . voormelde wetsbepalingen 
111 ZtJn vonnts of arrest te vermelden · 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; ' 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, benevens het op 
8 december 1969 door zijn raadsman ter 
griffie ingestelde hoger beroep dat be
p_e~·kt was tot de beslissi~g op strafgebied, 
etser zelf dtezelfde dag m de gevangenis 
eveneens een hager beroep instelde dat 
niet beperkt was; 1 

Dat het OJJ.derdeel feitelijke grondslag 
mtst; 

Over het vierde mi<ldel, hieruit afgeleid 
dat eiser wordt veroordeeld tot de helft 
van al de kosten van beide aanleggen , 

te1·wijl .~iser « klach_t indiende tegen de 
!Serechteh)ke polttte dJ.e wtllekeurig kosten 
m rekenmg heeft gebracht die voor 
een andere btmdel werden gemaakt en 
~~egens valsheid en leugenachtige verkla
rmgen door de gerechtelijke politie teaen
over eiser gepleegd; dat het hof ~an 
beroep van die lda?hten welke nog in 
onderzo~k en nog met afgehandeld zijn, 
m kennts werd gesteld ; dat eiser niet 
kan worden' veroordeeld tot kosten welke 
ii1 een andere zaak werden gemaakt , : 

Overwegende dat het middel, hetwelk 
het Hof ertoe zou nopen de feitelijke 
bestanddelen van de zaak na te gaan, 
het recht en de fetten vermengt en dien
volgens niet ontvankelijk is ; 

Over het vijfde en het zesde middel, 

het vijjde, hieruit afgeleid dat de voor
zitter. va~ de rechtbank die_ het beroepen 
vonms mtsprak, v66~ twmtig jaar de 
raadsman was van etser ; dat hij zich 
h ad m~eten terugtrekken en, nu hij 
zulks met deed, het beroepen vonnis 
onregelmatig is ; · 
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het zesde, hieruit afgeleid dat eiser 
nooit door de onderzoeksrechter werd in 
beschuldiging gesteld noch zelfs door 

' hem ondervraagd : 

Overwegende dat, daar de middelen de · 
bevoegdheid niet aangaan en uitsluitend 
hetzij de proceduur v66r de eerste 
r echter hetzij het vooronderzoek betref
fen, zij niet voor de eerste maal v66r het 
Hof mogen worden opgeworpen en der
halve niet ontvankelijk zijn; 

Over het zevende middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 190 en 
210 van het Wetboek van strafvordering, 

do01·dat eiser, in strijd met wat het 
zittingsblad vermeldt, nooit ter zitting 
werd ondervraagd, .11och door de recht
bank noch door het hof, en zijn bezwaren 
tegen de beschuldiging niet persoonlijk 
heeft kunnen inbrengen : 

Overwegende dat, ·in zover de proce
duur voor •de eerste rechter wordt be
doeld, het middel, dat de bevoegdheid 
niet betreft en voor de rechter in hoger 
beroep niet werd opgeworpen, ~1iet ont
vankelijk is ; 

Overwegende dat, in zover de proce
duur voor het hof Vall beroep is bedoeld, 
het zittingsblad en het arrest op authen
tieke wijze vaststellen dat eiser « werd 
gehoord in zijn middelen van verdedi
ging "; 

Dat, nu eiser het kwestieuze zittings
blad en arrest niet in de wettelijke vorm 
van valsheid heeft beticht, het middel 
niet ontvankelijk is ; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schendiug van artikel 65 van het 
Strafwetboek, 

doonlat « eiser door het hof van beroep 
gevonnist wordt voor · dezelfde feiten 
zoals vervat in de dagvaarding van de 
huiclige zaak; dat de datum tijdens welke 
het huidig wanbedrijf werd gepleegd, 
valt in de periode waarin de telastgelegde 
wanbedrijven, thans hangende voor het 
hof van beroep, werden gepleegd; dat 
het huidig wanbem·ijf derhalve een 
geheel vormt met de andere telastleggin
gen, zodat deze slech ts een misdrijf 
vormen en bij eiser eenheid van opzet 
bestond ; dat er geen breuk is in de tijd 
en in de wijze waarop de wanbedrijven 
werden gepleegd daar de andere wanbe
m·ijven onophoudelijk hebben vciortbe
staan vanaf 1965 tot 25 augustus 1968 
en de huidige telastleggingen werden 
gepleegd op 11 december 1967, datum 
die zeker in de andere periode valt, 

dat het ook ·daar gaat om inbreuken op 
de artikelen 194, 196 en 496 van het 
Strafwetboek " : 

Overwegende dat het middel door zijn 
onduidelijkheid het Hof in de onmoge
lijkheid stelt de aangevoerde onwettelijk
heid te onderscheiden en clienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende voor het overige dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

En overwegende, wat de beslissing 
over de tegen eiser ingestelde burgerlijke 
vordering betreft, dat eiser geen bijzon
der middel aanvoert ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie·
nulg; veroordeelt eiser in de kosten. 

15 december 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1', de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. de Vreese. - Gelijkltticlende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. 

3e KA,MER. - 16 december 1970. 

1° CASSATIEMIDDELEN.
BuRGERLIJKE ZAKEN.- RECHTER DIE 
EEN HOGER BEROEP ONTVANKELIJK 
HEEFT VERKLAARD. - MID DEL HIER
UIT AFGELEID DAT DE BE.SLISSING 
VAN DE EERSTE RECHTER KRACHTENS 
DE WET IN LAATSTE AANLEG WAS 
GEWEZEN. - MID DEL DAT VOOR RET 
EERST VOOR RET HoF KAN WORDEN 
VOORGEDRAGEN. 

2° OPENBARE ORDE. -BURGERLIJKE 
ZAKEN. - REGEL VOLGENS WELKE 
GEEN HOGER BEROEP OPENSTAAT TEGEN 
EEN BESLISSING DIE KRACHTENS DE 
WET IN LAATSTE AANLEG IS GEWEZEN. 
-REGEL VAN OPENBARE ORDE. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
AANLEG. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
Ers TOT VERGOEDING VAN DE. SCHADE 
VOORTSPRUITENDE UIT EEN ARBEIDS
ONGEVAL OF EEN ONGEVAL OP DE WEG 
N AAR OF VAN HET WERK. - BEGROTING 
VAN RET GESCHIL. - BEGROTINGS
GRONDSLAGEN VASTGESTELD BIJ DE 
WET. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
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EIS TOT VERGOE.DING VAN DE SCHADE. 
VOORTSPRUITENDE UIT EEN ARBE.IDS· 
ONGE.VAL OF E.E.N ONGE.VAL OP DE. WE.G 
NAAR OF VAN HE.T WE.RK. -'-- GE.GE.VENS 
DIE. DE. TOE.PASSING VAN DE. WE,TTE.· 
LIJKE. BE.GROTINGSGRONDSLAGE.N VAN 
HE.T GE.SCHIL MOGELIJK MAKE.N, NIE.T 
AANGE.DUID IN E.E.N PROCESSTUK VOOR 
DE EERSTE RE.CHTER OF DOOR HEM IN 
ZIJN BESLISSING NIET VASTGE.STEI,D; 
- VONNIS . IN LAATSTE AANLEG . -
BEGROTING VAN HET GESCHIL DOOR DE 
PARTIJEN.- BEGROTING ZONDER UIT· 
WERKING. 

5o VERWIJZING NA CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKE.N . - BESLISSING 
VERNIETIGD OMDAT ZIJ ONWETTELIJK 
E.EN HOGE.R BEROEP TEGEN E.EN IN 
LAATSTE AANLEG GEWEZEN VONNIS 
ONTV ANKELIJK HEEFT VERKLAARD. 
VERNIETIGTNG MET VE.RWIJZING . 

6o WETTEN EN BESLUITEN. 
TOEPASSING IN DE. TIJD. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN.- EIS TOT VERGOEDING 
VAN DE SCHADE VOORTSPRUITENDE. UIT 
E.EN ARBE.IDSONGE.VAL OF EEN ONGEVAL 
OP DE. WE.G NAAR O:B' VAN HET WE.RK. 
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
VAN DE RECHTBANK VAN E.ERSTE. AAN· 
LEG IN HOGER BEROE.P RECHTDOE.NDE. 
- VERNIETIGING NA DE INWE.RKING· 
TRE.DING VAN ARTIKE.L 579 VAN HET 
GEREOHTELIJK WETBOEK (WET vAN 
24 JUNI I969, ART. I 2). - VERWIJ· 
ZING NAAR E.EN GERECHT IN HOOGSTE. 
FEITEI.IJKE AANI,E.G VAN DEZEI,FDE 
RANG ALS DATGENE. DAT DE BE.STRE.DEN 
BESLISSING HEEFT GEWEZEN. 

7° VERWIJZING NA CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - EISEN I N 
VERGOEDING VAN DE SCHADE VOORT· 
SPRUITENDE UIT EE.N ONGEVAL OP DE 
WEG NAAR OF VAN HET WERK. -
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING VAN 
DE RECHTBANK 0VAN EERSTE AANLEG 
IN HOGER BEROEP RECHTDOE.NDE. -
VERNIETIGING NA DE. INWERKINGTRE· 
DING VAN ARTIKEL 579 VAN HET 
GERECHTELIJK WETBOEK (WET VAN 
24 JUNI I969, ART. I2).- VERWIJZING 
NAAR HET ARBEIDSHOF. 

I 0 In bu1·ge?·lijlce zaken kan het middel 
hie1·uit afgeleid, dat cle beslissing van 
de em·ste 1·echte?' k1·achtens de wet in 
laatste aanleg gewezen was, voo1· het 
ee1·st voo1· het Hof woTden voo1·gecl1·agen 
tot staving van een voo1·ziening tegen 
een beslissing waa1·bji een hoge1· beroep 

ontvankelijk is ve?·klaa?Y] (I). (Impliciete 
oplossing.) 

2° De tegel volgens welke geen hoge1· 
bm·oep openstaat tegen een beslissing 
die kmchtens· de wet in laatste aanleg is 
gewezen malct de openba1·e ·o1·de (2). 

3° Inzake eisen tot ve1·goeding van de 
schade vooTtsp1·uitende uit een a?·beids
ongeval of een ongeval op de weg naa1· 
of van het we1·k wo1·den de beg?·otings
g?·ondslagen van het geschil dooT de wet 
vastgesteld (3). (Gecoi:irdineerde wetten 
van 28 september I93I , art. 2, 3 en 4; 
wet van 25 maart I876, art. 2I en 27, 
lid 2.) 

4° T1Vannee1·, inzake eisen tot ve1·goeding 
van de schade voo1·tsp1·uitende uit een 
aTbeidsongeval of een ongeval op de 
weg naa1· of van het we1·lc, de gegevens 
die de toepassing van de wettelijke 
begTotingsg1·ondslagen van .het geschil 
mogelijk maken, in een p1·ocesshtk voo1· 
de ee1·s~e 1'echte1· niet ziJn aangedttid of 
in diens beslissing niet we1·den vastge
steld, is deze beslissing in laatste aanleg 
gewezen en blijft de beg1·oting van het 
geschil doo1· de pattiJen op g1·ond van 
a1·tikel 33 van de wet van 25 mam·t 1876 
zonde1· ttitwe1·king (4). 

5° Indien een beslissing, die in bu1·gm·lijke 
zaken het bm·oepen vonnis heeft gewij . 
zigd, wo1·dt vemietigd op g1·ond dat zij 
onwettelijk het hoge1· bm·oep ontvankelijlc 
heeft ve1·klaanl, . aangezien het vonnis in 
laatste aanleg was gewezen, w01·dt de 
ve1·nietig1:ng met ve1·wijzing uitgesp?·o 
lcen (5). 

6o Indien een vonnis van de ?'echtbank 'l:an 
em·ste aanleg, in hoge1· be1·oep 1·echtdoende 
op een eis tot veTgoeding van de schade 
voo1·tsp1·uitende uit een a1·beidsongeval 
of een ongeval op de weg naa?' of van 
het we1·k, vm·nietigd wo1·dt na de inwm·
kingt?·eding van a1·tikel 579 van het 
Gm·echtelijk Wetboelc (wet van 24 juni 
1969, a1·tikel 12), waa1·biJ de lcennisne
ming van dm·gelijke zalcen aan de 
a?·beids?·echtbanlc w01·dt opgedmgen, veT· 
wijst het Hof de zaalc naa1· het a?·beids
hof, gm·echt in hoogste aanleg van 
dczelfde mng als datgene dat de best?·e
den beslissing heeft gewezen. (Gerecht. 

(1) (4) en (5) Cass., 14 september 1967 
(A1·1·. cass.", 1968, blz. 70 ). · 

(2) Cass., 3 november 1966 (A1·1· . cass. , 
1967, blz. 307 ). 

(3) Cass., 29 februari 1968 (A1T. cass., 1968, 
b lz. 868) . 
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Wetb., art·. 1110; art. 1, 3o, vervat 
in art . . 4 van de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerecht. Wetb.) 
(Imp1iciete oplossing.) . 

7° Indien een vonnis van cle 1·echtbank van . 
eerste aanleg, 1'echtcloende in hoge1' 
be1•oep op een eis bet1·efjende de · ve1·goe
ding de1· schacle voo1·tsp1·uitende uit ee1~ 
ongeval op de weg nam·. 'of van het we1·k, 
ve1·nietigcl wo1·dt na cle inwe1·kingt1·eding 
van a1·tikel 579 van het Ge1·echtelijk 
Wetboek (wet van 24 j~mi 1969, a1·t. 12), 
waaTbij de kennisneming van cle1·gelijke 
zaken aan cle m·beicls1·echtbank woTclt 
opged1·agen, ve1·wijst het Hoj cle zaak 
naa1' het a1·beiclshoj. (Gerecht. Wetb., 
art. 1110; art. I, 3°, vervat in artikel 4 
van de wet van IO oktober 1967 
houdende het Gerecht. Wetb.) 

(GOSSE, T. · NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
VERZEKERINGSMAATSCHAPPI.J N AAR 
ENGELS RECHT « THE OCEAN ACCIDENTS 
& GUARANTEE CORPORATION LTD )),) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op ·25 juni 1969 in hoger beroep 
door de Rechtbank van eerste aanleg 
te Doornik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid"uit de 
schending van de artikelen 21, 27, lid I 
(gewijzigd bij koninklijk besluit nr 63 
van 13 januari I935, artikel 6), 33 van 
de wet van 25 maart 1876 houdende de 
titer I van het inleidend boek van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
453 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 1 van de besluitwet 
van I3 december I945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit ongevallen die zich op de weg naar 
of van het werk voordoen, 2 (gewijzigd 
bij de wet van IO juli I951, artikel I), 
3, lid 1, 6, eerste en laatste lid, en 24, 
eerste lid (gewijzigd bij koninkl.ijk besluit 
nr 305 van 3I maart I936, artikel I, 
en bij de wet van IO juli 1951, artikel11), 
van de wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, gecoiirdineerd bij het koni..nk. 
lijk besluit van 28 september 1931, 

cloonlat het bestreden vonnis op het 
hoger beroep is ingegaan door verweer
ster ingesteld teg€m het vmmis door het 
vredegerecht van het kanton van Leuze 
op 23 september 1968 gewezen, •w'aarbij 
het betwiste ongeval als een ongeval op 

de weg naar of van het werk werd 
beschouw'd, waarbij aan verweerster er
van akte werd vetleend dat zij de vorde
ring van eiser op meer dan 5.000 frank 
met . betrekking tot de aanleg schatte, · 
en dat tenslotte verldaarde in eerste 
aa:nleg te zijn gewezen, 

teTwijl noch de aan de eerste rechter 
overgelegde processtukken noch diens 
beslissing de bezoldiging van eiser tijdens 
het ~aar da.t het ongeval is voorafgegaa:n, 
de mvahdite1tsgraad waardoor eiser is 
getroffen of het bedrag van de medische 
of farmaceutische kosten die door eiser 
W<?rden geeist, vermelden, en terwijl, 
biJ ontsten~ems van elke vermelding van 
de wettehJke grondslagen waarbij het 
bedrag van de eis kan worden vastge
steld, het V01lniS van het vredegerecht in 
laatste aanleg werd gewezen, niettegen
staande de schatting van de vordering 
door verweerster e11. de verklaring van 
de eerste rechter dat hij zijn vonnis 
wees in eerste aanleg : 

Overwegende dat, op het ogenblik dat 
de ~echtbank uitspraak heeft gedaan, de 
arttkelen 2I, 27, 33 van de wet van 
25 maart I876 en 453 van het vVetboek 
van· burgerlijke rechtsvordering nog van 
kracht waren ( 1) ; 

Overwegende dat de door eiser inge
stelde rechtsvordering steunt op de 
besluitwet van I3 december I945 betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende uit ongevallen ·die zich op de 
weg naar en van het werk voordoen ; 

Overwegende dat de wet terzake de 
grondslagen vaststelt voor de schatting 
van de betwistu1g ; 

Overwegende .dat, met het oog op het 
bepalen van de aanleg, de schattmg van 
de eis, door verweerster, op 1neer dan 
5.000 frank aldus zonder uitwerking is ; 

Overwegende dat 11och de inleidende 
dagvaarding, noch de voor de vrede
rechter genmnen conclusie, noch diens 
beslissu1g het pedrag van de bezoldiging 
van de eiser alsmede de graad en de dum 
van de volgens hem geleden arbeids
ongeschiktheid vermelden ; 

Dat, bij ontstentenis van aanduiding 
van d~ feitelijke elementen waarbij de 
wettehJke grondslagen voor de schatting 
kunnen worden toegepast, de beslissing 
van de eerste rechter in laatste aanleg 
gewezen werd ; · 

(1) De aanleg wordt thans geregeld door 
de artikelen 616 tot en ·met 621 van lfet 
Gerechtelijk Wetboek. 
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Overwegende, derhalve, dat de recht
bank, bij het ontvankelijk verklaren van 
het hoger beroep, de in het middel 
vermelde wetsbepalingen lieeft geschon
den; -

Dat het middel 'gegrond is ; 
/ 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; b eveelt dat m elding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster in de kosten ; verwijst 
de zaak naar h et Arbeidshof te Brussel. 

16 decemb er 1970. - 3e kamer . -
V oo?·zitte?· en Ve1·slaggeve1', de H. Po let, 
r aadsheer Wlj-arnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclttsie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleit e1·, de 
H. Bayart. 

3• KAliUm. - 16 december 1970. 

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVER
EENKOMST.- ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEIHENDEN. - 0NSLAG ZONDER 
OPZEGGING .• - ZWAARWICHTIGE RE.DE
NEN TER KENNIS . GEBRACHT BIJ AAN • 
GETEKENDE BRIEF. - REDENEN DIE 
NAUWKEURIG l\WETEN MEDEGEDEELD 
WORDEN . 

In geval vmi ontslag wegens zwaa1·wichtige 
1·edenen zonde1· opzegging doo1· de we1·lc-

. geve1· woTdt ve1·eist, doch volstaat het, 
dat de 1·edenen te1· kennis van de bediencle 
wo?'Clen gebmcht bij aangetekend sch?-ij
-ven rnet een nauwkeu1·igheicl eli~ het de 

, ?'echte?' rnogelijk maakt de gewichtigheid 
e1·van te beoo1·delen en na te gaan of de 
voo1· hern aangevoe1·de 1·edenen ove?·een
stemrnen rnet die wellce weTden rnedege
deeld (1). ' (Wetten op h et be~ienden
contract, gecoordineerd op 20 juli 
1955, art. 18.)-

(DELFORGE, T. TAILLER.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - · Gefet op de bestreden, 
sententie, op 21 juni 1969 door de Werk
rechtersraad van beroep te Bergen, kamer 
voor bedienden, gewezen; 

(1) Cass., .16 mei 1968 (..!11'1·. cass:, 1968, I 
biz. 1139). 

Over het middel afgeleid uit de schen• 
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 18 van de wetten inzake het 
bediendencontract, gecoor.dineerd bij het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 en 
gewijzigd bij de wet van 10 december 
1962, 

doonlat, na erop gewezen te hebben 
dat in de op 28 september 1964 betekende 
ontslagbrief als enige reden van ontslag 
zonder opzeggingstermijn « de gebeurte
nissen van deze morgen » werden opge
geven, en dat hierin n ader bepaald werd 
dat . de overeenkomst op 30 september 
1964 slechts zou worden beeindigd, het 
bestreden vonnis niettemin heeft beslist 
dat de in genoemde brief t er kennis 
gebrachte redenen van opzegging vol
doende werden uiteengezet en dat ver
weerder terecht op 28 september 1964 
hekend gemaa1rt had dat het bedienden
contract, om de aangevoerde zwaarwich
tige redenen, slechts op 30 september 
1964 zou worden beeindigd, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, aan de ter post 
aangetekende ontslagbrief zonder op
zeggingstermijn slechts een verwijzing 
naar andere gegevens kan worden toege 
voegd voor zover, uit de samenhangende 
feiten, de zwaarwichtige redenen van het 
ontslag m et zekerheid en nauwkeurigheid 
kunnen worden' nagegaan, waaruit volgt 
dat de sententie door de overweging dat 
de ontslagbrief, die zich beperkte tot de 
verwijzing naar de « gebeurtenissen van 
·deze morgen », voldoende nauwkeurig 
was, artikel · 18 van de wetten inzake 
het bediendencontract, op 20 juli 1955 
gecoiirdineerd, heeft geschonden ; 

tweede onde1·deel, een onmiddellijke 
beeindiging van het bediendencontract 
slechts door zulke zwaarwichtige redenen 
kon gerechtvaardigd worden dat zij aile, 
zelfs momentele, voortzetting van de 
betrekkingen tussen p artijen onmogelijk 
maken, waarnit volgt dat, door te beslis
sen, enerzijds, dat de gedraging van 
eiseres een onmiddellijk ontslag zonder 
opzeggil>gstermijn of enige vergoeding 
rechtvaardigde en anderzijds dat ver
weerder bij zijn opzeggingsbrief van 
28 september 1964 de overeenkomst kon 
b eeindigen op 30 september 1964, de 
se.rttentie h et wettelijke begrip van 
« zwaarwichtige redenen » heeft geschon
den (schending van artikel 18 van 
genoemde gecoordineerde wetten) en 
bovendien zijn beslissing met tegenstrij · 
dige motieven heeft omkleed, vermits de 
zwaarwichtige r edenen waardoor de on
middellijke beeindiging van de overeen
komst gerechtvaardigd wordt, naar de 
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aard ervan, aile, zelfs momentele, voort
zetting van de uitvoering van de overeen
kmnst uitsluiten (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Over bet eerste onderdeel : 

Overwegehde dat uit de sent~tie 
blijkt : 1° dat eiseres beheerster was van 
een door verweerder geexploiteerde win
kel ; 2° dat zij, door misleidende prijs
aanduiding, bepaalde artikelen verkocht 
tegen een hogere prijs dan die opgelegd 
door verweerder en bet verschil achter
hield; 3° dat op 28 aeptember 1964 de 
politic te Cha.rleroi een onderzoek betref
fende die feiten heeft ingesteld en eiseres 
verhoord heeft; 4° dat die dag verweer

. der haar als volgt heeft geschreven : 
« Ten gevolge van de gebeurtenissen 
van deze morgen bevestig ik U uw 
onmiddellijk ontslag om zwaarwichtige 
redenen. U bent reeds in het bezit van 
een aangetekendfl brief van 27 maart 
1964, waarbij U aangemaand werd op 
30 september het appal'tement te ont
ruimen. Op die datmn beeindig ik aldus 
uw clienstbetrekking " ; 

Overwegende dat, door te hepalen P,at 
het ontslag werd gegeven ten gevolge 
van op die dag zelf overkomen gebeurte
nissen, de brief dd. 28 september 1964 
zonder dubbelzinnigheid na.ar het poli
tieel onderzoek venvijst dat de aan 
eiseres verweten feiten aan het licht 
bracht; 

Overwegende dat de rechter, op grond 
van die verwijzing, de werkelijkheid en 
de gewichtigheid van de aangevoerde 
redenen kon beoordelen ; 

Overwegende dat, door te · beslissen 
dat het op 28 september 1964 gegeven 
ontslag geldig is, de rechter artikel 18 
van de wetten inzake bet .bedienden
contract, gecoordineerd op 20 juli 1955, 
niet heeft geschonden ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de sententie de 
bewoordingen van voornoemde brief van 
28 september 1964 overneemt, doch, in 
strijd met wat in het middel wordt 
aangevoerd, niet beslist dat enerzijds 
op die datmn onmiddellijk ontslag werd 
gegeven en dat anderzijds het bedienden
contract slechts op 30 september 1964 
werd beeindigd ; 

Overwegende dat de rechter, bij bet 
soeverein beoordelen van de draagwijdte 
van de brief van 28 september 1964, 
heeft aangenomen dat bet aan eiseres 
betekend ontslag zonder opzeggingster
mijn werd gegeven ; 

Dat, zonder in tegenstrijdigheid te 
vervallen noch artikel 18 van de gecoor
dineerde wet ten inzake bet bedienden
contract te miskennen, de sententie aldus 
heeft mogen beslissen dat de door ver
weerder ter rechtvaardiging van het 
onmiddellijk ontslaan van eiseres aange
voerde grieven zwaarwichtige redenen 
waren; 

Dat het middel in geen enkel van zijn 
onderdelen kan worden aangenomen; 

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

16 december 1970. - 3e kamer. -
Voo1·zitter en Ve1·slaggeve1·, de H. Polet, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkltiidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite?·s, de 
HH. Simont en Fally. 

3e KA.MER. - 16 december 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
VORM. DIENSTPLICHTZAKEN. 

VOORZIENJNG DIE DE GESCHONDE"'f 
WETTELIJKE BEP ALJNG NIET VERMEI,DT. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo?·ziening tegen 
een beslissing van de Hoge Militiemad, 
die de wettelijke bepaling niet ve1·meldt, 
die zou geschonclen zijn (1:). (Gecoordi
neerde dienstplichtwetten, . art. 51, 
§§ 1 en 4.) 

(DECLERCQ.) 

ARREST (ve1·taling). 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

16 december 1970. - 3e kamer. 
V oo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
n'emend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Clason. ~ Gelijklttidencle conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 13 'maart 1970 (A1·r. cass., 1970, 
blz. 699}. 
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1e KAMER. -17 december 1970. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GRON D: 
SLAG. - VOORRAAD VAN DE PRODUK
TEN E;N GOE<DERE;N DIE; OVljlRBLIJFT BIJ 
HE;T AFSLUITE;N VAN E_EN DIE<NSTJAAR . 
- BE<WIJS DOOR DE; ADliUNISTRATIE · 
DAT DE; VOORRAAD OND·ERSCRAT IS 
E<N DAT E,E;N WINST BESTAAT ' TEN _ 
GE;VOLGE; VAN VE;RRICHTINGEN TIJDE;NS 
DIT DIENSTJAAR GE<DAAN. - TE<GEN
BE;WIJS RUST OP DE< BE;LASTINGPLICH

TIGE< . 

2° . REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. ~ DIRE<CTE BELAS
TINGE<N. - BESCHIKKE;NDE< GE;DE;EL'.r:E; 
GE;GROND OP TE;GE;NSTRIJDIGE; RE;DE;
NE;N. - NreT GE<MOTIVE<E<RDE< BE<SLIS

SING. 

1 o T~Vannee1· de administ1·atie van de 
di1·ecte belastingen heeft bewezen dat de 
bij het · ajslttiten van een dienstjaa1· 
ove1·blijvende p1·odukten of goecle1·en 
onde1·schat zijn, en doo1· vm·moedens ook 
het bestaan heejt bewezen van een winst 
ten gevolge van ve1"1·ichtingen die in de 
loop van dit dienstjaa1· wa1·en gedaan, 
dient de belastingplicht~ge het tegenbe
wijs te leve1·en doo1· aan te tonen dat cle 
onderschatting 1·eeds v661" de aanvang 
van het clienstjaa1· bestond en voortvloeit 
uit ve1Tichtingen clie in cle loop van 
v1·oege1·e dienstja1·en wm·en _geclaan (1). 
(Gecoordineerde belastingwetten, arti
kel 27, § 1, lid 1, 32, § 1, en 55, § l.) 

2° A1·ti kel 97 van de G1·ondwet wonlt 
g_eschonclen door cle beslissing waa1·van 
het beschikkende gedeelte op tegenst1·ij
clige 1·edenen is geg1·ond (2). 

(NAAMLOZE; VE;NNOOTSCHAP ((SOCIETE DE; 
PRAYON », VOORHE.EN NAAMLOZE; VE<N
NOOTSCHAP « METALLURGIQUE; DE; 
PRAYON », T. BELGISCHE; STAAT, MINIS
TER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op h et bestrede_n 
arrest,- op 23 juni 1969 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, recht
doende als rechtscollege waarnaar de 
zaak is verwezen ; 

Gelet op het arrest op 13 september 
1966 door het Hof gewezen (3); 

(1) Raadpl. cass., 13 september 1966 (A1'1". 
cass., 1967, biz. 55). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 27, § 1, lid 1, 32, 
§ 1, lid l, en 55, § 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

doo1·clat het bestreden arrest in beginsel 
eiseres oplegt het bewijs te leveren dat de 
meerwaarde die, zoals werd erkend, haar 
voorraden op 31 december 1956 verwor
ven hadden, niet de tegenwaarde van 
een belastbare witJ,st van genoemd jaar 
1956 uitmaakt, doch reeds v66r dat jaar 
bestond, 

te1·wijl de administratie dient te be
wijzen dat alle voorwaarden inzake 
opeisbaarheid van de belasting die ze 
beweert opeisbaar te zijn inderdaad 
vervuld zijn, en met namEl dat een 
meerwaarde op · voorraden waarvan ze 
het bestaan vaststelt op het einde van 
een aanslagjaar werkelijk voortvloeit uit 
winsten die in de loop van dat jaar 
werden behaald en dus over dat . jaar 
belastbaar zijn : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het arrest, de administratie 
heeft bewezen en eiseres niet heeft 
betwist dat de voorraad produkten en 
goederen die op 31 december 1956 
bestond en voor 175,.808.661 frank op de 
balans van het boekjaar 1956 was 
gebracht ten bedrage van 39.413.626 fr. 
was onderschat, rekening houdend met 
belangrijke veiligheidsmarges en met 
een wijziging die de controleur reeds had 
aangebracht met instemming van eiseres ; 

Overwegende dat het arrest wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat de administra
tie aldus door feitelijke vermoedens het 
bewijs had geleverd dat het verschil 
tussen de werkelijke waarde van deze 
voorraad op 31 december 1956 en de 
waarde die in de op 31 december 1955 
opgemaakte inventaris was v ermeld, een 
winst was die voortvloeide uit verrich
tingen die in de loop van het poekjaar 
1956 waren gedaan en dat eiseres het 
tegenbewijs diende te leveren door aan 
te tonen dat de op 31 december 1956 
vastgestelde meerwaarde van de voor
raa d goederen en produkten -reeds op 
31 december 1955 bestond en, dienten
gevolge, een winst was die voortvloeide 
uit verrichtingen die in de loop van 

(2) Cass., 25 april 1967 (A1·r. cass., 1967, 
biz. 1042). 

(3) Arrw cass., 1967, biz. 55. 
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dienstjaren v66r het boekjaar 1956 
waren gedaan ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
( 

Over het. derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 va~l de 
Grondwet en 780, 3°, van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gere<"hte
lijk W etboek, 

do01·dat het bestreden arrest : a) geen 
antwoord geeft op het nauwkeurig en 
uitvoerig middel met cijfers dat op 
documenten en wel bepaalde gegevens 
van het dossier stelmt en volgens het
welk er zich geen probleem inzake bewijs 
voordoet gelet op de controle die elk 
jaar door de· administratie werd verricht 
en op de regelmatige aanpassingen op 
basis van de vaststellingen van 1950, en 
het ten deze dus vaststaat ... dat de juiste 
waarde van de voorraden bij het afslui
t en van het boekjaar 1955, in vergelijking 
met de geboekte waarde; een meerwaarde 
van 143.695.563 frank muvatte, ... dat 
op het einde vaJl het litigieuze j.aar 1956 
de meerwaarde die voortvloeide uit het 
verschil tussen de juiste waarde en de 
geboekte waarde van de voorraden 
145.389.689 frank bedroeg, en dat het 
verschil tussen de beide voormelde be
dragen, namelijk 1.694.126 frank, de 
enige meerwaarde is die de voorrade~l in 
de loop van het jaar 1956 hebben ver
kregen ... , dat met 'a.ndere woorden de 
op 31 december 1956 « vastgesterde » 
meerwaarde bestond uit een gedeelte 
dat werkelijk werd verkregen in 1956 : 
1.694.126 frank, een gedeelte dat werke
lijk werd verkregen van 1947 tot 1955 
en over de belastingjaren 1948 tot 1956 
werd aa~lgeslagen, welk gedeelte de 
administratie zelf heeft afgetrokken van 
de berekeningsgrondslag van de litigieuze 
belasting : 10.557.563 frank, en ten 
slotte een gedeelte opgeleverd door v66r 
1947 verkregen meerwaarde die de admi
nistratie in 1950 niet had aangeslagen 
wegens verval; b) tegenstrijdig is gemoti 
veerd wanneer het stelt, enerzijds, dat 
" de administratie voor 1956 in een 
eerste bericht van wijziging in de belast
bare inkomsten van eiseres een bedrag 
opnam ... dat het bedrag vertegenwoor
digde van de onderschatting van de 
nieuwe goederen die in 1956 waren 
opgeborgen en van dit bedrag een geld
sam aftrok .. . zijnde de onderschatting 
van de goederen die in 1956 van de 
voorraad waren afgenomen" en, aiider
zijds, dat het bewijs niet is geleverd van 
de juiste rekening van de goederen in 
voorraad of van .de' nieuwe goederen die 

in de voorraad werden opgenomen en van 
die welke ervan werden afgenomen ; 
c) door tegenstrijdigheid is aangetast door 
te stellen, enetzijds, dat « de litigieuze 
meerwaarde voortspruit uit de toepassing 
door verzoekster in haar boekhouding 
van de zogenaamde theorie van « voor
raad-werktuig » ... en dat uit de toepas
sing van deze theorie in de loop det j,aren 
een toenemende onderschatting van de 
voorraad in de boekhouding voortvloeit, 
dat' wil zeggen een niet-geboekte ·toene
mende meerwaarde van de voorraad, 
met echter mogelijkheid van stagnatie 
of achteruitgang in geval van daling 
van de koersen " en, anderzijds, dat 
hqewel de Iitigieuze meerwaarde voor~
spruit uit de toepassing van de theone 
"voorraad-werktuig » met de gevolgen 
die het arrest beschrijft, ze in h aar 
geheel belastbaar is over het dienstjaar 
1956 als meerwaarde die gedurende dat 
jaar werd verwezenlijkt : 

W at h et tweede en het derde onderdeel 
hetreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
" dat de litigieuze meerwaarde voort
spnut uit de toepassing door ver~oekster 
(thans eiseres) in haar boekhoud1n.g van 
de zogenaamde theorie van « voorraad
werktuig " en « dat uit de toepasslllg 
van deze theorie, in de loop der jaren, 
een toenemende onderschatting van de 
voorraad in de boekhouding voortvloeit, 
dat wil zeggen een· niet-geboekte toene
mende meerwaarde van de voorraad , 
met echter mogelijkheid van stagnatie 
of achteruitgang in geval van dahng 
van de koersen » ; 

Dat het arrest uitsluit dat er in 1956 
een daling van de koersen is geweest, 
daar h et erop wijst, enerzijds, .~a.t . de 
administratie bij een eerste WlJZlglllg 
van de aangifte van eiseres en met instem
ming van deze laatste, bij de belastbare 
winsten .een bedrag had gevoegd dat het 
hedrag vertegenwoor?-igde van . de o~lde~
schatting van de meuwe goederen d1e 
in 1956 waren opgeborgen en ervan het 

. bedrag had afgetrokken van . de. onder
schatting van de goederen d1e m 1956 
van de voorraad waren afgeno1]J.en en, 
anderzijds, dat een dergelijke handelwij~e 
het mogelijk maakte elke meerwaarde m 
de loop van dat jaar door de vroeger 
bestaande voorraad verkregen aan de 
aanslag te doen onts.nappen ; 

Overwegende dat het hof van be_roep, 
derhalve, niet heeft k:unnen besbssen, 

· zonder zich tegen te spreken, dat eiseres 
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het bewijs niet had geleverd dat de 
litigieuze meerwaarde reeds, althans ge
deeltelijk, op 31 december 1955 bestond; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat tot onder7;oek van het 
tweede en het vierde middel en van het 
eerste onderdeel van het derde middel 
die geen ruimere cassatie kunnen mee
brengen, vernietigt het bestreden arrest, 
behalve in zover het eiseres oplegt het , 
bewijs te leveren dat de onderschatting 
van haa,r goederenvoorraad op 31 decem
ber 1956 reeds op 31 december 1955 of 
vroeger bestond ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; bevee]t· dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiseres en ver
weerder elk in de helft van de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hofvan beroep te Luik, op een andere 
wijze samengesteld dan toen het in de 
zaak het arrest van 18 ja~mari 1963 
heeft gewezen. 

17 december 1970. -----' 1e kamer. -
Voo1"zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend yoorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijlcltticlencle concltt
sie, de H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. de Longueville (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Fally. 

1 e KAMER. - 17 december 1970. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
MTREK VAN BEDRIJFSUITGAVEN EN 
-LASTEN. - BEDRIJFSUITGAVEN G:m
DAAN TIJDE1NS HET BELASTBAAR TIJD
PERK. - MTREKBAAR, ZELFS INDIEN . 
ZIJ NIET ZIJN GEDAAN 011'1: DE TIJDENS 
HETZELFDE TIJDPE1RK BEHAALDE IN
KOMSTEN TE VERKRIJG:mN OF TE BE
HOUDEN. 

De uitgaven clie we?·lcelijlc geclaan zijn 
tijclens het belastbaa1· tijclpm·lc en die 

(1) Cass., 22 december 1964 (Bull.1en PAsrc., 
1965, I, 413). 

(2) De voorziening is de 10• juni inglldiend; 
.:J .... -.- .... 1 .. '- ................... 1-.4- ,.....,...,... lu;)i-. "hnf' -u!U'l hPT>nP.n '-VA,f"t 
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een bed1·ijjska?·alcte1' ve1·tonen ziJn ·ajt?·eJC: 
baa1· van het b1·utobedmg vaio de bedTijjs
inkomsten, oak al zijn zij niet geclaan 
om de inkomsten ove1· het litigie~tze 
jaa1· of dienstjaa1· te ve1·k1·ijgen of te 
behouden (1). (Geco6rdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbeia.stingen, 
art. 26, § 1.) 

(HAUMONT, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 oktober 1962 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen (2); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 26 van de 
gecoordirieerde wetten betreffende de 
inkornstenbelastingen en 97 van de 
Grondwet, 

cloonlat het bestreden arrest van de 
bruto-becl.rijfsinkorn.sten van eiser, voor 
de ·vaststelling van zijn belastbare win
stan over de belastingjaren 1956 en 1957, 
weigert af te trekken de huu.r en de 
1murlasten betreffende de on.roerende 
goederen of de gedeelten van on.roerende 
goederen dienende tot het uitoefenen vari 
het bedrijf, die betrekking hebben op de 
jaren 1951 tot 1955 en als bedrijfslasten 
ten bedrage van een derde voor het 
boekjaar 1955-1956 en ten bedrage van 
twee derden voor het boekjaar 1956-
1957 werden geboekt, en dit, op grand 
dat « het geen twijfel Iijdt, en zulks, 
krachtens het beginsel van de annaliteit 
van de belasting, dat artikel 26, § 1, 
van de gecoordineerde wetten betreffen
de de inkomstenbelastingen slechts als 
aftrekbare bedrijfsuitgaven van het be
lastbaar tijdperk aanneemt die welke 
hebben gediend om de inkomsten van 
het bedoelde jaar te verkrijgen of te 
behouden; dat ten deze de _huuruitgaven 
voor de jaren 1951 tot 1955 niet werden 
gedaan om de inkomsten van de jaren 
1956 en 1957 te verkrijgen; dat het, 
in het onderhavige geval, gaat om samen
gevoegde schulden van vier jaren en 
niet om een schuld die gedurende de 
litigieuze dienstjaren werd aang~gaan; -

niet uitgeput door het bestreden arrest en het 
eindarrest van de 5• maart 1970, dat aan de 
eiser in zijn domicilie bij aangetekende brief 
van 10 maart 1970 is betekend; leverde voor 
oP. P.isP.r !leen <rrief op . ' ' 
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dat, derhalve, de administratie terecht 
enkel de huurprijzen betreffende de 
litigieuze dienstjaren als van de winston 
aftrekbare bedrijfslasten aanneemt ,, 

te?'wijl voormeld artikel 26 deze voor
waarde van een rechtstreeks en onmid
dellijk verband met de inkomsten van een 
bepaald dienstjaar niet vereist en h et 
volstaat, om te kmmen worden afge
trokken, dat een last, die in de loop 
van een bepaald dienstjaar als een 
zekere en vaststaande schuld werd ge
boekt, heeft bijgedragen tot het behalen 
van bedrijfswinsten en werd toegestaan 
om ze te verlrrijgen of te behoude~1 ; door 
enkel te verklaren dat genoemd artikel 26 
aileen als aftrekbare bedrijfsuitgaven 
van het belastbaar tijdperk aanneemt 
die welke hebben gediend om de inkom
sten van het b edoelde jaar te verkrijgen 
of te behouden, · het -bestreden arrest 
zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt 
(schending van de artikelen 26 van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat, · zonder de werke
lijkheid van de betaling in 1956 en 1957 
van de huurprijzen betreffende de boek
jaren 1951 tot 1955 of de aanwending 
van het om·oerend goed tot uitoefening 
van h et bedrijf te betwisten, het arrest 
beslist dat deze hmu·prijzen niet als 
bedrijfslaste~1. van de jaren 1956 en 1957 
aftrekbaar zijn, op gro~1d dat " artikel 26 
van de gecoiirdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastinge~1 aileen als aftr\)k
bare uitgaven van het belastbaar tijdperk 
aanneemt die welke hebben gediend om 
de inkomsten van het bedoelde jaar te 
verluijgen of t e b ehouden; dat ten deze 
d e huuruitgaven voor de jaren 1951 tot 
1955 ~1iet werden gedaan om de inkom
sten van de jaren 1956 en 1957 te ver
lrrijgen " ; 

Overwegende dat door te eisen dat de 
bedrijfsuitgave~1, om aftrekbaar te zijn, 
bijdragen tot h et verkrijgen of het 
behouden van de bedrij£sinkomsten be
haald in de loop van het dienstjaar 
gedurende hetwelk zij worden gedaan, 
het arrest een voorwaarde toevoegt 
die niet in de wet staat ; dat het voor de 
toepassing van artikel 26, lid 1, volstaat 
dat de uitgaven het verluijgen of be
houden van bedrijfsinkomsten mogelijk 
hebben gemaakt, ongeacht het belast
baar tijdperk waarbij die inkomsten 
gevoegd worden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schenrlinP' Vl'l.n rlA ., ... t .;lrolon QA TTn- -"-

gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en 97 van de 
Grondwet, 

cloo1'Clat op eisers betoog bij conclusie 
dat " hij onder de lasten van zijn beclrijf 
van het boekjaar 1956-1957 het bedrag 
had opgenomen van de erelonen die aan 
advocaat X ... waren betaald voor diens 
optreden in h et geschil tussen hem en 
zijn moeder in verband met het beclrijfs
pand ; dat, derhalve, deze erelonen van 
zijn over het dienstjaar 1957 belastbare 
bruto bedriJfswinst afgetrokken moesten 
worden ,, het bestreden arrest beslist 
dat de beslissing van de directeur der 
belastingen terecht eisers reclamatie in 
verband met de aan zijn advocaat 
betaalde erelo~1en heeft verworpen, en 
zulks, op grand dat " het optreden van 
deze laatste betrekking h ad op het 
familiegeschil ... , dat deze erelonen een 
uitgave voor het verkrijgen zowel van 
het handelspand als van een prive pand 
uitmaken en dat dit optreden dus niet 
heeft plaatsgehad voor prestaties en 
adviezen· in het handelsbedrijf van de 
finna Hamnont ,, 

tenvijl, in zover ze betrekking haddon 
op het optreden van de advocaat voor 
prestaties en adviezen in het handels
bedrijf van eiser, de erelonen betaald 
aan Mr. X ... , die in de boekhouding van 
eiser wordt geldentificeerd, een last uit
maakten die van zijn over het belas
tingjaar 1957 belastbaar bruto-inkomen 
aftrekbaar was (sche~1ding van artikel 26, 
inzonderheid § 2, lid l, van de gecoiirdi
n eerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen), 

en te1·wijl door het geheel van deze 
last te verwerpen op grand dat hij 
gedeeltelijk betrekking had op een op
treden voor prive rloeleinden - en niet 
na te gaan wat ' het aandeel van de nit
gave voor het bedrijf ·was - het arrest 
niet naar de eis van artikel 97 van de 
Grondwet met redenen is omkleed : 

Overwegende dat de beide onderdelen 
van ·het middel onderstellen dat het 
arrest zou hebben aangenomen dat de 
als bedrijfsuitgaven geboekte erelonen 
gedeeltelijk voor prestaties en aclviezen 
met betrekking tot h et handelsbedrijf van 
eiser golden ; 

Overwegende dat het arrest stelt dat 
· h et optreden van de advocaat betrekking 
had op het familiegeschil dat het 
beschrijft en dat dit optreden dus niet 
1.- - f'J . ... 
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adviezen in het handelsbedrijf van de 
firma Haumont ; 

Dat het middel op een onjuiste nit
legging van het · arrest berust en dus 
feitelijke grondslag mist ; 

Om die redenen,. vernietigt het bestre
den arrest in zover d1t afwijzend be
schikt op het beroep tegen de beslissing 
van de directeur der belastingen die als 
.aftrekbare lasten van de boekjaren 1955-
1956 en 1956-1957 weigert aan te nemen 
huurprijzen die op 30 juni 1956 voor een 
derde en op 30 juni 1957 voor- twee 
derden waren geboekt en op de boek
jaren 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954, 
1954-1955 betrekking haddon; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt elk 
van de partijen in de helft van de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

17 december 1970. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Delange, advocaat-generaal. 
- Plei te1·s, de HH. Gothot (van. de balie 
bij Iiet Hof van beroep te Luik) en 
Claeys Bouuaert (van de balie bij het 
Hof van beroep te Gent). 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen inzake Hauinont-Dubois 
tegen de Belgisohe Staat, Minister van 
Financien, op de voorziening tegen een 
arrest van dezelfde datmn van het Hof 
van beroep te Luik. 

1e KAMER. - 18 december 1970. 

ERFDIENSTBAARHEID. - WETTE· 
LIJKE ERFDIENSTBAARHEID VAN OVER· 
GAJ"!G. - ERF DAT EEN TOEGANG TOT 
DE OPENBARE WEG HEEFT. - 0NVOL· 
DOENDE TOEGANG VOOR DE EXPLOITA· 
TIE VAN HET ERF. - ARTIKEL 682 
VAN HET BURGERLIJK W'"ETiiOEK VAN 
TOEPASSING. 

Een e1j dat een toegang op de openbm·e 
weg heejt is niettemin een ingesloten 
e1j, in de zin van m·tilcel 682 van het 
Btwgedijlc JVetboelc, indien· de toegang 
onvoldoende is voo1· de exploitatie van 
het e1j (1). 

(ANNAERT EN LITISCONSORTEN, 
T. DE FElTER EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 juni 1969 in hoger -beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; · · 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 682, 683, 684, 1319, 1320, 1322, 
2219 on 2262 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

do01·dat het bestreden vonnis de vorde
ring van verweerder, welke er toe strekte· 
hem het recht te zien toekennen, op 
met de eisers en de in zake geroepen 
partijen gedeelde kosten, een scheidings
muur op te trekken tussen enerzijds de 
erven van de eisers en van de in zake 
geroepen partijen en anderzijds een 
weg waarop de eisers en de in zake 
geroepen partijen zekere aanspraken 
maakten, gegrond verklaart, _e\1. de tegen
eis van de eerste twee eisers voor de 
Heer Vrederechter ingesteld, welke er 
toe strekte verweerder t"e horen veroor
delen tot het opruirnen van de hinder
nissen welke hij op gezegde weg had 
aangebracht,' ongegrond verklaart, hoe
wei de eerste twee eisers in hun conclusie 
haddon Iaten golden dat de erven van 
de eisers en van de in zake geroepen 
partijen ingesloten waren in de zin yan 
artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek, 
dat op die erven garages stonden welke 
voor de rijtuigen slechts toegankelijk 
waren langs de litigieuze weg, en niet 
langs de openbare weg waaraan voor
melde erven,. palen, dat d,ie garages door_ 
het oprichten van de door verweerder 

, bedoelde afsluitingsmuur aile nut zouden 
verliezen, dat verweerder door het aan
brengen van een tijdelijke afsluiting 
voormelde erven in feite reeds had inge
sloten, en dat de litigieuze weg tenminste 
sedert 1932 een uitweg vormde naar 
voormelde erven, en ·het vonnis zijn 
beslissing heeft Iaten steunen op de· 
beschouwing dat voormelde erven aan 
de openbare weg paalden, dat do eisers 

{1) Cass., 23 oktober 1952 (Bull. en PAsiC., 
1953, I, 89), 19 december 1958 (ibid., 1959, I; 
409) en 21 oktober 1965 (ibid., 1966, I, 236) 
evenals de conclusie van Eerste advocaat
generaal Mahaux, · toen advocaat-generaal, . 
v66r dit laatste arrest. 
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verge~fs beweerden dat zij als ingesloten 
erv;en' : mochten beschouwd woroen om
dat hun mtweg onv~ldoende was voor 
de exploitatie van hun erven bij gebrek 
aan garage, dat in . een bebouwde kom 
het bestaan van een garage aanpalend 
aan het huis niet als noodzakelijk tot 
het exploiteren van dit huis kan be
schoilwd worden, dat de eisers en de in 
zake geroepen partijen gebeUl'lijk zelf 
verantwoordelijk waren voor de beweerde 
insluiting, en dat zij zulks in ieder geval 
konden verhelpen door het hm·en van 
een garage, 

tMwiR, ook indien de erven van de 
eisers en van de in zake geroepen par
tijen vatbaar waren voor exploitatie 
zorider garages of mits het hUl'en van 
garages, zulks niet belet dat, eens dat die 
garages gebouwd waren, die erven niet 
meer vatbaar waren voor een normale 
exploitatie inclien ten -gevolge van in
sluiting die garages onbruikbaar werden, 
zodat de eigenaars van dre erven op 
grond van artikel 68~ van het BUl'gerlijk 
w etboek mochten eisen dat zij niet 
ingesloten zouden zijn ; 

terwijl nu de erver?- en meer bepaald 
de garages van de ' eisers ingesloten 
waren, nu de eigenaars van die erven op 
grond van artikel 68~ van het BUl'gerlijk 
Wetboek een recht van doorgang hadden 
over het erf van verweerder, en nu dat 
recht van doorgang sinds meer dan 
dertig jaren over de litigieuze weg werd 
uitgeoefend, de eigenaars van gezegde 
erven, op grand van de artikelen 2219 
en 2262 van het Burgerlijk Wetboek 
en overeenkomstig de wijze waarop de 
artikelen 683 en 684 van gezegd wetboek 
begrepen dienen te worden·, door verja
ring het recht hadden verworven hun 
recht van dborga:ng langs de litigieuze 
weg uit te oefenen ; 

te1·wijl de eerste twee eisers in htm 
conclusie niet enkel hadden·laten gelden, 
zoals het vonnis hen zulks toeschrijft, 
dat de openbare weg onvoldoende was 
voor de exploitatie van hun erven bij 
gebrek aan garage, maar meer bepaald 
hadden laten gelden dat op die erven 
garages stonden welke onbruikbaar wer
den bij gebrek aan doorgang op de 
litigieuze weg, zodat het vonnis, door de 
conclusie van de eerste twee eisers te 
interpreteren zo~ls gezegd, de bewijs
kracht miskent welke door de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het BUl'gerlijk 
W etboek aan _gezegde conclusie wordt 
gehecht en hieruit verder volgt dat het 
vonnis die conclusie niet naar behoren· 
heeft beantwoord, hetgee11 gelijkstaat 

met een gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering ; 

en te1·wijl, door te beslissen dat de 
eisers en de in zake geroepen partijen 
gebem·Iijk zelf verantwoordelijk waren 
voor de beweerde insluiting, zonder nader 
te preciseren op welke feiten die verant
woordelijkheid berustte, het vonnis het 
Hof in de onmogelijkheid stelt na te 
gaan of de feiten welke ·de rechters aldus 
bedoelen van die aard zijn dat zij de 
rechten te niet zouden doen welke de 
eisers op grond van de artikelen 682, 
683 en 684 van het BUl'gerlijk vVetboek 
konden doen gelden, zodat het vonnis 
dienaangaande niet naar behoren gemo
tiveerd is zoals vereist wordt door arti
kel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat ver.weerder de eisers 
en de in zake geroepen partijen gedaagd 
heeft om op· grond van artikel 663 van 
het Burgerlijk Wetboek de gedwongen 
afsluiting tussen zijn en htm eigendom
men te bekomen ; dat de eisers zich 
tegen deze eis hebben verzet onder meer 
om de reden dat het recht van uitweg, 
dat he11 door artikel 682 van hetzelfde 
Wetboek wordt toegekend, hen aldus 
zou ontzegd worde11 ; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis, 
na er op gewezen te hepben dat de erven 
van de eisers en van de in zake geroepen 
partijen aan de openbare weg palen, de 
stelling van de eisers verwerpt om de 
reclenen, emr.erzijds, " dat zij tevergeefs 
beweren clat hun erven als ingesloten 
erven mogen beschouwcl worden omdat 
htm uitweg onvoldoende is voor de 
exploitatie van hun erven bij gebrek 
aan garage, dat in een bebouwde kom 
het bestaan van een garage, aanpalend 
aan het huis, niet als noodzakelijk tot 
het uitbaten van dit huis kan beschouwcl 
worden ... ; dat zij in ieder geval de 
beweerde insluiting kunnen verhelpen 
door het huren val!_ een garage», en, 
anderzijds, dat de eisers « gebeUl'lijk 
zelf verantwoordelijk zijn voor die be- . 
weerde insluiting » ; 

Overwegende . dat het vonnis alclus 
noch zijn beslissing wettelijk rechtvaar
digt, noch de conclusie van de eerste 
twee eisers beantwoordt die deden gelden, 
niet dat de afwezigheid van een garage, 
aanpalencl aan het huis, een voldoer1de 
exploitatie van hun erf onmogelijk 
maakte, maar dat er op de achterzijde 
van hun erven garages bestonden welke 

· zij met hun wagens niet meer konden 
bereiken na het afsluitBn vR.n riA rlnor hAn 
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:sedert meer dan dertig jaren gebruikte 
wegenis; 

Overwegende, inderdaad, d,at .het von· 
n is, enerzijds, in gebreke .blijft vast te. 
stellen c:lat ook wanneer garages reeds 
bestonden op de achterzijde van de 
·erven en de toegang tot deze garages 
Qnroogelijk werd gemaakt ingevolge de 
door verweerder gevraagde afsluitir;tg, 
aldus aan die erven nog een voor hun 
normaal gebruik en volgens hun bestem
ming onontbeerlijke toegang tot de 
openbare weg verzekerd is ; dat het, 
anderzijds, niet precis,eert waarin de 
gebeur1ijke verantwoordelijkheid van cle 
eisers voor de ins1uiting bestaat ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis behoudens in . zover het het 
hager beroep ontvankelijk verklaart ; 
verklaart dit arrest bindend voor de 
partijen Van den Nieuwenhof en Op De 
Beeck; beveelt dat van dit arrest· melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan ; zegt dat erover door de 
feitenrechter zal beslist worden; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Mechelen, 
zitting houdende in hager beroej:>. 

18 de~ember 1970. - 1e kamer. 
T7oO?·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende concl~tsie, de H. Colard, 
advocaat -generaal. - Pleite1·, de 
H . Bayart. 

1 e KAMER. - 18 december 1970. 

FAILLISSEMENT. - DooR :mEN PAND 
GEWAARBORGDE SCHULDVORDE.RING.
TEGELDEMAKING VAN RET PAND DOOR 
DE CURATOR. - lNTERESTEN VAN DE 
SCHULDVORDERING. lNTERESTEN 

(1) Raadpl. cass., 2 februari 1843 (Bull. en' 
PASIC., 1843, I, 117), 9 december 1892 (ibid., 
1893, I, 51), 11 mei 1905 (ibid ., 1905, I, 216) 
€n 26 oktober 1939 (ibid., 1939, I, 438). 
Zie ook : PERCEROU, Des faillites et banquerou
tes, d. II, nrs. 806 en 806bis ; FREDERICQ, 
D1·oit commercial, d. VII, nr. 448; VANRYN, 
{'r·inci7Jes de d1·oit cormnm·ci,al, d . V, nr. 2763, 
3°; MAERTENS, Commentai1·e de la loi SU1' les 

AAN DE SOHULDENAAR ~RSCHULDIGD 
TOT OP RET OGENBLIK VAN DE BE)TA· 
LING. 

Ingeval de cumto1· van het jaillissement 
een in pand gegeven goed ve1·koopt, 
w01·dt het uit de zeke1·heid vo01·tvloeiend 
1'echt van V001'1'ang op de ve1·koopp1·ijs 
ope1·ged1·agen; 1Lie?·uit volgt dat de aan 
de cumt01: betaalde p1·ijs met dit 1·echt 
van vooTrang bezwaa1·d blijjt niet alleen 
ten aanzien van de hoojdsom, maa1· ook 
ten aanzien van de inte1·esten e1·van, tot 
op de dag van de betaling (1). (Wet 
van 18 april 1851 op het faillissement, 
art . . 451.) 

(DE CLERCQ EN LITISCONSORTEN CARRET
TE, T. WOUTERS EN VAN HOECK, q.q.) 

ARREST. 

HET HOF ·; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 maart 1969 door het-Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 4, 9 van de wet 
van 5 mei 1872 houdende herziening 
van de bepalingen van het W etboek van 
koophandel betreffende het pand en de 
co=issie (Wetboek van koophandel, 
boek I, titel VI}, 1, 4, 8, 9, 11, 12 van 
de wet van 25 oktober 1919 betr.effende 
het in pand geven van de handelszaak, 
het disconto en het in pand geven van 
de factuur, alsmede de aanvaarding en 
de keuring vari de rechtstreeks voor het 
verbruik gedane leveringen, deze wet 
gewij~igd door artikel 2 van het konink
lijk besluit nr. 282 van 30 maart 1936, 
451, 454, 528, 542, 543, 544, 547, 561 
van het boek III van het W etboek van 
koophandel (wet van 18 april 1851 
betreffende faillissement, bankbreuk en 
uitstel van betaling), en 97 van de 
Grondwet, · 

doonlat het bestreden arrest, bij beves
tiging van het vonnis van de eerste 

faillites du 18 aV?·il 18 51, art. 451, nrs. 261 
tot 264 ; RENOUARD en BEVING, Tmite des 
faillites, art. 451, nr. 151 ; DE PERRE, Cu1·ateu1· 
de faillite, ru·s. 205 en 341; DE PAGE, D1·oit 
civil, d. VI; nr. 1079; Rep. p1·at. dtt d1· . belge, 
v.° Faillite et banqum•otde, nrs. 560 en 561. -
Contm : A . CLOQUET, in Novelles, Droit 
commei·clal, d. IV, nr. 1337. 
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rechter, beslist dat de eisers, als schuld
eisers die als pandhouders in de handels
zaak van de gefailleerde vennootschap 
gerechtigd zijn, slechts aanspraa.K kunnen 
maken op de interesten van hun schuld
vordering tot op de dag waarop het pand 
door de verweerders qualitate qua te 
gelde werd gemaakt, derhalve beveelt, 
alvorens over de ei& uitspraak te doen, 
dat de eisers een nieuwe afrekening van 
de interesten zullen opmaken " met 
inachtneming dat de interesten slechts 
dienen berekend te worden tot op 
4 ~lovember 1965 "· en aldus beslist, 
zonder evenwel te ontkennen dat de 
eisers voor de zekerheid zowel van de 
hoofdsom als van de interesten van hun 
schuldvordering een pand op de handels
zaak van de gefailleerde vermootschap 
genoten, op de gronden : dat inzake 
faillissement de interesten in principe 
vanaf . de dag van het vonnis van failliet
verldaring niet meer lopen, dat arti
kel 451, lid 2, van de wet op de faillisse
menten een uitzondering op dat principe 
uitmaakt ten voordele · van de gewaar
borgde schuldvorderu1gen op de sommen 
die voortkmnen van de aan voorrecht, 
pandgeving of hypotheek verbonden 
goederen, dat uit het uitzonderlijk karak
ter van deze beschikkU1g dient afgeleid 
-te worden dat ze slechts van toepassing 
is zolang de schuldvordering door een 
voorrecht, pandgeving of hypotheek 
gewaarborgd blijft; dat haar toepassing 
dus op het ogenblik van· de verwezenlij
king van de waarborg een einde neemt, 
dat van dit ogenblik af de schuldeiser 
slechts het recht heeft zijn schuldvotde
ring op de van zijn waarborg afkomstige 
som te doen betalen en dat er, voor 
het overige, naar het algmnene principe 
teruggekeerd wordt, zodat de intereste_n 
op deze som na de verwezenlijking van 
de waarborg niet meer lope11, 

te1·wijl de staat van faillissement van 
de schuldenaar, zelfs ten opzichte van 
de massa, de loop van de interesten van 
de door een voorrecht, een pandgeving 
of een hypotheek gewaarborgde schuld
vorderingen niet stopzet, en onaange
roerd laat het recht van de schuldeisers, 
die deze waarborg voor de zekerheid 
van hun schuldvordering en de interesten 
hiervan genieten, te worden betaald bij 
voorkeur op de sommen welke voort
komen van de tegeldemalcing van de 
aan het voorrecht, het pand of de 
hypotheek verbonden goederen, wat 
betreft en de hoofdsom en de interesten 
van hun schuldvordering die gelopen 
hebben tot met de dag van de betaling 

(schending inzonderhei<:l van de artike
len 1, 4, 9 van voormelde wet van 
5 mei 1872, 1, 4, 8, 9,' ll, 12 van voor
melde wet van 25 oktober 1919, gewijzigd 
bij artikel 2 van het koninklijk besluit 
nr. 282 van 30 maart 1936, 451, 454, 542, 
544 van hoek III van het Wetboek van 

,koophandel, en 97 van de Grondw'et); 
en terwijl die rechtsregel moet nage-

1eefd worden ook door de curator die, 
. in de uitvoeru1g van zijn wettelijke op
dracht als vereffenaar van het faillisse
ment, de hand legt op de in pand gegeven 
bestanddelen van de handelszaak van 
de gefailleerde, . ze verkoopt en de prijs 
ervan ontvangt voor rekening van de 
schuldeisers (schending van aile, vooraan 
in het middel aangeduide wetsbepalin
gen): 

Overwegende dat de vordering inge
steld door de eisers strekt tot betaling 
van de interesten van een schuldvorde
ring gewaarborgd door een pandrecht op 
een handelszaak, te rekenen van de 
tegeldemaking van dat pand door de 
curators van het faillissement van de 
schuldenares tot op de dag van de door 
gezegde curators aan de eisers gedane 
betaling; 

Overwegende dat het arrest die verde
ring afwijst om de reden dat uit het 
uitzonderlijk . karakter van de bepaling 
van artikel 451, lid 2, van de faillisse
mentswet «client afgeleid te worden dat 
ze slechts van toepassing is zolang de 
schuldvordering door een voorrecht, een 
pandgeving of een hypotheek gewaar
borgd blijft ; dat haar toepassing dus op 
het ogenblik van de verwezenlijlcing van 
de waarborg ee.n einde~11eemt "; 

Overwegende, nochtans, dat de tegel
demaking van een met een zekerheid 
bezwaard goed door een andere persoon 
dan de schuldeiser, ten deze door de 
curators van het faillissement van de 
schuldenares, de aan deze zekerheid ver
bonden rechtsgevolgen niet teniet doet ; 

. Overwege~1de, Unmers, dat het recht 
van voorrang op de verkoopprijs wordt ' 
overgedragen, zodat het bedrag dat de 
curator heeft ontvangen met dit recht 
bezwaard blijft, zo wat betreft de hoofd
som van de schuldvordering als wat 
betreft de interesten ervan tot op de dag 
van de betaling ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gema:;tkt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing ; houdt 
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de kosten aan om erover te worden 
beslist door de feitenrechter ; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

18 december 1970. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve~·, 
Ridder .de Schaetzen. - Gelijlcluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HR. De Bruyn en 
Houtekier. 

2e KA111ER. - 21 december 1970. 

1° VERJARING. - STRAFZAXEN • . -
STRAFVORDERr.NG. VERZENDING 
DOOR EEN POLITIECOMMISSARIS AAN 
DE AMBTENAAR VAN RET OPENBAAR 
Mr.NISTERIE VAN DE STUKKEN TOT 
V ASTSTELLr.NG VAN DE UITVOERING 
V A;N' EE_N DOOR DE LAATSTGENOEMDE 
BEVOLEN ONDE.RZOEKSMAATREGEL. -
0NDERZOEKSDAAD DIE DE VERJARING 
STUIT. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STUITr.NGSDAAD. - NIEUW'E TERMIJN. 
- AANVANG. 

1° Een onde?·zoeksilaail, die . de vmjm·ing 
van de stm.fv01·de1·ing stttit, is de ver
zencling doo1· een politiecommissa1·is aan 
de ambtenaar van het openbam· ministe
?·ie, van de stukken tot vaststelling van 
de uitvoe1·ing van een clo01· hem bevolen 
oncle?·zoeksmaat1·egel ( 1). 

2° De clag waa1·op de claad, die cle ve1-jaring 
van de strajv01·de?·ing stuit, is ve1'1·icht, 
komt in aanme1·king - voo1· de n~ettwe 
ve1-jaringsterm~jn, die op cleze clatttm 
is ingegaan. (Wet van 17 april 1878, 
art. 23.) (Impliciete oplossing.) 

(GOEMAERE, T. DESMET.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 april 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brussel; 

(1) Cass., 4 september 1967 (A7'7', cass., 
1968, blz. 15); vgl. cass., 9 juni 1969 (ibid., 
1969. blz. 983 . 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen : I 

a) over de strafvordering ingesteld 
tegen verweerder : 

Overwegende dat, vermits eiser geen 
hoedanigheid heeft om een cassatieberoep 
tegen deze beslissing in te stellen, de 
voorziening niet ontvankelijk is ; 

b) over de strafvordering ingesteld 
tegen eiser : · 

Overwegende dat, in zover het vom1is 
eiser vriJspreekt va~1. de telastlegging 
gegrond op artikel 12, 3°, van het Weg
verkeersreglement, de voorziening niet 
ontva~1kelijk is bij gebre.k aan belang ; 

Over het eerste middel afgeleid uit de 
schending van artikel 68 van het konulk
lijk besluit van 16 maart 19~8 tot co6r
dinatie van de wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer en 22, 23 
en 25 van de wet vaJl 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van _strafvordering, zoals gewij
zigd bij de wet van 30 m~i 1961, 

do01·dat het bestreden vonnis eiser heeft 
veroordeeld tot een geldboete van 50 fr. 
wegeris een op 28 juni 1968 gepleegde 
inbreuk op artikel 16-1 van het konink
lijk besluit van 14 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 

te1·wijl het vonnis, na vastgesteld te 
hebben dat de verjaring van dE( straf
vordering regelmatig werd gestuit door 
daden van onderzoek of van vervolging 
verricht binnen de .termijn van een jaar 
vanaf die datmn en onder meer door het 
proces-verbaal nr. 1805 van de politie 
van Brussel, eerste afdeling, gedagtekend 
3 april 1969, diende vast te stellen, bij 
ontsteJltenis van elke andere akte waar
door de verjaring na deze datum op 
geldige wijze gestuit werd, dat de ver-

. jaring op 2 april 1970 te middernacht 
ingetreden was, en derhalve eiser niet 
kon veroordelen op 4 april 1970 : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht t~ slaan, blijkt 
dat de verjaring -van de strafvordering 
gestuit werd niet op 3, maar wei op 
4 april 1969, door het toesturen op die 
datum aan de ambtenaar van het open
baar ministerie van een proces-verbaal 
waarin de uitvoering van de door hem 
bevolen onderzoeksverrichting werd vast-

esteld; 

·-- 1 ,._ 
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· Overwegende echter dat overeenkom
stig de artikelen 22, 23 en 25 van de wet 
van 17 april 1878, bedoeld in het middel 
en zoals gewijzigd bij de wet van 30 mei 
1961, de verjaring van de strafvordering, 
bij ontstentenis van stuiting, op 3 april 
197p ingetreden was; . 

D at onder die voorwaarden, het middel 
gegrond is ; · 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld · door eiser 
tegen verweerder en door deze t!'lgen 
eerstgenoemde ; 

Overwegende dat de kosten van de 
strafvordering die tegen eiser is ingesteld; 
ten laste van de Staat dienen te blijven ; 

Om die redenen, vernietigt het bestr'e
den vonnis, in . zover het eiser tot een 
straf en in de kosten van de strafvorde
ring veroordeelt; verwerpt voor het 
overige de voorzieJling ; b eveelt dat van 
onderhavig arrest melding zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroorqeelt eiser 
in de helft van de kosten en laat de· 
overige kosten ten laste van de Staat ; 
zegt clat er geen reden bestaat tot ver
wijzing. 

21 december 1970. - 2e kam.er. -
Voo1'zitte?', de H. Perrichon, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', 
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Dassesse en Fally. 

2e KA,MER. - 21 december 1970. 

BUURTSPOORWEGEN. - VERKEER. 
- VERP;I:.ICHTINGEN VAN DE BESTUUR
DERS.- TOEPASSELIJKE BEPALINGEN. 

De ve~·plichtingen van de bestuunle?'S van 
de doo1· de Rege~·ing ve~·gM~de of te 
ve1'gunnen buu?·tspoo?·wegen bet1·ef}ende 
het ve1·kee1· wo1·den o'inrsch?-even bij het 
koninklijk besluit van 24· mei 1913 
hottdende het nieuw politie1·eglement voo?' 
de exploitatie van deze spoo1·wegen en 
m et b·ij het koninklijlc besluit van 

.1 •• 1•i 1 . .'/1 h 1/.il~<nil~< 'l'lnli.t..:_, •• ,,.,TP.-

ment betref}ende de exploitatie van de 
door de Rege1·ing ve?·gtmde of te ve?·gun
nen tmmwegen ( 1). 

(DELCAMPE EN NATIONALE MAATSCHAPPI.J 
VAN BUURTSPOORWEGEN, T. DESCARTES.). 

ARREST (ve1·taling.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 april 1970 in hoger beroep· 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Charleroi ; 

I. Op de voorzieningen van Delcampe,. 
beklaagde, en van de N ationale maat
schappij van buurtspoorwegen, bu,rger
lijk aansprakelijke partij : 

A. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de straf
v.ordering ingesteld ten laste van de· 
e1sers : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 107 van de 
Grondwet, 6, lid 5, en 13, lid 2, van het 
kOJlinklijk besluit van 27 januari 1931, 
houdende politiereglem ent voor de exploi
tatie van de door de regering v ergunde
of te vergunnen tramwegen, gewijzigd 
bij koninklijk besluit van 26 . augustus 
1938, 10, lid 4, van het koninklijk •besluit 
van 24 m ei 1913 houdende politieregle
ment voor de exploitatie van de door de 
regering v ergunde of te vergunnen buurt
SI oorwegen, gewijzigd bij artikel 1 van 
het konivklijk besh .. it. van 22 november 
1932, 1382, 1383 en 1384, lid 3, van het 
Burgerlijk W etboek, 

do01·dat het vonnis, ten einde eiser te 
veroordelen, de telastlegging vermelcl in 
artikel 6, lid .'5, van h et koninklijk besluit 
van 27 januari 1931 bewezen verklaart, 
omdat hij veq:uimd h eeft te vertragen 
of te stoppen « op de plaatsen waar, 
voor het openbaar verkeer, voorzorgs
maatregelen nodig zijn », op grand dat 
die be-paling in acht moet worden gena
m en door de bestuurders van buurt-
trams, . 

te1·wi,jl genoemde be-paling slechts toe
p asselijk is op de trambestuurders, dit 

(1) Omtrent de aard van de vergunde 
buurtspoorweg, raadplege m en ' Pand. belges, 
yo Chemin de f e!' vicinal, nrs. 1 en volg. ; 
v 0 T1·arnways, nrs. 5 en volg. ; men raadplege 
ook cass., 30 mei 1908 (Bttll. en PAsw, 1908, 
T ~~ 1 \ 
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is op de · bestuurders van stedelijke 
tramrijtuigen·, en niet op de bestuurders 
van buurttramrijtuigen, wat wei de 
hoedanigheid is van eiser : 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 27 januari 1931, genomen ter uit
voering van de wetten van 9 juli 1875 
en 15 augustus 1897, het politiereglement 
inhoudt voor de exploitatie van de door 
de regering vergunde of te vergtmden 
tramwegen, maar dat het politieregle
ment voor de expl01tatie van de door de 
regering vergunde of te vergunnen 
buurtspoorwegen het voorwerp uitmaakt 
van het koninldijk besluit van 24 mei 
1913, genomen ter uitvoering van de 
herziene en gewijzigde wet van 24 jm1i 
1885 op de buurtspoorwegen; 

Overwegende dat het bestreden von
nis eiser, bestuurder van een buurttram, 
veroordeelt wegens inbreuk op artikel 6, 
lid 5, van het koninklijk besluit van 
27 januari 1931, en deze veroordeling 
doet stetu1en op de naar recht onjuiste 
grond, dat die bepaling moet worden in 
acht genomen door de bestuurders van 
buurttrams ; 

Dat het middel gegrond is ; 

B . In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de bur
gerlijke rechtsvorderingen door verweer
der ingesteld tegen Q.e eisers : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissingen over de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslissin
gen over de burgerlijke rechtsvordering 
die er het gevolg van zijn en waartegen 
de eisers regelmatig cassatieberoep heb
ben ingesteld ; 

II. Op de voorziening van de Nationale 
maatschappij van buurtspoorwegen, bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat de beslissing over 
deze · rechtsvordering, waarbij een deel 
van de schadevergoeding ten laste van 
eiseres wordt gelaten, een gevolg is van 
de beslissing waarbij eiser gedeeltelijk 
aansprakelijk wordt verklaard voor het 
ongeval op grond van het misdnjf waar
voor hij veroordeeld werd ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de middelen welke geen aanlei
ding tot cassatie 2-onder verwijzing zou
den kunnen geven, vernietigt het bestre-· 
den vonnis' in zdver het uitspraak doet 
over· de rechtsvorderingen ontstaan. uit 
de rechtstreekse dagvaarding van ver
weerder en over de burgerlijke. rechts-

vordering door eiseres tegen verweerder 
ingesteld, zonder de beschikking aan te 
tasten waarbij verweerder minstens voor 
de helft aansprakelijk wordt verklaard ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
ged(')eltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, zit
ting houdende in hoger beroep. 

21 december 1970. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend vporzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Trousse.- Gel1jkluidende conchtsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Jose Dubois (van de balie 
te .Charleroi). 

2e KAMER. - 21 december 1970. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. CORRECTIONELE 
RECHTBANK. - PROCES-VERBAAL VAt'< 
DE TERECHTZITTING, TIJDENS WELKE 
DE ZAAK BEHANDELD WERD v NIET 
VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VA."l' 
DE VOORZITTER OF VAt'< DE GRIFFIER. 
- VONNIS WAARIN NIET ALLE VEREISTE 
VASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM DE 
REGELJ\'I:ATIGHEID VAN DE RECHTSPLE
GING TE BEWIJZEN. --: NIETIGHEID. 

2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - ARREST W AARBIJ DE BE
KLAAGDE VAN DE HOOFDTELASTLEG
GING WORDT VRIJGESPROKEN EN VER
OORDEELD WORDT WEGENS DE SUBSI
DIAIRE TELASTLEGGING, WAAROP EEN 
MINDE.R ZWARE STRAF STAAT.- VER
NIETIGING VAN DE VEROORDELENDE 
BESI,ISSING OP DE VOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE ALLEEN.- VERNIETI
GING DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT DE 
VRIJSPREKENDE BESLISSING. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - STRAFZAKEN. --,- NEERLEG
GING VAN MEMORIES.- MEMORIE VAN 
ElSER TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN 
CASSATIE NEERGELEGD NA HET VER
STRIJKEN VAN DE TERMIJN GESTEI.D 
BIJ ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN HET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o N ietig is het vonnis van de co?'?'ectionele 
?'echtbank, indien het p?·oces-ve?·baal van 

t,.--.. --
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de te1·echtzitting, tijdens wellce de zaak 
behandeld weTd, niet is vom·;;;ien van 
de handtekening van de voo1·zitte1· of 
van cle g1·i{fie1', en in het vonnis niet 
alle ve1·eiste vaststellingen voo1•komen 
om de 1·egelmatigheid van de ?'echtsple
ging te bewijzen (1). (Wetb. van strafv., 
art. 155 en 189; wet van 1 mei 1849, 
art. 10.) 

2° Indien het best1·eden a?'?'est de beklaagde 
van de hoojdtelastlegging heejt v1'ijge
sp1·oken en hem wegens de sttbsidiai1·e 
telastlegging heejt ve1·oonleeld, st?·ekt de 
cassatie, op de vom·ziening van de 
beklaagde alleen, van de ve1·oonlelende 
beslissing zich niet ttit tot de m·ijsp?'e
lcende beslissing, als het openbam· 
ministe1·ie hie1·tegen een cassatiebe1·oep 
vennocht in te stellen op g1·oncl dat de 
wijziging van de benmwing onwettelijk 
is (2). 

3° N iet ontvankelijlc is de · memo1·ie, tot 
staving van een vooTziening in st1·aj

. zaken, te1· g1·i{fie van het Hoj neeTgelegd 
na het vm·st1·ijlcen van cle tm·mijn gestelcl 
bij m·tilcel 4-20bis, licl 2, van het Wet
boelc van stmjvm·dm·ing (3) . 

(POTIEZ . ) 

ARR:ElST (ve1·taling). · 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 mei 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening bij 
gebrek aan. belang niet ontvankelijk is, 
in zover zij gericht is tegen de beschik
king van het arrest waarbij eiser wordt 
vrijgesproken van de oorspronkelijke 
telastlegging B ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 96 
van de Grondwet, 10 van de wet van 
1 mei 1849 op de politie- en correctionele 
rechtbanken, 154, 155, 189 en 190 van 
het W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat het proces -verbaal 
van de terechtzitting van 31 oktober 
1969 tijdens welke de Correctionele 
Rechtbank te Bergen de zaak heeft 

(1) Cass., 8 september 1969 (A1'1'. cass., 
1970, biz. 21'); 15 juni 1970 (ibid., 1970, 
biz . 972). 

(2) Hetzeifde geidt met name wanneer de 
straf op de subsidiaire teiast\egging minder 
zwaar is dan die van de hoofdteiastiegging. 

behandeld, <'lnder meer het relaas bevat 
van de verklaringen van eiser, beklaagde, 
alsruede de verklaringen van twee getui
gen; 

Overwegende dat dit proces-verbaal 
· van de terechtziting de handtekening niet 
draagt van de magistraat die de debatten 
heeft voorgezeten en evemnin de onmo
gelijkheid waarin hij zich zou bevinden 
om dit te ondertekenen, vaststelt ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 10 
van voornoemde wet van 1 mei 1-849, 
de bij de artikelen 155 en 189 van het 
W etboek van strafvordering voorge
schreven aantekeningen zowel door de 
voorzitter a.ls door de griffier dienen te 
worden ondertekend ; 

Dat deze rechtsvorm, voorgeschreven 
met het doel aan het proces-verbaal 
van de terechtzitting een authentiek 
karakter te verlenen, substantieel is ; 

Overwegende dat het beroepen vonuis 
niet aile nodige vastst.ellingen bevat, om 
de regelmatigheid van de procedure 
t1jde11s voornoemde terechtzitting te be
-wijzen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen onderscheid maakt t11ssen de ver
klaringen va11 eiser, of van de getuigen, 
afgenomen ter zitting van de correctio
nele rechtbank op 31 oktober 1969 en de 
elementen waarop het hof van beroep 
zijn overtniging steunde ; dat het zich 
mitsclien de nietigheid heeft toegeeigend 
waardoor de rechtspleging voor de eerste 
rechter was aangetast; 

Overwegende dat het arrest eiser ver
oordeelt wegens de telastlegging A ; dat 
het hem. vrijspreekt van de telastlegging 
in staat van dronkenschap, op een open
bare plaats, een voertuig te hebben 
bestuurd (oorspronkelijke telastlegging B, 
artikel 35 van de wet betreffende de 
politie van het wegve1·keer) en hem 
tevens wegens het in die tweede telast
legging bedoelde feit veroordeelt, meer 
bepaald om een voertuig te hebben 
bestuurd op een openbare plaats, na 
zoveel alcoholische dranken te hebben 
gebruikt dat het alcoholgehalte in zijn 
bloed bij het besturen minstens 1,5 gram 
per liter bedroeg (subsidiaire telastleg
ging B), artikel 34, 1°, van voornoemde 
wet); 

Overwegende dat de straf bepaald bij 
artikel 35 van de wet inhoudende het 

Raadpl. cass., 22 juni 1926 (Bull . en PASIC., 
1927, I, 21); 4 oktober 1948 (ibid., 1948, I, 
528); 21 december 1959 (ibid., 1960. I, 472) . 

(3) Cass., 14 december 1970, sup1·a, biz. 381. 
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wegverkeersreglement (gecoiirdineerd op 
16 maart 1968) zwaarder is dan die welke 
wordt bepaald bij artikel 34 van· deze 
wet ; dat de beslissing tot vrijspraak 
uitgesproken met betrekking tot de 
telastlegging B oorspronkelijk kon wor
den aangevochten door een voorziening 
van het openbaar ministerie ; dat zij 
niet werd bestreden ; dat de uit te spreken 
cassatie op de voorziening van eiser 
derhalve niet kan worden uitgebreid tot 
deze beslissing ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift dat in naam 
van eiser op 8 december 1970, dit is na 
het verstrijken van de bij artikel 420bis 
van het W etboek van strafvorderi.ng 
bepaalde termijn, ter griffie werd neer
gelegd, vernietigt het bestreden arrest, 
behalve in zover het eiser vrijspreekt 
van de oorspronkelijke telastlegging 'B ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik ; laat de kosten 
ten laste van de Staat. 

21 december 1970. - 2e kamer. -
V oo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depelchin,. advocaat-generaal. 

2e KAME~. - 21 december 1970. 

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. 
-HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR 
MINISTERIE ALLEEN. - BESLISSING 
IN HOGER BEROEP GUNSTIGER VOOR DE 
BEKLAAGDE DAN DE BEROEPEN BE· 
SLISSING. - VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VAN HET 
HOGER BEROEP.- 0NWETTELIJKHEID. 

Indien, op het hoge1· bm·oep van het open· 
baa1·· ministm·ie, de 1·echte1· in hoge1· 
beroep een beslissing ~titspreelct, die 
voo1· de beklaagde vo01·delige1· is dan die 
van de ee1·ste 1'echte1·, mogen de kosten 
van het hoge1· be1·oep bet1·e(jenae de 
st?·ajvo1·de1·ing niet ten laste komen van 
de beklaagde (1). (Wet van 1 juni 1849, 
art. 3.) 

(1) Cass:, 14 januari 1957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 544); vgl. cass., 10 september 1958 
(ibid., 1959, I, 25) en 14 april 1970 (A1'1'. 
cass., 1970, biz. 747). 

(PAQUAY.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 mei 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 3 van de 
wet van 1 juni 1849 op de herL~iening 
van het tarief in strafzaken : 

Overwegende dat het bestreden von
nis, uitspraak doende over het hoger 
beroep van het openbaar ministerie 
aileen, dat beperkt werd tot een van de 
telastleggingen tegen eiser bewezen ge
acht, vaststelt dat de telastlegging 
bewezen is gebleven, eiser veroordeelt 
en, ter verbetering ten gunste van deze, 
h\)t bedrag van de door de eerste rechter 
uitgesproken geldboete van 30 frank tot 
2 5 frank vermindert en het geheel der 
kosten van de strafvordering in eerste 
aanleg, waartoe hij werd veroordeeld, 
tot een derde ervan herleidt ; 

Dat het vonnis echter eiser veroordeelt 
in de kosten van · hoger beroep met 
betreldring tot de strafvordering, kosten 
die ten laste van de Staat dienden te 
worden gelaten ; 

Dat die beslissing de in het middel 
bedoelde wetsbepaling schendt; 

Overwegende dat, voor het overige, 
de snbstantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de heslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het eiser veroordeelt 
in de lrosten van hager .beroep met 
betrekking tot de strafvordering ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat ·van onderhavig arrest mel
ding zal gemaakt worden op .de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de helft van de 
kosten en laat de overige kosten ten 
laste van de Staat ; zegt dat er geen. 
aanleiding bestaat tot verwijzing. 

21 december 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de . H. :i?errichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkl~tidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
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28 KAl\iER. - 21 december 1970. 

HOGER B;EEOEP.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. -
DRAAGWIJDTE. 

Het hoge~· be?"oep vcm het o•penba(:t?' minis
te1"ie cl'l-aagt aan de 1·echte~· in hoge~· 
be1·oep geheel en al de lcennisneming op 
van de stmjv01·de1·ing ( 1) ; cle vonle1·in
gen van het openbaa1· ministe1·ie teT 
te1·echtzitting hmnen de dmagwijdte 
van het hoge1· be1·oep niet bepe1·ken (2). 

(WITTORSKI.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 mei 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending va~1 de regels betreffende 
de devolutieve kracht van het hoger 
beroep, 

do01·dat het vonnis de geldboete heeft 
yermee1·derd, de vervallenverldaring van 
het recht een voertuig te besturen heeft 
uitgebreid en het voorr·echt van uitstel 
heeft afgeschaft, 

te1·wijl het hoger beroep van het open
baar ministerie, zoals blij kt uit een ver
melding op het schutblad van het dossier 
en .:tit de verldaringen van het openbaar 
ministerie tijdens de terechtzitting van 
de correctionele rechtbank, slechts be
trekking had op de door de eerste rechter 
uitgesproken vervallenverklaring van het 
recht een voertuig te sturen, vervallen
verldaring die als onwettig werd be
schouwd omdat verklaard werd dat zij 
slechts tij<J.ens de weekends zou worden 
uitgevoerd : 

Overwegende dat de akte van hoger 
beroep van het openbaar ministerie geeu 
enkele beperking inhoudt ; , 

Overwegende dat noch de vermelding 
« onwettige vervallenverklaring van het 

(1) Cass., 3 juni l957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 1200); raadpl. cass., 13 mei 1957 
(ibid., 1957, I, 1093) en 23 juni 1969 (A1·r. 
cass., 1969, blz. 1064). 

recht een voertuig te besturen » voor
komende op het schutblad van het 
dossier, noch de vorderingen ter terecht
zitting van het openbaar ministerie de 
beperking van de draagwijdte van het 
in algemene termen ingesteld hoger 
beroep tot gevolg hebben; 

Dat het iniddel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele 
orop straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

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

21 december 1970. - 28 kamer. 
Vo01·zitte1·, de H . . Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Trousse . - Gelijklttidende conclu
sie, de H. Depelchin, advocaat-geJleraal. 
- Pleite1·, de H. Jean La.guesse (van de 
balie bij het Hof van beroep te Luik). 

· 28 KAMER. - 21 december 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERll'llJN. - thRA;FZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN EINDARREST OP 
TEGENSPRAAK. 

Buiten het geval waa1·van sp1·ake in m·ti
kel 40, lid 4, van de wet van '15 juni 1935 
is te laat ingesteld de voorziening, d1:e in 
st1·ajzalcen tegen een e.inda1"1"est op 
tegenspmak wo1·dt ingediend na het 
ve1·st1·ijlcen van {le te1·mijn gesteld bij 
a1·tikel 373 van het Wetboek van stmj
vo1·de1·ing (3). 

(HANNECART, PERSONENVENNOOTSCH.p' 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« BEQUET PAUL» E.N lliATHIEU, T. NON
BRANGE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« L' A VENIR FAMILIAL ».) 

Met de notitie overeenstemmend _ 
arrest . 

, (2) Cass., 20 mei 1957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 1127) en 2 april 1962 (ibid., 1962, I. 
857). 

(3) Cass., 14 september 1970, sup1·a, blz. 41. 
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21 december 1970. I ___: ze kamer, -
Voorzitter; de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend v:oorzitter. :__._ Verslaggever, 
de H. L igot; - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depel~hin, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 22 december 1970, 

1 o OPEN BARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN. - VERKOPEN OF 
VERSPREIDEN VAN PRENTEN DIE STRIJ
DIG ZIJN l\IET DE GOEDE ZEDEN. -
STRAFWETBOEK, ARTIKEL 383, LID 1._ 
- 0PE;NBAARHEID-. - NIET VEREIST. 

2° OPENBARE SCHENNIS VAN DE~ 
GOEDE ZEDEN. - IN VOORRAAD 
HEBBEN MET RET OOG OP DE HANDEL 
OF DE VERSPREIDING VAN PRENTEN 
DIE STRIJDIG ZIJN MET DE GOEDE 
ZEDEN. STRAFWETBOEK, ARTI
KEL -383, LID 3. - 0PENBAARHEID. 
__:_ N lET VEREIST. 

3o OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN. - VERKOOP VAN 
BUITENLANDSE VERBODEN PUBLICATIES 
WAARIN DE lVIET DE GOE.DE ZEDEN 
STRIJDIGE AFBEELDINGEN OF PRENTEN 
VOORKOMEN. - WET VAN 11 APRIL 
1936, ARTIKEL 2, 2°.- 0PENBAARHEID. 
- N IE.T VERE.IST. 

1 o De openbaad~eid is geen wezenlijk 
bestancldeel van het misclnjf JJ1'enten te 
ve1·lcopen of te ve1·sp1·eiden clie· met cle 
goede zeden st?·ijclig zijn (1). (Strafwetb., 
art. 383, lid 1.) 

2o De openbaarheid is geen_ wezenlijlc 
bestancldeel van het miscl?-ijj met het 
oog op de handel p1·enten in voormacl 
te hebben die met de goede zeclen strijclig 
zijn. (Strafwetb., art. 383, lid 3.) 

3o De openbaad~eid is geen wezenlijk 
bestanddeel van het misd1·ijj buiten
lanclse ve1·boclen publicaties te ve1·kopen 
waa1·in met de goede zeden st1·ijdige 
p1·enten voo1·komen waa1·van het binnen
bTengen in Belgic veTboden is doo1: een 
in ministe?Taad ove1·legd koninklijk 
besluit. (Wet van 11 april 1936, art. 2, 
20.) 

(1) Cass., 17 mei 1943 (Bull. en PAsrc., 
1943, I, 19) ; raadpl. J. CoNSTANT, Manuel de 
droit penal, 2• d., blz. 100, nr. 921. 

In verband. met het · « inzage verlenen " van 

(BAUDEWYN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 april 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste en het tweede middel; 
afgeleid, 

het ee1·ste, uit de schending van arti
kel 383, !eden 1 en 3, van het Strafwet
boek, -

het tweecle, uit de schending van arti
kel 2, 2°, van de wet van 11 april 1936 
waarbij de Regering gemachtigd wordt 

.het binnenbrengen in Belgie van sommige 
;rreemde pubiicaties te verbieden, 

clooTdat, ee1·ste onde1·cleel, het bestreden 
arrest het openbaar karakter van de 
bewezen verklaarde feiten aanneemt, 

tm·wijl artikel 383, !eden 1 en 3, van 
het Strafwetboek en artikel 2 van de 
wet van 11 april 1936 slechts van toe
passing kunnen zijn wanneer bij het 
:verkopen en/of verspreiden en het -in 
voorraad hebben met het oog op de 
handel van met de openbare zeden 
strijdige afbeeldingen of prenten, en bij 
het met een handelsoogmerk invoeren,' 
verkopen, te koop stellen of versprei
den van verboden publicaties, « open
baarheid » aanwezig is, de !outer over
handiging tussen private personen van 
soortgelijke, steeds verschillende tijd
schriftnmnmers, ongeacht ee,n vage beta
lingsbelofte, zulke openbaarheid niet 
vertoont doch een uitgesproken indivi
dueel karakter draag£ en de individuele 
moraliteit niet onder te brengen is onder 
het domein van de " openbare zeden " 
waartoe vciormeld artikel 383, in gemeld 
wetboek · opgenomen o~'lder het hoofd 
« openbare schennis van de goede zeden », 
behoort; 

en doonlat, tweecle ondenleel, h et arrest 
aanneemt dat eiser reeds bij het bezit 
nemen van deze losse tijdschriftnummers 
met een handelsoogmerk zou hebben 
gehandeld, 

te1·wijl het arrest niet omschrijft uit 
welke elementen dit voor het door arti
kel 383, lid. 3, van _ h et Strafwetboek 
beteugeld misdrijf noodzakelijk hestand-

' deel van handelsoogmerk blijkt 

. I 
' dergelijke prenten, raadplege men J. CoN-
s~AN'r, op. cit., blz. 101, nr. 921. 

In verband met h et begrip met de goede 
zeden strijdige prenten, r aadplege men cass., 
4 mei· 1964 (Bull. en PAsrc., 1964, I, 936). 
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W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om eiser te veroor
delen, het arrest beschouwt dat het vast
staat. dat eiser de kwestieuze publicaties 
waarm de met de goede zeden strijdige 
afbeeldingen of prenten voorkomen heeft 
verkocht (inbreuk op voormeld arti
kel 383, lid 1), met het oog op de handel 
m voorraad heeft gehad (inbreuk op 
voormeld artikel 383, lid 3) en het 
verboden tijdschrift met een handels
oog;merk heeft verkocht (inbreuk op 
art1kel 2, 2°, van de wet van ll april 
1936); . 

Overwegende dat, in tegenstelling met 
wat het geval is voor de misdrijven 
beteugeld door de artikelen 383 lid 2 
en 385 van het Strafwetboek, het verko~ 
pen van met de goede zeden strijdige 
afbeelcbngen of prenten, misdrijf beteu
geld door artikel 383, lid I, het met het 
oog op de handel in voorraad hebben 
val~ zulke afbeeldingen of prenten, mis
dnJf beteugeld door artikel 383, lid 3, 
en het met een handelsoogmerk verkopen 
van verboden tijdschriften, misdrijf be
teugeld door artikel 2, 2o, van de wet 
van. ll apnl 1936, geen openbaarheid 
vermsen; 

Overwegencle dat de bedoeling van de 
wetgever bij de beteugeli.ng van deze 
laatste misdrijven is geweest het bederven 
van de openbare zeden door het versprei
den. van n:wt de goede zeden strijdige 
geschriften, afbeeldingen of prenten te 
beletten ; dat dit verspreiden en meteen 
de op~J?-bare schennis van de goede zeden 
ook blJ nwt openbaar verkopen of ver
spreiden mogelijk is ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende clat het arrest, om de ' 
inbreuk op artikel 383, lid 3, bewezen 
te verklaren, beschouwt dat het vaststaat 
dat eiser de met de goede zeden strijdige 
afbeeldingen of prenten met het oog op 
de Ijtaudel in zijn bezit heeft gehad; 

. . Overwegende dat het hof van beroep, 
hlJ gebrek aan conclusie op dit punt, 
met gehouden was te omschrijven uit 
welke elementen dit handelsoogmerk 
blijkt; 

Dat het onderdeel . niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doonlat het bestreden arrest, door als 
stelregel .aan te nereen dat elke sexueel 

prikkelende ;:tfbeelding strijdig is met 
het huidig begrip van. de goede zeden, 
onvol~oende antwoordt op de conclusie 
van e1ser ; dat het zodoende tevens een 
regel huldigt die, zoals blijkt uit de in die 
conclus~e nader omschreven rechtspraak 
en advws van de Minister van justitie 
vt>.ndaag volkomen wordt tegengespro~ 
ken : 

Overwegende dat, nu het middel niet 
aa.raduidt or welk verweer of exceptie 
het arrest met antwoordt, het middel in 
zover het een gemis a:an antwoord op de 
conclus1e aanvoert, met ontvankelijk is ; 

. Overwege1~de dat, nu het arrest geens
zms stelt dat elke sexueel prikkelende 
afbe~lding strijdig is met het huidig 
begnp van de goede zeden, het middel 
voor het overige feitelijke grondslag mist ; 

Ert overwegende voor het ov.erige dat 
de substant1ele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

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

22 december 1970. - 2• kamer. -
VooTzitte?', de H. Belpaire, voorzitter. -
VeTslctggevm·, de H. de Vreese.- Gelijk
lttidende conclusie, de H. Dumon, advo
caat-generaal. - PleiteTs, de HR. Sche
pens en De Groote (van de balie bij het 
Hof van beroep te Gent). 

2• :KA,MER. - 22 december 1970. 

WEGVERKEER. - VERBOD DOOR EEN 
LIJKSTOET TE BREKEN. - WEGVER
KEERSREGLEME.NT VAN 14 MAART 1968, 
ARTIKEI, 38, 3°.- Vo:mRTUIGElN WAAR
OP DIT VERBOD VAN TOEPASSING IS. 

Het bij a1·tikel 38-3° van het wegvm·kee?·s
?'eglement opgelegde ve1·bod doo1· een 
lijkstoet te b1·eken is niet van toepassing 
o'P. het voe?·tttig dat niet in gesloten 1·ij de 
ltjkwagen of de ande1·e voe?·tttigen volgt, 
zodat de besttttwde?'S van de ande1·e 
voe?'tttigen hie1·doo1· niet konden gissen 
dat het van deze stoet deel uitmaakte. 

(STEVE.NS,' 

T. VAN OAUWENBERGH EN WYNEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
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arrest, op 14 april 1970 door het' Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. W at betreft de voorziening van eiser 
als beklaagde : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 38, 3°, van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 

doonlat het bestreden arrest, hoewel 
vaststellend dat eiser met zijn wagen in 
een lijkstoet reed en aannemend dat hij 
de voor hem rijdende wagen in de lijk
stoet volgde, eiser niettemin ten . laste 
legt de doorgang niet te hebben vrijgela
ten voor de eerste verweerder die van 
rechts kwam, om de enkele reden dat 
eiser zou hebben nagelaten zijn voertuig 
in gesloten rij te honden achter de lijk
wagen en de daaropvolgende voertuigen 
en, hoewel deel nitmakend van een lijk
stoet, zon gehandeld hebben alsof hij 
geen deel u.itmaakte van dergelijke stoet, 

tenvijl eiser, als deel nitmakend van 
een lijkstoet, luachtens voormeld arti
kel 38, 3°, prioriteit genoot, en het arrest, 
door te beslissen dat eiser zijn voertnig 
in gesloten rij moest honden, aan voor
meld artikel 38, 3°, een bijkomende 
voorwaarde toevoegt die we'ttelijk niet 
gerechtvaardigd is : 

Overwegende dat het arrest in feite 
en soeverein vaststelt dat eiser, door op 
het lunispunt waar de aanrijding plaats 
had na te laten zijn voertnig in gesloten 
r_ij te honden achter de lijkwagen en de 
daarop volgende voertnigen, gehandeld 
heeft alsof hij geen . deel nitmaakte van 
een lijkstoet met het gevolg dat de 
eerste verweerder niet gissen kon dat 
het van links kmnende voertnig van eiser, 
hetwelk geen bijzonder kenmerk ver
toonde, deel nitmaakte van een lijkstoet; 

Overwegende dat het arrest, door te 
oor_delen dat het door voormeld artikel 38, 
3o, opgelegde verbod door een lijkstoet 
te breken niet toepasselijk is wanneer · 
hij die, hoewel de lijkwagen volgende, 
op een krnisptmt handelt alsof hij geen 
deel van de lijkstoet nitmaakt zodanig 
dat de andere weggebrnikers niet ktuu1.en 
gissen dat de wagen door deze persoon 
bestu.nrd tot een lijkstoet behoort, aan 
die wetsbepaling geen voorwaarde toe
voegt doch er een j uiste toepassing van ' 
n1.aakt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende voor het overige, wat 
de beslissing over de strafvordering 
betreft. dat de snbstantiele of op straffe 

van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Wat betreft de vooniening van 
eiser als bnrgerlijkE;J partij : 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikel 38, 3°, van het algemeen 

_ reglement 'op de politie van het weg
verkeer, 

doonlat het bestreden arrest oordeelt 
dat de eerste verweerder geen inbrenk 
pleegde op voormelde wetsbepaling om
d"t, zo het voertnig van eiser deel 
nitmaakte van een lijkstoet, het Jlochtans 
geen bijzonder kenmerk vertoonde, 

.Je1·wijl noch voormeld artikel noch het ' 
arrest bepalen welke bijzondere kenmer· 
ken voertnigen moeten vertm;ten om deel 
nit te maken van een lijkstoet : 

Overwegende dat het arrest de inbrenk 
op voormeld artikel niet bewezen acht 
omdat eiser, door op het lunispnnt zijn 
wagen niet in gesloten rij te honden, 
gehandeld heeft alsof · hij geen deel 
nitmaakte van een lijkstoet, zodat de 
·eerste verweerder niet kon gissen dat het 
voertnig van eiser tot een lijkstoet 
behoorde; 

' Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

22 december 1970. - 2e kamer. 
Voo1·zittm·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese.- Gelijk
luidende conchtsie, de H. Dnmon, advo
caat.generaal. - Pleite?', de H . Dinet 
(van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 22 december 1970. 

1° CASSATIE. - 0lVIVAN'G. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE.- 0ASSATIE 
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING.- CASSATIE VAN DE EINDBF.SLIS
SING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING TEGEN DE BEKLAAGDE, ZELFS 
INDIEN DE CASSATIE VAN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING WORDT UIT
GESPROKEN OVER EEN MIDDEL VAN 
AMBTSWEGE. 
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2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
• VoRM. - STRAFZAKEN. - BuRGER

RECH.TELIJK AANSPRA.K:ELIJKE PARTIJ 
EISERES. - VooRZIENING TEGEN DE 
BESI,ISSING OP DE STRAFVOR:QERING. 
- NrnT BETEKEND AAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE. - NIET ONTVANKEHJKE 
VOORZIENING. 

30 CASSATIE. - OMVANG . - STRAF

ZAKEN. - 0ASSATIE VAN DE BES~ISSING 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VER
OORDEELD. BURGERRECHTELIJR 
AANSPRAKELI.TK.E PARTIJ DIE ZICH NIET 
IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN OF DIE 
ZICH ONREGELMATIG HEEFT VOORZ!EN. 
- GEVOLGEN VAN DE CASSATIE MET 
BETREKKING TOT DEZE PARTIJ. 

4° cAssATrE. - OMVANG. - STRAFZA-
• KEN. - BURGERLIJKE , RECHTSVORDE
RING. - CASSATIE V .AJ.'f, DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING. - CASSATIE 
DIE DE VERNIETIGING HEEFT MEDEGE
BRACHT VAN DE BESLISSING OP DE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING WAARBIJ 
DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD. 
- REGELlVIATIGE VOORZIENING VAN DE 
BURGERRECHTELIJK AANSPRA.K:ELIJKE 
PARTIJ. - CASSATIE BRENGT DE VER
NIETIGING ll'lEDE VAN DE BESCHIKKING 
MET BETREKKING TOT DEZE PARTIJ, 
ZELFS AL WORDT DE CASSATIE VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERINC+ 
UITGESPROKEN OP EEN MIDDEL VAN 
AMBTSWEGE . 

1° De cassatie oJJ de niet bepe1·kte voo1·zie
ning van cle beklaagde, van de ve1·oo1·
clelencle beslissing op de stmfvonle1'ing 
b1·engt cle ven~ietiging mede van de 
eindbeslissing op de tegen hem ingestelde 
btwge?'lijke 1'echtsv01·de1·ing, welke het 
gevolg is van de ee1·ste, zelfs indien de 
cctssatie van de beslissing op de stnif
vonlenng wonlt ttitgesp1'0ken ove1· een 
midclel van ambtswege (1). 

2° Niet ontvankelijk, wegens niet-betelce
ning aan het openbaa1· ministe1·ie, is de 
voo1'ziening van een btwge1'1'echtelijlc aan
sprakelijke pa1·tij tegen de beslissing 01J 
de st1·ajvonle1'ing ( 2). 

3o JiVannee1· de beslissing tot ve1'001'deling 
van de belclaagde vemietigcl wonlt op 

(1) Cass., 20 april 1970 (An·. cass., 1970, 
biz. 774). 

(2) Cass., 23 . november 1970, suprct, 
blz. 276. 

(3) Cass., 28 september 1970, twee arresten, 
swm·a blz. 91 en 93. 

diens ·voo1·ziening en de bu1:ge1'1'echtelijk 
aanspmkelijlce pa1·tij zich niet in cassatie 
of zich bm·egelmatig in cassatie heejt 
vo·o1·zien, ve1'liest de beslissing, waa1·bij 
deze pm·tij btwgen·echtelijlc aanspmke
lijk w01·dt ve1'7claa1'd voo1· de ve?'oO?·deling 
van de belcli:tagde in de koste11 van cle 
stmjvonle1·ing, haa1· bestaans1·eclen ( 3). 

4° T1Vannee?' cle btwge1'1'echtelijlc aanspmke
lijlce pa1·tij zich 1·egelmatig in cassatie 
heejt voo1·zien, b1·engt de cassatie van cle 
beslissing waa1·bij de belclaagde op cle 
bu1·gm·lijke 1'echtsvo1'de1'ing wonlt · ve1·
o01·deeld, cle Ve?;nietiging mecle van de 
beschikking met bet1·elcking tot deze 
JJWrtij, · ook al is de cassatie van cle 
beslissing op de bu1:ge1·lijlce 1'echtsvonle-
1'ing enkel het gevolg van cle beslissing 
op de st1·ajv01'de1'ing, die is uitgespTolcen 
ove1· een midclel van ambtswege (4). 

{VERDOREN, DIJKSTRA EN · NAAli'ILOZE 
VENNOOTSCHAP « REDERIJ A. MAAS », 
T. POSSEll'llERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 maart 1970 in hager beroep ' 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen; 

I. W at betreft de voorzieni.ngen van 
de. eisers : · 

Over het middel van ambtswege afge
leid uit de schendi.ng van artikel 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat de eisers in hun 
conclusie hadden doen gelden dat, om 

. de wel bepaalde redenen welke zij naar 
voren brachten, de eerste r echter ten 
onrechte hun verweermiddelen had ver
wo,pen in verband met : 1° de breedte 
van bet vaarwater ; 2° de positie van de 
schepen op bet ogenblik dat de schippers 
elkaar bemerkten ; 3° · de m ogelijkheid 
die bestond voor de schepen waarmede 
hun eigen schepen in aanvaring kwamen 
·om achter deze laatsten door te varen ; 

Overwegende dat het vonnis, dat zich 
ertoe beperkt te overwegen dat het 

(4) Raadpl. cass., 14 maa,t 1966 (Bull. en 
PAsrc., 1966, I , 908); 20 februari en 10 ap1·il 

, 1967 (ibid., 1967, blz. 775 en 968); 11 septem
ber 1967 (ibid., 1968, blz. 46); 25 november 
1968 (ibid., 1969, blz. 318). 
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.Onderzoek in hoger beroep geen enkel 
e lement heeft naar .voor gebracht dat 
van die aard is de beslissing van de eerste 
.rechter, zowel op strafrechtelijk als op 
burgerlijk gebied, te doen wijzigen of 
zijn beweegredimen ·te ontzenuwen, be
doelde ccmclusie onbeantwoord laat en 
derhalve artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

Overwegende dat de vernietigi,ng van 
de beslissing gewezen over de strafvorde
ring de vernietiging met zich brengt van 
de definitieve beslissingen over de bur
gerlijke eisen die er het gevolg van zijn 
en waartegen de eisers zich regelma.tig 
hebben voorzien; 

II. W at betreft de voorziening van 
eiseres, burgerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat de voorziening aan het open
baar ministerie werd betekend ; 

Dat zij derhalve n iet ontvankelijk is 
in zover zij de veroordeling in · kosten 
win · de strafvordering b etreft ; 

Overwegende nochtans dat ingevolge 
de vernietiging van de beslissingen welke 
d e eisers strafrechtelijk veroordelen, de 
beslissing die eiseres dienaangaande bur
gerlijk aansprakelijk verklaart, zonder 
voorwerp wordt ; 

Overwegende d at de vernietiging van 
d e beslissing welke de eisers op de burger
lijke vordering veroordeelt, de vernieti
ging met zich brengt van de beslissing 
die eiseres voor deze veroardeling burger
lijk a.ansprakelijk v erklaart en waartegen 
zij zich r egelmatig heeft vaarzien ; 

Om die redenen, vernietigt h et bestre
den vannis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; v eroardeelt 
verweerder in de helft van de kasten en 
)aat het overige ten laste van d e Staat ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
R echtbank te Mechelen, rechtdoende in 
h ager beroep. 

22 december 1970. - 2e k amer. -
VooTzitte1·, de H. Belpai~e, voarzitter. -
VeTslaggeve1·, de H. Delahaye . -- Gelijk -

(1) Oass., 3 april 1967 (A''''· cass., 1967, 
biz. 934). 

De Arbeidsongevallenwet van 10 a.pril 1971 
·vervangt d e thans geldende regelingen. Lui~ 
dens artikel 8, § 1, van de nieuwe wet wordt 
h et ongeval op d e weg naar en van het we1•k 
a.ls arbeidsongeval aangezien. Niettemfu be
houdt het onderscheid tussen het arbeids-

luidende conclusie, de H . Duman; advo-= 
caat-generaal.- Pleite1·s, de HH. Tijtga.t 
(van de balie te Antwerpen) en .vcan 
Heeke . 

3e KAMER. 23 december 1970. 

l 0 ARBEIDSONGEV AL. - UITVOE
RING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. 
- BEGRIP. - 0NDERSCHEID TUSSEN 
ARBEIDSONGEVAL EN ONGEVAL OP DE 
WEG NAAR OF VAN RET WERK. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
VERNIETIGING VAN EEN BESLISSING 
VAN EEN GERECRT, DAT OP RET OGEN
BLIK VAN DE VERNIETIGING NIET lliEER 
BEVOEGD IS : - VERWIJZING NAAR RET 
OP DAT OGENBLIK BEVOEGDE GERECHT. 

3° VERWIJZlNG NA CASSATIE . -
B U RGERLIJKE ZAKEN. - VERNIETI
GING VAN EEN VONNIS VAN DE RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG INZAKE 
ARBEIDSO NGEVALLEN. - RECH1'BANK 
TER ZAKE NIET MEER BEVOEGD OP RET 
OGENBLIK VAN DE VER"' IETIGING. -
VERWIJZING NAAR RET ARBEIDSHOF. 

4° WETTEN EN BESLUITEN. 
T OEPASSING IN DE TIJD. - VERNIETI
GING VAN E EN VONNIS VAN DE RECHT 
B ANK VAN EERSTE AANLEG INZAKE 
ARBEIDSONGEV ALLEN . - RECHTBANK 
TERZAKE NIET JVIEER BEVOEGD OP RET 
OGENBLIK VAN DE VERNIETIGING. -
VERWIJZING NAAR RET ARBEIDSHOF . 

1° Uit de omstandigheid clat het ongeval 
is ove1·komen op de weg naai· het wm·lc 
maa1· het ve1·voe1· naa1· het we1·k do01· de 
we1·kgevm· is ge01·ganisee1·d, lean niet 
WOTden afgeteid clat het ongeval, dat de 
we?"lcnemeT tijclens de ve1·plaatsing tTejt, 
in de loop van de uitvoe1·ing van de 
a1·beidsove1·eenlcomst i !J ovm·komen en 
m·beiclsongeval is en geen ongeval op 
de weg nam· of van het wedc (1) . (Geco
ordineerde wetten van 28 september 
1931, art. 1, lid 1 en 6; besluitwet van 
13 dece~nber 1945.) 

. ongeval en h et ongeval dat zich voordoet op 
de weg naar en van het werk zijn belang 
t . a. v . de burgerlijke aansprakelijkheid. Zo
als bepaald was door artikel 19, lid 3, van de 
gecol:irdineerde wetten van 28 september 
1931, gewijzigd door de wet van 11 juni 
1964, kunnen de getroffene of zijn r echtheb-

' bend en immers de r echtsvordering instellen 
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2o Wannee1· het Hoj een beslissing van een 
ge1·echt ve1'1~ietigt en de ge1·echten van 
dezeljde mng op het ogenblilc van de 
vemietiging niet mee1· bevoegd zijn om 
van de zaalc lcennis te nemen, wonlt, 
behottdens ande1·shtidende wetsbe1Jaling, 
de zaalc ve1·wezen naa1· het ge1·echt in 
hoogste Jeitelijlce aanleg dat op het 
ogenblilc van de ve1·nietiging bevoegcl is. 
(Gerechtelijk Wetb., art. 3 en 1110.) 
(Impliciete oplossing.) 

3o e~l 4o JtTT annee1· een vonnis van de 
?'echtbanlc van ee1·ste aanleg inzake a?'
beidsongevallen wonlt ve1'1~ietigd na de 
inwe?·lcingt1·eding van m·tilcel 579 van het 
Ge1·echtelijlc W etboelc, lcmchtens hetwellc 
de m·beidsge1·echten te1· zake bevoegd z1jn, 
w01·dt de zaalc ve1·wezen naa1· het a?·beids
hof (1). (Gerechtelijk Wetb., art. 3 en 
1110.) 

(DE BLOCK, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« SAVETRA ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 januari 1970 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te De~1.dermo~1.de ; 

Over het eerste middel, afgeleirl uit 
de schending van de artikolen 97 van de 
Grondwet, 1, 19 van d e wetten op de 
vergoedu1.g der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 28 septem
ber 1931, gezegd artikel 19 gewijzigd en 
aangevuld door de wetten van 10 juli 
1951 , 16 maart 1954 en 11 juni 1964, 
en 1 van de besluitwet van 13 december 
1945 betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de ongevallen die 
zich op de weg naar of van het werk 
voordoe~1., in stand gehoude~1. door arti
kel 12 van de wet van 10 juli 1951, 

doonlat het bestreden vom1.is beslist 
dat h et litigieuze o~1.geval een arbeids
ongeval is in de zin van voormelde 

« tegen de werkgever, zijn lasthebbers of aan
gestelde,n, wanneer het ongeval zich voordoet 
op de weg naar en van het werk , (art. 46, 
§ 1, 5°). 

Omtrent deze bepaling merkte de Afdeling 
Wetgeving van de Raad van State in zijn 
ad vies bij het· ontwerp dat de wet van 10 april 
1971 wercl, op : « Deze omschrijving is vol
doende ruim opdat deze bepaling ook gelclt, 

gecoordineerde wetten, en geen ongeva] 
op de weg naar het werk iri de zin van 
voormelde besluitwet, en dat dienvolgens 
overeenkomstig artikel 19 van voormelde 
gecoordineerde wetten, eiser niet gerech
tigd is tegen zijn werkgeefster een vorde
ring in te stellen strekkende tot het 
bekomen van de vergoeding, overeen
komstig het gemeen recht, van de schade 
veroorzaakt door een aangestelde van 
die werkgeefster, zulks om de reden dat 

· h et ongeval zich heeft voorgedaan toen 
eiser had plaats genomen in het voertuig 
van verweerster, werkgeefster van eiser, 
dat dit voertuig door een aangestelde 
van verweerster . bestuurd was, dat het 
vervoer gratis was zodat eiser een voor
deel in natura genoot door het transport 
te baat te nemen, dat de bestum·der van 
het voertuig onder het gezag, de leiding 
en h et toezicht van verweerster stand, 
daar hij gek:regen instructies uitvoerde, 
inzonderheid met het voertuig werkliede11. 
in hun woonplaats af te halen om ze n aar 
de werf te Antwerpen te voeren, dat ver
weerster h et vervoer georganiseerd had 
met het doel arbeiders op het werkterrein 
aan te voere~1., dat dienvolgens het 
gebruik maken door eiser van gezegd 

. vervoer niet los stand van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, dat hieruit 
volgcle dat eiser onder het gezag, de 
leiding e~l het toezicht van verweerster 
stand en dat hieraan geen afbreuk werd 
gedaan noch door het feit dat eiser er niet 
toe verplicht was het voertuig t e nemen, 
of het onderweg naar goeddmilien mocht 
verlaten, noch door h et fe:it dat tijdens 
de rit eiser geen speciale -vooraf bepaalde 
arbeidsprestatie diende te leveren, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, indien eiser er 
niet toe verplicht was in het voertuig 
van verweerster plaats te nemen, onder
wag naar goeddunken dit V<;Jertuig mocht 
verlaten, en tijdens de rit geen speciale 
voorafbepaalde arbeidsprestatie diende 
te leveren, eiser zich noch daadwerkeli]k 
noch virtueel onder het gezag, de leiding 
en het toezicht van verweerster bevond, 
zodat het litigieuze ongeval geen arbeids
ongeval was in de zin van artikel 1 van 
voormelde gecoordineerde wetten op de 
arbeidsongevallen, maar een ongeval op 
de weg naar h et werk in de zin van 

,wanneer de werkgever het vervoer van zijn 
werknemers zelf organiseert. Ook dan gaat 
het immers om een ongeval dat « zich voor
doet op de weg , » ( Gedr. St. Senaat, 1969-
1970, nr. 328, blz. 88). 

(1) Cass., 16 december 1970, supm, blz. 390. 
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.artikel 1 van voormelde besluitwet van 
13 december ,1945, waaruit volgt dat 
·eiser, op grond van artikel 19 van voor
melde gecoi:irdineerde wetten , op de 
arbeidsongevallen, gerec4tigd was zijn 
werkgeefster, overeenkomstig het gemeen 
recht, vergoeding te vragen van de schade 
door de aangestelde van verweerster 
veroorzaald ; 

tweede onde1·deel, er geen logisch ver
band te leggen is tussen, · enerzijds, het 
feit dat eiser had plaats genomen in het 
voertuig van verweerster, dat dit voer
tuig door een aangestelde van verweerster 
bestuurd was, dat het vervoer gratis 
was en een voordeel in natura voor eiser 
uitmaakte, dat de bestuurder van het 
voertuig zich onder het gezag, de leiding 
·en het toezicht van verweerster bevond 
.daar hij· instructies van verweerster uit
voerde, dat verweerster het vervoer 
georganiseerd had met het doel arbeiders 
op het werkterrein aan te voeren, en dat 
·er in hoofde van eiser Ejen verband 
bestond tussen het plaats nemen in het 
voertuig en de uitvoering van de overeen-
1wmst en, anderzijds, het door het vonnis 
hiei·uit afgeleide gevolg, dat eiser zich 
tijdens de rit onder h et gezag en de 
leiding van verweerster bevond, zodat de 
beschou>vingen en constateringen van het 
vonnis geen afdoende motivering in de 
zin van artikel 97 van de Grondwet 
uitmaken voor de beslissing volgens welke 
het ongeval een arbeidsongeval was in de 
zin van artikel 1 van voormelde gecoi:ir
dineerde wetten op de arbeidsongevallen, 
en geen ongeval op de weg naar het werk 
in de zin van artikel 1 van voormelde 
besluitwet van 13 december 1945 : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat het ongeval waarvan eiser 
het slachtoffer werd, een arbeidsongeval 
is in de zin van artikel 1 van de gecoi:ir
dineerde wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, en niet een ongeval op de 
weg naar het werk ; dat het deze beslissing 
steunt op de in het middel overgenomen 
redenen en vaststellingen ; 

Overwegende dat deze redenen en 
vaststellingen alleen bovengenoemde be
slissing niet wettelijk rechtvaardigen ; 

Overwegende, inderdaad, dat uit het 
feit dat de bestmu·der van het voertuig, 
die gekregen instructies uitvoerde, als 
aangestelde van de werkgever gezag, 
leiding en toezicht desgevallend in het 
kader van zijn bediening kon uitoefenen, 
n iet volgt dat de werklieden, die in dit 
voertuig vrijwillig hadden plaats geno
men en het onderweg naar willekeur 

konden verlaten, zich in werkelijkheid 
onder het gezag, de leidi~1g en het toe
zicht van de werkgever bevonden ; 

Dat evenmin mt de omstandigheid dat 
de werklieden gratis vervoerd werden 
en dat dit voor hen niet verplicht ver
voer georganiseerd werd met het doel 
ze op het v.erkterrein aan te voenin,.kan 
worden afgeleid dat eiser zich op het 
ogenblik van het ongeval onder het 
gezag, de leiding en het toezicht van de 
werkgever bevond en dat dit ongeval in 
de loop van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst is overkomen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt. het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerster in de kosten ; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Gent. 

23 · december 1970. - 3e kamer. 
' Vo01·zitte1·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter . - Ve1·slaggeve1', 
de H. Wauters. - Gelijkluiclencle conclu
sie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Bayart en van Heeke. 

3e KAMER. - 23 december 1970. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORli'L - DrENSTPLIOHT. - VooRZIE
NING DIE EEN ViETSBEPALING VER
MELDT, WELKE NIET BESTAAT.- NIET 
ONTV ANKELIJKE VOORZIF.NING. 

Niet ontvankelijk is cle voo1·ziening clie 
tegen de beslissing van de he1·keu1·ings
mad is ge1·icht en clie een wetsbepaling 
ve1·meldt wellce niet bestaat (1). (Gecoi:ir
dineerde dienstplichtwetten, art. 51, 
§§ I en 4.) 

(PERSYN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 september 1970 door 
de Herkeuringsraad van de Provincie 
Oost-Vlaanderen gewezen ; 

(1) Vgl. cass., 4 maart . 1963 (Bull. en 
PASIC., 1963, I, 739). 



-416-

Overwegende dat de voorziening de 
schending inroept van « artikel 6 van 
het koninklijk besluit van 18 juli 1962 >>; 

Overwegende dat voormeld artikel niet 
bestaat en de voorziening derhalve de 
wettelijke bepaling niet vermeldt waar
van de schending wordt ingeroepen ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 51, §§ l en 4, van de bij koninklijk 
besluit van 30 april 1962 gecoi:irdineerde 
dienstplichtwetten, deze vermelding een 
rechtsvorm is die op straffe van nietigheid 
moet worden in acht genomen ; 

Dat de voorziening dan ook niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

23 december 1970. - 3e kamer. -
Voo?·zittiw, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H . Lenaerts, advocaat-generaal. 

1e KAMER. - 24 december 1970. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). ARTI
K:E:L 1384, LID l, VAN ~T BURGERLIJK 
WETBOEK. - AANsPRAKELIJKHEID 
VOOR DE DAAD VAN DE · ZAAK DIE MEN 
ONDER ZIJN BEWARING REEFT. -

B:mGRIP. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). ARTI
K:E:L 1384, LID l, VAN ~T BURGERLIJK 
WETBOEK. AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR D:E; DAAD VAN DE ZAAK DIE llffiN 
ONDER ZIJN BEWARING ~EFT. 

VERPLICHTING RET BESTAAN VAN EEN 
AAN DE ZAAK EIGEN GEBREK TE 

BEWIJZEN. 

l o H ij die een levenloze zaak onder z~jn · 
bewa1·ing heeft is voo1· de daad van deze 
zaak slechts aanspmkelijk in zove1· 
bewezen wo1·dt dat de .Schade doo1· een 
geb1·ek van deze zactk is ve1·oo1·zaakt (1). 
(Burg. Wetb., art. 1384, lid l.) 

(1) en (2) Cass ., 27 november 1969 (A1'1' . 
cass., 1970, biz. 306) en de conclusie van het 
openbaar ministerie, alsmede de auteurs, 
waarvan sprake in deze conclusie, die v66r 

20 Ingeval een zekere hoeveelheid st1·o, die 
een bestttu1·de1· onde1· zijn bewa1·ing had, 
vuu1· vat, volstaat de omstandigheid 
alleen, dat het st1'0 in lichtelaaie stand, 
niet om het bestaan van een aan dit st1·o 
eigen gebrek te bewijzen (2). (Burg. 
Wetb., art. 1384, lid l.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BELGIAN 
SHELL COMPANY>>, T. N:E;URAY.) 

ARREST ( ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 oktober 1968 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen (3); 

Over het middel afgeleid t~it de schen
ding van de artikelen 1315, 1384, inzon
derheid lid l, van he.t Burgerlijk W etboek 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, na te h ebben vastgesteld, 
onder verwijzing naar de uiteenzetting 
van de in het beroepen vonnis voorko 
mende feiten, dat het benzinestation van 
eiseres gedeeltelijk was vernield ten 
gevolge van de brand van de lading st'ro 
op de vrachtauto van verweerder, het 
arrest afwijzend beschikt op de rechts
vorderin.g die eiseres op grm1.d van 
artikel 1384, lid l, van het Burgerlijk 
Wetboek heeft ingesteld om vergoeding 
van haar schade te bekomen, door de 
overweging, in rechte, dat de abnormale 
gedraging van de zaak of de schade op 
zichzelf niet aantonen dat de zaa.k door 
een gebrek was aangetast, zodat h et 
slachtoffer moet bewijzen dat het ongeval 
geen andere oorzaak heeft lnmnen heb
ben dan een gebrek en dus ook dat h et 
niet aan toeval of overmacht kan worden 
toegeschreven, en door de overw'eging, 
in feite, « dat ten deze de rijkswachters 
die een onderzoek hebben ingesteld naar 
de oorzaak van de brand hebben vastge
steld dat h et niet onmogelijk is dat de 
vrachtauto toen hij op de weg reed 
gloeiende as van v erbrand stro heeft 
opgezogen en dat het vmir 2 km 600 m 
verder is ontstaan >> en dat, derhalve, 
het bewijs van het bestaan van een 
gebrek dat in oorzakelijk verband staat 
met de brand niet was geleverd, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, door impliciet 
doch zeker te beslissen dat de brand 

h et arrest verscheen in Bull. en PAsiC., 
1970, I, 277. 

{3) PASIC., 1968, II, 297 .. 
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van de lading stro. op zichzelf niet het 
gebrek vormde van de zaak die verweer
der onder zijn bewaring had, doch aileen 
het gevolg van een gebrek waardoor. deze 
zaak eventueel zou aangetast zijn, .het 
arrest het wettelijk begrip van gebrek 
van d~ zaak heeft miskend, daar een 
lading stro in Iichterlaaie een zaak is die, 
zoals eiseres zulks bij ccinclusie onder
streepte, een abnormaal kenmerk ver
toont dat aan derden schade kan veroor
zaken en, dus, een gebrek (schending van 
de artikelen 1315 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek); · 

tweecle oncle?'cleel, zo beslist moet worden 
dat de brand van de lading stro op zich
zelf u.iet het gebrek van de zaak vormde 
doch aileen, in voorkomend geval, het 
gevolg van een gebrek waarvan het 
bewijs kon worden afgeleid, zoals het 
arrest dat juist vermeldt, uit de abnor
male gedraging van de zaak voor zover 
eiseres bewees dat deze gedraging geen 

. andere oorzaak kon hebben dan het 
bestaan van een gebrek en, inzonderheid, 
niet kon worden toegeschreven aan een 
vreemde oorzaak, de vaststeiling « dat 
bet niet onmogelijk is dat de vrachtauto 
toen hij op de weg reed gloeiende as van 
verbrand stro heeft opgezogen en dat 
het vuur 2 Ian 600 verder is ontstaan », 
waaruit het arrest afleidt dat het bewijs 
van een verband tussen een gebrek en 
de brand niet werd geleverd en de rechts
vordering van eiseres dus moet worden 
verworpen, deze beslissing niet wettelijk 
kan verantwoordi:m, daar een dergelijke 
vaststeiling het geenszins mogelijk maakt 
te zeggen dat eiseres niet had aangetoond 
dat de brand van de zaak geen andere 
oorzaak kon hebben dan een gebrek van 
deze zaak, doch aileen dat genoemde 
brand ni!)t het gevolg was van een fout 
va~1. verweerder (schending van aile in 
het middel aangeduide wettelijke bepa-
lingen) · 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, blijkens bet bestre
den arrest en bet vonnis waarnaar bet 
verwijst, verweerder net in een garage 
had getankt toen bet stro dat hij ver
voerde vuur vatte en de installaties van 
eiseres in brand stak ; 

Overwegende dat degene die een leven
loze zaak onder zijn bewaring heeft 
slechts aansprakelijk is voor de daad 
van deze zaak voor zover bewezen wordt 
dat de schade door een gebrek van de 
zaak werd veroorza,akt ; 

Overwegende dat eiseres betoogt dat 
de brand van de lading. stro een gebrek 

was van de zaak die verweer•der onder 
zijn bewaring had ; . 

Overwegende dat deze stelling berust 
op een verwarring tussen de gebeurtenis 
die de schade teweegbrengt en het gebrek 
van de zaak dat ervan de oorzaak kan 
zijn; 

Dat de omstandigheid dat, op het 
ogenblik van bet ongeval, het stro dat 
zich in de vrachtauto van verweerder 
bevond in lichterlaaie stond, geen gebrek 
vormde ' dat inherent was aan deze 
zaak; 

Dat hieruit volgt dat bet eerste onder
dee! van b et middel naar recht faalt; 

w at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres voor het hof 
van beroep enkel beweerde « dat bet feit 
dat een lading stro in lichterlaaie staat 
een gebrek is " ; 

Overwegende dat zij niet aanvoerde 
dat er een ander gebrek bestond; 

Overwegende dat de feitenrechter heeft 
aangenom en dat de brand van het stro 
op zichzelf geen gebrek was van de 
zaken die verweerder onder zijn bewaring 
haq, zodat het bestreden beschikkende 
gedeelte wettelijk verantwoord is ; 

Dat de gronden die bet tweede onder
dee! van bet middel bestrijdt, met name 
de vaststelling « dat het niet onmogelijk 
is dat de vrachtauto toen hij over de 
weg reed gloeiende as van verbrand 
stro h eeft opgezogen "• ten overvloede 
gegeven gronden zijn en dat, derhalye, 
dit onderdeel van het middel niet ont
vankelijk is wegens bet ontbreken van 
belang; 

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

24 december 1970. - 1e kamer. -
T1 oo1'Zitte1·, de H. Valentin,. raadsheer 
waarnemend voorzitter. - T1e1·slaggeve1·, 
de H. Polet. - Gelijkhticlen,cle conclusie, 
de H . Ganshof van der Meersch, procu
reur-generaal. - Pleite1·s, de HH. Van 
Ryn en Fally. 

1 e KAMER. - 24 december 1970. 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN . . 
- EuROPESE EcoNOMISCHE GEMEEN
SOHAP. - VERDRAQ TOT OPRIOHTING 
VAN DE EuROPESE EooNOMISORE GE
l\'I.EENSORAP, ARTIKEL 177.- GESOHIL 
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OMTRENT DE UITLEGGING VAN RET 
VERDRAG. - GESCHIL OPGEWORPEN IN 
EEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE 
HANGENDE . ZAAK. - PRE.JUDICIEEL 
GESCHIL.- HoF VAN CASSATIE ERTOE 
GEE,OUDEN DIT GESCHIL AANHANGIG 
1E MAXEN BI.T HET HoF VAN .JUSTITIE 
VAN DE EUROPESE GEMEE.NSCHAPPEN 
01\I UITLEGGING ERVAN TE BEKOMEN. 

2o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- EUROPESE EcoNOMISCHE GEMEEN
SCRAP. - VERDRAG TO.T OPRICHTINC+ 

. VAN DE EUROPESE EcoNOMISCHE GE
MEENSC:S:AP, ARUKEL 177. - GESCHIL 
OMTRENT DE UITLEGGING VAN HET 
VERDRAG. - GESCHIL OPGEWORPEN 
IN EEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE 
HANGENbE zAAK. VooRWAARDE 
WAARONDER BET HOF VAN CASSATIE 
NIET ERTOE C+EHOUDEOf IS HET GESCHIL 
AANHANGIG TE li'IAKEN BI.T HET HoF 
VAN .TUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEi\IEENSCHAPPEN' Oi\'I BI.T WI.TZE v A..."f 

PREHJDICIELE VRAAG EEN UITLEGGING 
TE BEKOl\IEN. 

3o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- EUROPESE EcoNOlVIISCHE GEMEEN
SCRAP. - VERDRAG TOT OPRICHTING 
vAN DE EuROPESE EcoNOlVIISCHE GE
MEENSCHAP, ARTIKEL 85, § 2. 
DATUM VANAF WELKE DIT ARTIKEL UIT
WERKING HEEFT. 

10 vVannee?' een m·dag OJn ttitlegging van 
het V enl1·ag tot oJJ?·ichting van de 
EtWOJJese Economische Gemeenscha]J 
wonlt 07Jgewo1·pen in een voo1· het Hof 
vcm casscttie hangende zaak, is het Ho.f 
e1·toe ve?']Jlicht de zaak aanhangig te 
malcen bij het Ho.f van jttstitie van de 
Etwopese Gemeenschappen om een p?·e
Jttcliciiile beslissing te bekomen ( 1) (2). 
(Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Em·opese Econo
mische Gemeenschap, goedgekemd bij 
handeling van de wetgevende macht 
van 2 december 1957 , ·art. 177). 
(Impliciete oplossing.) 

2o HTannee?' een vnwg om ttitlegging van 
het V enl?-ag tot oprichting van de 
Ett?'OJJese Economische GemeenschctJJ 
mate1·ieel clezel.fcle is als een ptmt wctm·
omt?·ent m·oege?' een ttitleggende beslissing 
van het Hoj van j ttstitie van de Etwo-

(1) Vgl. cass., 12 februari 1968 (A1·1·. cass., 
196S, biz. 765); 17 februari 1969 (ibicl., 
1969, biz. 569); 9 maart 1970 (ibid., 1970, 
):>lz. 636). 

pese Gemeenschappen wenl gem·aagd, 
zijn de nationate ?'echtscolleges waa1·van 
de beslissingen voo1· geen hoge1· bm·oep 
van inten~ 1·echt vatbaar zijn, e1·van 
v1·ijgesteld zich opniettw tot het Hof van 
jttstitie te wenden om bij wijze van 
prejucliciiile vmag een uitl,egging te 
bekomen (3). (Verdrag van 25 nl.aart 
1957 tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, goedge
kemd bij handeling van de wetgevende 
macht van 2 december 1957, art·. 177 .) 

3o Tot OJJ de 13e mam·t 1962, clatttm van 
de inwe?·kingt?·ecling van de ve1·onlening 
m·. 17, die OJJ 6 feb? ·ttm·i 1962 clam: de 
Raad van de Etwopese Economische 
Gemeenschctp is vastgestelcl, heeft m·ti
kel 85, lid 2, van het Ve1·clmg tot op?·ich
ting van de Ett?'OJJese Economische 
Gemeensclwp slechts ttitwerlcing gehacl 
ten aanzien van de ove1·eenlcomsten en 
beslttiten waan;nnt1·ent de auto1·iteiten 
van de Lid-Staten, op basis vcm m·ti
lcel 88 vcm genoemd V enlmg, ttitdntkke
l.ijk hebben beslist dat zij oncle1· de 
toepassing vallen van a1·tilcel 85, lid 1, 
en dat ze niet in aanme1·king kunnen 
komen vom· de in § 3 becloelde ve?·lcla?'ing, 
ofwel ten aanzien waa1·van de Raad van 
cle Etwopese Economische GerneenschaJJ, 
bij beslissing genomen kmchtens m·ti
lcel 89, licl 2, heeft vastgesteld dat ze in 
st1·ijcl zijn met a1·tilcel 85 (4). (Verdrag 
tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap van 25 maart 
1957, goedgekemd bij handeling van 
de wetgevende macht van 2 december 
1957, art. 85, lid 1 en 3, 88 en 89, 
lid 2; verordening nr. 17 van 6 febru
ari 1962 vastgesteld door de Raad 
van de Em·opese EcoJ10mische Gemeen
sch ap, bekendgemaakt in h et Pttbli
katieblacl van de Etwopese Gemeen
scha]Jpen van 21 februari 1962, blz. 204.) 

(VENNOOTSCHAP NAAR AMERIKAANS RECHT 
« ADVAJ.'<CE TRANSFORlliER C0 », T. BARA 
.TEANN:m, :mCHTGENOTE ARON, :mN LITIS
CONSORT:mN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(2) (3) eli (4) Raadpl. de gezaghebbende 
auteurs waarvan sprake in de conclusie van 
het openbaar ministel'ie verschenen in Bull. 
e'u PASIC,, 1971, I, 393. 
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arrest, op 9 december 1968 door h et Hof 
van beroep te Brussel gewezen ( 1) ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr- · 
ding van de artikelen 85, §§ 1, 2 en 3, 
88, 247 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap, goedgekeurd bij de wet van 
2 december 1957 (en voor zoveel als 
nodig, artikel 1 van deze wet), en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat, na te hebben vastgesteld dat 
h et Verdrag tot oprichting van de 
Em·opese Econmnische Gemeenschap in 
Belgie in werking is getreden vanaf 
1 januari 1958 en dat de bepalingen van 
de paragrafen 1 en 2 van artJkel 85 van 
dit Verdrag, in zover ze een nietigheid 
van rcchtswege afkondigen, buiten de 
gevallen van overeenkomsten en beslui
ten waaromtrent de bevoegde Belgische 
autoriteit de nietigheid van de overeen
komst had vastgesteld, zonder gevolg zijn 
gebleven zolang de bepalingen van § 3 
van genoemd artikel 85 Jliet van toep.as 
sing werden verklaard bij de verordening 
Jlr. 17 die op 6 februari 1962 door de 
Commissie van de Europese Econo
mische Gemeenschap werd vastgesteld, 
h et bestreden arrest beslist dat artikel 85 
op de litigieuze overeenkomst pas van 
toepassing is geweest na 6 februari 1962, 
op welke datmn deze overeenkomst ver
vallen was, en, dien:tengevolge, ten 
onrechte heeft geweigerd na te gaan, 
zoals eiseres zulks in haar conclusie 
verzocht, of de overeenkomst waarvan 
verweerster de beeindiging aanvoerde 
aan genoemd artikel 85 was onderwor
pen, 

te1·w~jl uit artikel 247 van het Verclrag 
blijkt dat artikel 85, §§ 1 en 3, van 
toepa.ssing is vanaf zijn iuwerkingstelling 
in Belgie ; zo tot de inwerkingtreding van 
de verordening nr . 17, de in artikel 85, 
§ 2, bedoelde n.ietigheid die het in arti
kel 85, lid 1, bepaalde verbod sanctio
neert, niet van rechtswege uitwerking 
heeft, ze evenwel van toepassing is op de 
overeenkomsten en besluiten waarom
tr:ent de autoriteiten van de Lid-Staten 
uitdrukkclijk h ebben beslist dat ze onder 
de toepassing van de bepalingen van 
§ l van artikel 85 vallen en dat ze niet 
in aanmerking kunnen komen voor de 
in § 3 bedoelde verklaring ; krachtens 
a rtikel 88 van h et Verdrag dat, op 
grond van art.ikel · 247, van toepassing 
is vanaf zijn inwerkingstelling in Belgie, 

(1) PASIC., 1969, II, 40. 

de autoriteiten van de Lid-Staten over 
d e toelaatbaarheid van mededingings
regelmgen b eshssen m · overeenstemming 
m et hu:n' nat.ionale r echt en de in arti
h;el' 85, met name § 3, neergelegde bepa
lmger~, :zodat het hof van beroep, a ls 
autorrtert van een Lid-Staat in de z.in 
van artikel 88 van h et Verdrag, ver
phcht was na te gaan of de l.itigieuze 
overeenkomst aan artikel 85 was onder
worpen en er eventueel d e niet.igheid van 
uit te spreken : · 

Overwegende dat nit d e vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
overeenkmnst iJlzake de concessie van 
alleenverkoop in 1958 werd aangegaan 
en dat ze op 5 december 1961 werd 
beeindigd ; 

Overwegende dat eise.res betoogt dat 
artrkel 85, §§ 1 en 3, van h et Verdrag 
tot oprichting van de Europese Econo
mJsche Gemeenschap van toepassing is 
vanaf de inwerkingstelling van het Ver
drag, dat het hof van beroep verplicht 
was na te gaan of ·de litigieuze overeen
komst aan ·artikel 85 was onderworpen 
en er eventueel de nietigheid van uit te 
spreken overeenkomstig artikel 85, § 2; 

. Overwegende dat het Hof van just itie, 
biJ de mtspraak over een vorig verzoek 
om een prejudiciele beslissing, heeft 
beslist dat, tot 1_3 maart 1962, datum 
van de inwerkingtreding van de in 
artikel 87 van het Verdrag bedoelde 
Verordening, artikel 85, lid 2, van dit 
Verdrag slechts uitwerking heeft ten 
aanzien van de overeenkomsten en beslui 
ten waaromtrent de autoriteiten van de 
Lid-Staten, op basis van artikel 88 van 
het Verdrag, uitdrukkelijk hebben beslist 
dat ze onder d e toepassing van de bepa
lmgen van ltd 1 van artikel 85 vallen 
en dat ze niet in aanmerking komen voor 
de in lid 3 bedoelde verklaring, ofwel 
ten aanzien waarvan de Commissie, bij 
beshssmg genomen krachtens artikel 89 
lid 2, heeft vastgesteld dat ze in strijd 
zijn met art.ikel 85 ; 

Overwegende dat het Hof van justitie 
door deze regel te stellen, voor dat 
tijdperk~ de verplichting van artikel 177, 
laatste hd, heeft opgeheven en aldus het 
Hof heeft vrijgesteld zich tot het Hof 
van justitie te wenden om een uitlegging 
te bekomen ; dat de vraag die door de 
voorziening wordt gesteld, op dit punt, 
materieel dezelfde is als die waarover 
bij wijze van voormelde prejudiciele 
beslissing uitspraak werd gedaan; 

Overwegende dat niet wordt betwist 
dat de Belgische autoriteiten niet hebben 

r.---
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beslist of dat de Commissie niet heeft 
vastgesteld dat· de litigieuze overeen
komst verbqden was ; 

Dat de:?:e overeenkomst als geldig 
moet worden beschouwd, zonder dat 
dien~ nagegaan te worden of de .recht
l;>~nken, in de zin van artikel 88 van het · 
V'(lrdrag, autoriteiten van een Lid-Staat 
zijn; . 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

24 december 1970. - I• kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - v e?·slaggeve1', 
de H . Legros. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H . ' Ganshof van der· Meersch, procu
reur-generaal. - Pleite1·s, de HR. An
siaux en Fally. 

2• KAMER. - 4 januari 1971. 

1o ONAANT.ASTBARE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECH
TER. - STRAFZAKEN. - AKTE. -
VERSCB:RIJVING. - 0NA.ANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

2o CASS.ATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ. - 'vRIJWILLIG 
TUSSENKOl\illNDE PARTIJ.- CONCLUSIE 
VAN DEZE PARTIJ TEGEN DE BEKLAAG
DE. - MIDDEL VOORGEDRAGEN TOT 
STAVING . VAN DE VOORZ!ENING EN 
AFGELEID UIT RET GEBREK AAN ANT
WOORD OP DEZE CONOLUSJE.- VOOR
WAARDE VOOR DE ONTVANKELIJKHEID. 

3o REDENEN VAN DE VONNlSSEN 
EN ARRESTEN. ----;- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
IN CONCLUSIE VOOR!>ES'l'ELD VERWEER 
DAT TER ZAKE NIET l\illER DIENENDE 

, IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN 
DE RECHTER. - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER HIEROP TE ANT
WOORDEN. 

(1) Cass., 28 oktober 1957 (Bull. en PASIC., · 
1958, I, 190); vgl. cass., 7 oktober 1966 
(A·r·r. cass., 1967, blz. 173). 

(2) Raadpl. cass., 28 november 1966 en 
3 mel 1967 (A1'1'. cass., 1967, blz. 412 en 

1° De feitem·echte?' beo01·deelt op onaan
tastf?aTe wijze of een alcte en met name 
een alct{l van hoge1· be1·oep al da1~ niet 
doo1· een ve1·sclwijving is aangetast (1) . 

2o De bu1·ge1·lijlce pa1·tij is ontvanlcelijk 
om, tot staving van ham· voo1·ziening, 
zich t'e be1·oepen op het geb1·elc aan 
antwoonJ op de conch.sie van de v1'ij
willig tu.ssenlcomende pwrtij of van de 
tot tussenlcomst or-ge1·oepene tegen de 
belclaagde, in zove1' haaT conclttsie 
bet1·elclcing had op een geschil waa1·van 
de oplossing een tegen haa1· ingestelde 
·rechtsv01·de1'ing· leon be'invloeden (2) . 
(Impliciete oplossin:g.) 

3° De TechteT is niet e1·toe gehottden 
te antwoonlen op een in conclusie voo?'
gesteld vm·wee1·, dat tm· zalce n iet mee1· 
dienende is wegens de vaststellingen 
van zijn beslissing (3) . (Grondwet, 
a rt . 97 .) 

(JO;&ET, T. SffiJACQUES EN LITISCON
SORTEN ; GEJ\rnENSCHAPPELIJK ]\'[QTOR
VtAARBORGFONDS, T. S. A. «LA M:EDI 
CALE n.) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 12 jtmi 1970 gewezen door het 
Hof vari beroep t e Brussel ; 

I. Op de voorziening van J oret : 

a) In zover de voorziening gericht is 
t egen de beslissing op de strafvordering 
die tegen de verweerder Sirjacques is 
ingesteld : 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, niet veroordeeld is in de kosten 
van de strafvordering ingesteld tegen 
verweerder en hij dus niet bevoegd is 
om een cassa tieberoep teger1 die beslissing 
in te stellen ; 

b) In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de bm-gerlijke 
rechtsvordering, door eiser ingesteld 
tegen de onderlinge verzekeringsmaat
schappij het Gemeemschappelijk Motor
waarborgfonds : 

blz. 1068); 4 december 1967 (·ibicl., 1968, 
blz. 486) en 24 november 1969 (ibid., 1970, 
blz. 298). 

(3) Cass., 16 februari 1970 (A1'1' . cass., 
1970, blz. 556); 26 oktober 1970, su.pm, 
blz. 184. 
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Overwegende dat de uitspraak van 
het arrest op deze rechtsvordering er zich 
toe beperkt de heropening van de debat
ten te beveien en de kostim aan te 
houden; 

Dat de besiissing geen eindbesiissing 
is in de zin van artikei 416 van het 
~· etboek van strafvordering en geen 
uitspraak doet inzake bevoegdheid, zodat 
de voorziening niet ontvankeiijk is ; 

II. Op de voorziening van Joret, in 
zover zij gericht is tegen de besiissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, door 
hem irigesteid tegen de naamloze ven
nootschap « La Medicaie », en op de 
voorziening van het Gemeenschappeiijk 
Motorwaarborgfonds : 

Over het eerste middei dat tot staving 
van de voorziening van de eiser J oret 
afgeieid is uit de schend,ing van de 
artikeien 1317, 1319, 1320 e~1. 1322 van 
het Burgerlijk w· etboek, 97· van de 
Grondwet en 203 van het W etbaek van 
strafvordering (zoals gewijzigd bij de 
wet van 31 mei 1955, artikel 2), 

doonlat het bestreden arrest ontvanke
lijk verkiaart het hoger beroep van de 
vrijwiilig tussenkomende partij, « La 
Medicale », verzekeringsmaatschappij, 
« in de zaak van het openbaar ministerie 
waarbij de bovengenoemde burgerlijke 
partij gevoegd was .. . aileen we gens de 
telastlegging 0 » (niet-verzekering), op 
grand dat " ten gevolge van een inatenele 
vergissing de griffier van de rechtbank 
te Bergen in ·deze akte ... de bewoardin
gen had overgenamen waarin de vorige 
dag het door de Pracureur des Konings 
aangetekende hoger beroep was gesteld, 
in plaats van gebruik te maken van die 
waarin het hoger beroep van een tussen 
kamende partij moet worden gesteld, en 
het niet denkbaar- is dat deze tussen
kam(lnde partij hager beraep kan instel
len tegen een strafrechtelijke beschikking, 
waarvan zij de verandering niet kan 
varderen, maar klaarblijkelijk van toe
passing is op de burgerlijke beschikkin
gen die aan deze strafrechteiijke· beschik
king verbonden zijn ; de woarden « aileen 
wegens de telastlegging 0 » za maeten 
worden ver staan dat zij in hoger beraep 
het debat beperken tot de burgerlijke 
beschikkingen betreffende die . telastleg
ging 0 », 

te1·wijl de aide van hoger beroep bewijs
kracht heeft zolang zij niet van valsheid 
is beticht, zodat het hof van beraep niet 
bevaegd is om de daarin voorkamende 
vA1•kl".rimmn tA verbeteren. zelfs al was 

het om een materieie vergissing recht te 
zetten, en de rechter die aldus aan deze 
verklaringen een interpretatie geeft welke 
niet straokt met hun duidelijke en nauw
keurige bewoordingen, de bewijskracht 

·van de akte schendt ; 
En over het eerste middel dat tot 

staving van de voorziening van de eiser, 
het Gemeenschappelijk Matorwaarbarg
fonds, afgeleid is uit de schending van 
de artikelen 1319 en 1320 van het 
Bmgerlijk W etboek, 

doo1·dat de aide van hoger beraep, 
opgemaakt de 24e december 1969 op 
verzoek van verweerster, duidelijk stelde 
dat het hoger beroep aileen betrekking 
had ap de telastlegging 0, dit is de telast
legging wegens het ontbreken van een 
verzekering, en het bestreden arrest 
desniettegenstaande heeft beslist dat deze 
redactie te wijten was aap. een materiele 
vergissing van de griffier en dat voor
noemde vermelding zo moet worden ver
staan dat ziJ in hoger beroep het debat 
beperkt tot de burgerrechtelijke beschik
kingen betreffende die telastlegging 0 
en het middel heeft verworpen, waarin 
eiseres bij conclusie voor het hof van 
beraep had doen gelden dat, bij ontsten
tenis van hoger beroep tegen de burger
rechtelijke veroordeling van verweerster 
tot schadevergoeding jegens de burger
lijke partij, het arrest van 18 .december 
1969, wat deze veroordeling betreft, 
moest worden beschouwd als in kracht 
van gewijsde gegaan, 

tmwijl de rechters de vermelding dat 
het hoger beroep van verweerster niet 
tegen de burgerlijke beslissingen, maar 
tegen een strafrechtelijke beslissing ge
richt was, niet als een loutere materiele 
vergissing mochten beschouwen, en het 
arrest, dat aan voornoemde akte van 
hoger beroep een interpretatie geeft die 

. niet strookt met de duidelijke en nauw
kem·ige bewoordingen van die aide, de 
bewijskracht heeft · miskend die deze 
akte krachtens de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk W etboek bezit, zolang 
zij niet van valsheid beticht is : 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat het hoger beroep van de 
verweerster, de naamloze vennootschap 
« L a Medicale », ontvankelijk is, erop 
wijst « dat ... zowel uit de verklaringen 
van deze partij als uit de omstandigh e 
den zelf van de zaak blijkt dat ten gevolge 
van een materiele vergissing de griffier 
van de Rechtbank te Bergen in deze akte 
. . . de bewoordingen had overgenomen 
waarin de vorige dag het door de Procu-
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retrr des Konings aangetekend hoger 
beroep was gesteld, in plaats van dez.(l te 
gebruiken waarin het hoger beroep van 
een tussenkomende partij moet worden 
gesteld " ; " dat de tussenkomst van 
" La Medicale " uitsluitend betrekking 
heeft op de burgerlijke belangen waar
ov:er voor de eerste rechter een debat 
heeft plaatsgehad tussen deze tussen
komende en de burgerlijke partij », 
thans eiser Joret, "met als hoofdvoor
werp de vraag of het door beklaagde 
bestutrrde voertuig al dan niet verzekerd 
was 00 . en de bm·gerlijke gevolgen hier
van " ; " dat het niet denkbaar is dat 
het hoger beroep van deze tussenkomende 
partij een strafrechtelijk e beschiklci~lg 
betreft 00. maar klaarblijkelijk gericht is 
tegen de burgerlijke beschikkingen die 
aan deze strafrechtelijke beschikking 
verbonden zijn >>; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door een feitelijke en derhalve onaa~ltast
bare beoordeling va~l de omstandigheden 
waarop het wijst, heeft lnumen overwe
gen dat in de akte van hoger beroep 
bij het opstellen een materiele fout was 
geslope~l, en derhalve heeft kmmen 
beslissen, zonder aan deze akte een met 
die bewoordingen onverenigbare beteke
nis of draagwijdte te hechten, dat de 
uitdrukking « aileen wegens de telast
legging 0 " zo moet worden verstaan 
dat zij in 'hoger beroep het deb at beperkt 
tot de burgerlijke beschiklcinge~l in ver
band met die telastlegging 0 ; 

Dat het middel derhalve niet kan 
worden aangen01uen ; 

Over het tweede middel, ter staving 
van de voorziening van de eiser J oret 
afgeleid uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet, 

clo01·dat het bestreden arrest, waarbij 
het beroepe~l vonnis wordt gewijzigcl, de 
telastlegg~ng 0 (niet-verzekering) bewe
zen verklaart, zonder te antwoorclen op 
het middel dat uiteengezet is in de 
conclusie namens de vrijwillig tussen
komende partij, het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, regelmatig neerge
legd, en dat hieruit afgeleid is dat " de 
eerste rechter de vrijspraak heeft doen 
stem1en op het op 5 december 1969 door 
de v:erzekeringsagent Blondiau afgegeven 
attest, volgens hetwelk de maatschappij 
van o01·deel was de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van beklaagde voor het 
voertuig Triumph, in gebruik op het 
ogenblik 

1 
van het ongeval, te moeten 

dekl{en, voor.· zover beklaagde niet meer 
in h et bezit was van zijn vroeger voertuig 
Renault": 

en over het tweede middel, ter staving 
van de voorziening van de eiser, het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
afgeleid uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet, 

clo01·dat h et bestreden arrest beslist 
heeft; dat verweerster de bm·gerrechtelijke 
aansprakelijkheid van beklaagde voor 
zijn besturen van het voertuig Trimuph 
op het ogenblik van h et betwiste ongeval 
niet dekte, het beroepen vonnis heeft 
teniet gedaan, in zover het verweerster 
met beklaagde hoofdelijk aansprakelijk 
had verklaard voor de betaling van de 
schadevergoeding, en verweerster buiten 
zaak heeft gesteld, zonder te antwoorden ' 
op het middel, door eiseres in haar 
conclusie voor het hof van beroep hieruit 
afgeleicl dat, zoals door de eerste rechter 
beslist, de tegen beklaagde aangevoerde 
niet-verzekering ~liet bewezen was, welke 
vrijspraak steunde op het attest, de 
se december 1969 door de verzekerings
agent Blondiau-Vander Straeten afgege
ven, volgens h etwelk verweerster van 
o01·deel was de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van beklaagde voor het voer
tuig Triumph, in gebruik op het ogenblik 
van het ongeval, te 1uoete~l dekke~l, 
voor zover beklaagde niet meer in het 
bezit was van zij11. vroeger voertuig 
Renault, 

tenvijl deze niet-beantwoording gelijk
staat met ontstentenis van de bij arti
kel 97 van de Gronclwet vereiste motive
ring : 

Overwegende clat het hof van beroep 
op gr01'ld van nauwkeurige en in het. 
middel niet bekritiseerde gegevens vast
stelt clat de verzekeringsovereenkomst tot 
deklcixtg van de btrrgerrechtelijke aan
sprakelijkheicl van de beldaagde Sir
jacques geschorst w~,ts en bovendien erop 
wijst dat deze erkencl heeft clat hij niet 
1ueer verzekerd was ; 

Dat het hof van beroep derhalve niet 
gehouden was speciaal te antwoorden op 
de niet !anger ter zake dienende concht
sie, die steunde op het in ·het middel 
aangehaalde attest waarop de eerste 
rechter zich gegrond had om te beslissen 
dat beklaagde verzekercl was; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt elk van de eisers in 
de kosten van zijn voorziening. 

1 fV"71 """' , __ 
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Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. :--- Ve1'slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijkluiclende conclu
.sie, de H. Charles advocaat-generaal. -
Pleite1·, · de H. H. DeBruyn. 

2• KAMER.- 4 januari 1971. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ. - IN BERAAD GE
HOUDEN ZAAK. - BESLISSING DIE OP 
EEN LATERE TERECHTZITTING IS UITGE
SPROKEN ZONDER VOORAFGAANDE DAG
VAARDING VAJ.'f DE PARTIJEN. - GEEN 
NIETIGHEID. 

Indien in st1·ajzaken en met name inzake 
beschenning van cle maatschappij, na 
clebatten op tegenspmak, cle zaalc in 
be1·aacl is gehomlen en cle uitspmak van 
cle beslissing tot een late1·e tm·echtzitting 
is uitgestelcl, levm·t cle omstancligheicl 
clat cle beslissing zonclm· voomfgaancle 
dagvaa1·cling van cle pa1·tijen is gewezen 
geen nietigheiclsg1·oncl op (1). 

(CONTOR.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 november 1970 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling, die de omniddel
lijke internerillg van eiseres beveelt, 
aismede haar voorlopige opneming in de 
-psychiatrische afdeling van de straf
instelling te N am ell ; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat eiseres niet gedagvaard is op de 
terechtzitting van het hof van beroep 
waar6p in de zaak uitspraak is gedaan : 

Overwegende dat de wetsbepalingen 
betreffende ne vervolgingen in correctio
nele €m criminele zaken, die op de bij de 
wet tot bescherming van de maatschap
pij van 9 april 1930 bepaalde rechtsple
gingen toepasselijk gesteld zijn krachtens 
artikel 31 van genoemde wet, niet ver
·melden dat de partijen moeten worden 
gedagvaard op de terechtzitting waarop 
1.1itspraak wordt gedaan in de zaak, 
nadat deze in beraad is gehouden ; 

(1) Cass., Vi mei 1941 (A?'1·. cass., 1941, I, 
182). 

Dat trouwens uit de processtukken 
blijkt dat het bestreden arrest op 
5 november 1970 regelmatig aan eiseres 
werd betekend ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomeri; 

Over het tweede\ middel, hieruit 
afgeleid dat het verslag van de gerechte
lijke deskundige Dr. Baeken waarop 
sommige redenen van het bestreden 
arrest gegrond zijn, vals en verkeerd is : 

Overwegende dat het aan de feiten
rechter staat op onaantastbare wijze te 
oordelen over de waarde en het gezag 
van het verslag van een gerechtelijke 
deskundige en dat zulks niet tot de 
bevoegdheid van het Hof behoort ; dat 
h et middel niet ontvankelijk is ; 

Met betrekking tot de overige stellingen 
aangevoerd in de memories en andere 
stukken ter staving van de voorziening : 

Overwegende dat eiseres geen schen
ding van de wet aanvoert en slechts 
feitelijke gegevens doet gel den, voor het · 
onderzoek en de beoordeling waarvan 
het Hof niet bevoegd is ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
da.t de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Otn die redenen, verwerpt de ' voorzie
ning. 

4 januari 1971. - 2• kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raacJsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijkhticlende concltt
sie, de H. Charles, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 4 januari 1971. 

REDENEN VAN DE VONN1SSEN EN 
ARRESTEN. ___,_ STRAFZAKEN . . 

VEROORDELENDE BESLISSTNG OP DE 
STRAFVORDERING. - GEEN VEJ;tMEL
DING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING 
W AARBIJ EEN STRAF WORDT GESTELD. 
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Niet wettelijk gemotiveeTcl in 1·echte is cle 
ve1"001'delencle beslissing op de stmj
voTde1·ing, die geen melding maakt van 
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een wettelijke bepaling waa1·bij een stmf 
wordt gesteld op het bewezm vm·klaa1·d 
je# (1). (Grondwet, art. 97.) 

(MAGHUIN.) 

ARRE.ST ( ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 jnni 1970 in hoger beroep 
gewezen door. de Correctionele Recht
bank te Luik ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis niet in 
rechte met redenen is omkleed. 

Overwegende dat het bestreden von
nis, om een veroordeling ten laste van 
eiser uit te spreken, zich met name 
beroept op de artikelen 7 van de wet 
van: 26 jnnuari 1960 en 6 van het konin.k
lijk besluit. van 29 januari 1960, dit wil 

· zeggen de wettelijke bepalingen houdende 
de bestanddelen van het misdrijf dat ten 
laste van eiser bewezen wordt geacht, 
maar evenals het beroepen vonnis waar
naar het verwijst, nalaat melding te 
maken van een wettelijke bepaling waar
bij een str(l.f op dit misdrijf wordt 
gesteld; 

Dat het vonnis dus niet regelmatig in 
rechte met redenen is omkleed ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Hoei, zitting houdencle in hoger 
beroep. 

4 jannari 1971. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?', de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1', 
de H. Clason. - Gelijlduiclende conclusie, 
de H. Charles, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 januari 1971. 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
REGLEMENT VAN 14 MAART 1968. -

(1) Cass., 15 juni 1970 (A?'1'. cass., 1970, 
blz. 970) en 1 december 1970, sttpra, blz. 318. 

VOETGANGERS. - 0VERSTEKEN VAN 
DE RIJBAAN. - 0VERSTE.EKPLAATS 
VOOR VOETGANGERS. - 0VERSTEEK· 
PLAATS WAAR GEBRUIK WORDT GE· 
MAAKT VAN LICHTSIGNALEN WAARVAN 
DE. LIOHTEN DOOR DE VOETGANGE.RS 
KUJ)[NEN BE.DIEND WORDEN. - BEDIE· 
NING NIET VERPLICHT. 

De voetganger clie, bij het ove1·steken van 
cle ?'ijbaan, een ove?·steelc1Jlaats voo?' 
voetgange1·s bet1·eeclt voo1·zien ove?·een
komstig a1·tikel 1 06-1-c van het wegve?'· 
keM'S?'eglement van 14 maa?·t 1968 van 
lichtsignalen waa1·van cle lichten dom· 
cle voetgange?'S kunnen becliend wo1·den, 
zoncle?' him·van gebntilc te maken, maakt 
geen inb1·e~tk op cle 1·egels gesteld bij 
a1·tikel 48-3, 4°, van clit ?'eglement. 

(D:E<YlVI, T. E.. DE. TAYE. E.N ANDERE..) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 april 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

' 
cloonlat het bestreden arrest beslist 

heeft dat de feiten bedoeld in de telast
legging van onopzettelijke slagen en 
verwondingen tege11 eiseres bewezen 
waren en dat geen enkele font in nood
wenclig oorzakelijk verband met bedoeld 
ongeval tegen de cle1·de verweerster 
bewezen was, en dientengevolge eiseres 
tot geldboete van 200 frank heeft ver
oordeeld, alsmede tot betaling aan de 
tweede en de clerde verweerder van een 
bedrag van 4.000 frank als vergoeding 
voor de schade door hun minderjarig 
kind Norbeut geleden en die beslissingen 
heeft doen steunen op de overweging 
dat de oorzaak van het ongeval uitslui
tend lag in de onvoorzichtigheid van 
eiseres, die een door een lrnipperlicht 
aangekoJJ.digde oversteekplaats voor 
voetgangers met zodanige snelheid na
derde dat zij de burgerlijke partij Leona 
Morren en haar twee kinderen die deze 
plaats overstaken, niet kon ontwijken, 

te1·wijl eiseres bij conclusie had be
toogd dat de derde verweerster een fout 
had begaan waardoor zij aansprakelijk 
werd voor de gevolgen van het ongeval, 
daar zij de artikelen 48-3-2° en 106 van 
het wegverkeersreglement had overtre
den; 
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de ,conclusie van eiseres nader be
paalde : « dat inuners om het overste
ken van deze zeer drukke weg mogelijk 
te maken, de administratie een verkeers
licht met drukknop ter beschikking van 
de voetgangers heeft gesteld, ten eiride 
het verkeer op de laan te kunnen stop
zetten voor voertuigen (rood li<;Jht) en 
openstellen voor voetgangers (groen Iicht) 
welk laatstgenoemd .verkeer de over1ge 
tijd verboden is door een rood Iicht; 
Morren dit wist en toch nagelaten 
heeft gebruik te maken van het verkeers
teken, deze zeer brede rijbaan (14m. 20 
tot aan de tramrails) is beginnen over te 
steken, slechts beschermd door een 
vrachtwagen die, naar zij dacht, stilstond 
maar die in beweging was en gestopt 
heeft toen de voetgangers zich reeds op 
de oversteekplaats bevonden (verklaring 
van Chantal De Taeye), en zij haar font 
nog verergercle door in dat gevaarlijk 
oversteken haar twee kinderen van 5 en 
8 j aar mee te trekken ; overigens het 
zicht door stromende regen werd be
perkt; zij verplicht was zich geheel anders 
te gedragen: op grond van artrkel48-3-2° 
van het wegverkeersreglement van 
14 maart 1968 (verbod de rijbaan op te 
gaan zolang de verkeerstichten voor de 
voetganger.s dat 11.iet toelaten) arti
kel 106 van het wegverkeersreglement 
(bestaan, op de voetgangersoversteek
plaatsen, van lichten die door de voetgan
gers mogen bediend worden); Morren zich 
dns niet op de rijbaan mocht begeven 
alvorens het groene Iicht voor voetgan
gers te hebben aangemaakt en zij 
zodoende gewis een font in oorzakelijk 
verband met het on~eval heeft begaan "; 
. het bestreden arrest op die conclnsie 
niet heeft geantwoordt ; nit de motive
ring althans het Hof niet kan opmaken 
of de feitenrechters in rechte hebben 
willen beslissen dat de artikelen 48-3-2° 
en 106 van het wegverkeersreglement 
aan eiseres niet verbieden de rijbaan op 
te gaan alvorens het groene Iicht voor 
voetgangers te hebben aangemaakt, dan 
w.el in feite hebben willen beslissen dat, 
zelfs indien die artikelen haar dit ver
boden, zij door dit verbod niet in acht 

· te nemen geen font in oorzakelijk ver
band met het ongeval zon hebben begaan, 
om een reden die de r echters trouwens 
nagelaten hebben te vermelden; 

de dubbelzinnigheid van die motive
ring het voor het Hof niet mogelijk 
maakt zij11. toezicht nit te oefenen op de 
wettelijkheid van het arrest en gelijkstaat 
met het ontbreken van de bij a.rtikel 97 
"'tT~ .n rlA l1T'nnrlwAt. vP.rAiRt.A rAiiAnQ'Aving ! 

Overwegende dat het arrest, zonder 
deswege te worden gekritiseerd, erop 
wijst dat eiseres de oversteekplaats voor 
voetgangers, aangekondigd door een gee! 
knipperlicht, met zodanige snelheid is 
genaderd dat zij de burgerlijke partij en 
haar twee kinderen die bijhet oversteken 
van de rijbaan deze oversteekplaats 
gebruikten, niet kon ontwijken terwijl 
de andere bestuurders gestopt hadden 
om hen te Iaten voorbijgaan; 

Overwegende dat, door op grand van 
deze vaststellingen te beslissen dat de 
burgerlijke partij deze oversteekplaats 
heeft betreden zonder inbrenk te maken 
op de regels gesteld bij artikel 48-3-4° 
van bet koninklijk besluit van 14 maart 
1968 houdende algerileen reglement op 
de politie van h et wegverkeer en dat 
derhalve, · in · strijd met wat eiseres 
beweert, verweerster geen enkele fout 
in oorzakelijk verband met het ongeval 
heeft begaan, daar dit uitsluitend aan de 
onvoorzichtigheid van eiseres te · wijten 
is, de rechter impliciet maar zeker en 
zonder dubbelzinnigheid door ze passend 
tegen te spreken, de conclusie van eiseres 
heeft verworpen, waarin deze beweert 
dat verweerster een fout . in oorzakelijk 
verband met het ongeval heeft begaan, 
daar zij geen gebruik heeft gemaakt ~an 
het recht om zich van de verkeerslichten 
op die oversteekplaats te bedienen over
eenkomstig artikel 106, I, c van voor
noemd koninklijk besluit ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
heeft dat het ongeval uitsluitend te 
wijten is aan de onvoorzichtigheid van 
eiseres, en aldus de veroordeling van 
laatstgenoemde tot vergoeding van de 
gehele schade regelmatig heeft gerecht-
vaardigd; · 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat, met betreklcing 
tot de beslissing op · de strafvordering, 
de subst.antiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wor
den nageleofd en dat de beslissing over
eenkomstrg de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eis\:lres in de kosten. 

· 4 januari 1971. - 2e kamer. -
Vo01·zitte1· en Ve1·slaggevm·, de H. de 
Waersegger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Uelijlclttidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. Struye. 
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2" KAMER. - 4 januari 1971. 

1° CASSATIE. - RECHTSPLEGING. 
STRAFZAKEN.- VERWERPEND ARREST. 
- REGELMATIG NEERGELEGDE MEMO
RIE WAAROP RET HoF TEN GEVOLGE 
VAN OMSTANDIGREDEN BUITEN DE WIL 
VAN DE ElSER GEEN AORT REEFT 
KUNNEN SLAAN.- Qp DE VORDERING 
VAl' DE PROOUREUR-GENERAAL TREKT 
RET HoF RET ARREST IN EN DOET 
UITSPRAAK BIJ W:EGE VAN EEN NIEUWE 
BESORIKKING. 

2° HOF VAN ASSISEN. - SOHULDIG
VERKLARING. - VERMELDING VAN RET 
AA:N"TAL STEMMEN. - GEEN NIETIG 
REID . 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF- . 
ZAKEN. - MID.bEL DAT BERUST OP 
FEI'L'ELIJKE BEWERINGEN. - BEWE
RINGEN Dill GEE.N STEUN VINDEN IN 
DE STUKKEN OF DIE DOOR BEPAALDE 
STUKKEN TEGENGESPROKEN WORDEN. 
- MlDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MID DEL DAT UIT DE SOREN
DING VAN DE AANGEVOERDE WETTELIJ
KE BEPALINGEN SLEOHTS EEN RYPO
TRETISORE E.N ONNAUWKEURIGE GE
VOLG AFLEIDT. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

1° Ingeval, naclat een voo?"Ziening in 
st1·ajzaken als niet geg1·ond is ve?'WO?'pen, 
ten gevolge van omstancligheden buiten 
de wil van de eise1·, blijkt clat het Hoj 
geen acht heejc geslagen . op de clo01· cle 
eise1· ?'egelmatig nee1·gelegcle memo1·ie, 
t1·ekt het Hoj, op de vo1·clm·ing van de 
p?'OCtwett?'-gene?·aal, het gewezen an·est 
in en doet ttitspmak bij wege van een 
niettwe bescMklcing (1). 

2° Het antwoonl van de jt£1'Y is cloo1· geen 
nietighe,:d aangetast ten gevolge van de 
schencling van het vm·bocl het geta! van 
de stemmen te ve?"melden, gestelcl bij 
a1·tilcel 345 van het W etboek van stmf
vonle?·ing (wet van 10 oktober 1967, 
art. 3-152, § 2) (2). 

(1) Cass., 19 juni 1961 (B1tll. en PASIC., 
1961, I, 1136); 6 december 1948 (ibid., 1948, 
I, 691) en 13 januari 1947 (ibid., 1947, I, 15). 

(2) Vgl. cass., 15 februari 1926 (Bttll. en 

3° Feitelijlce gTondslag mist het midclel 
clat be?·ttst op jeitelijke beweTingen die 
geen steun vinclen in de p?·ocesstulclcen 
waaTop het Hoj vemtag acht te slaan of 
die cloo1· bepaalcle stttkken tegengesp1·o 
ken wo1·den ( 3). 

4° Niet ontvankelijlc is het micklel ge1·icht 
tegen het an·est van het hof van assisen, 
clat u.it de schending van cle aangevoe1·cle 
wettelijlce bepalingen enlcel een hypothe
tisch en onnauwkeu?·ig gevolg afleiclt 
wam·van het Hoj de geg1·ondheid niet 
lean beoonlelen ( 4). 

(RIFLET EN STRUVAY.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF;- Gelet op de vordering, 
gericht tot het Hof van cassatie door de 
Procm·em·-generaal bij dit Hof, en. lui
rlende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

n Ondergetekende Procm·em·-generaal 
heeft de eer hierbij u,iteen te zetten dat 
het Hof bij een arrest van 28 september 
1970 afwijzend heeft beschikt op de 
voorzieningen, onderscheidenlijk inge
steld op 16 jtmi 1970 door Struvay 
Daniel, Joseph, Camille, geboren de 
16" maart 1949 te Vierset-Barse, fabrieks 
arbeider, wone~~de te Marchin, rue C. Phi
lippot, 23, en op 23 jm~i 1970 door 
Rifiet Daniel, gebore~~ te Hoei op 
31 augustus 1947, fabrieksarbeider, wo
nende te Marchin, chemin des Gueuses, 2, 
tegen alle strafrechtelijke beschikkingen 
van een veroordelend arrest, gewezen op 
12 jtmi 1970 door het Hof van Assisen, 
van de provin.cie Luik, dat, uitspraak 
doende op de strafvordering, hen tot 
straffen heeft veroordeeld, meer bepaald 
tot levenslange dwan.garbeid. 

>> Dat het arrest van 28 september 
. 1970, dat, met betrekking tot de eiser 

Struvay, berust op de enige gro~id dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven vormen voor de 
feitem·echter in acht genomen zijn en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is, geen acht heeft geslagen op de memo-

(3) Cass., 19 februari 1968 (A1'1·. cass., 1968, 
biz. 799). 

( 4) Raadpl. cass., 17 april 1967 (A7"1'. cass., 
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rie d,oor . die eiser regelmatig voorgelegd 
tot stax.ing , van zijn voorziening, daar 
deze memorie ten gevolge van een 
materiiile vergissing aan de eiser Ri:flet 
werd toegeschreven die geen middelen 
tot staving van zijn voorziening had 
aangevoerd ; dat het arrest aldus op de 
middelen ingeroepen in de memorie van 
de eiser Struvay heeft geantwoord, alsof 
deze werden aangevoerd door de eiser 
Ri:flet. 

" Dat de eiser Struvay d,ie regelmatig 
gebruik heeft gemaakt van zijn wettelijk 
recht om een memorie over te leggen, 
recht had op een arrest waarin geant
woord werd op de door hem aangevoerde 
middelen. 

" Om die redenen, vordert ondergete
kende Procureur-generaal dat het Hof 
gelieve zijn arrest van 28 september 
1970 in te trekken, de eisers te ontslaan 
va)l de kosten waarin zij door dit arrest 
zijn veroordeeld en bij eon nieuwe 
beschildung op de voorzieningen van de 
eisers Struvay en Ri:flet uitspraak te doen. 

" Gedaan op het parket van het Hof 
de 4" december 1970. 

"Voor de Procureur-genera:al, 
" De Advocaat-generaal, 

" (get.) Charles"; 

Gelet op het bestreden arrest, de 
12" juni 1970 door het Hof van Assisen 
van de provincie Luik gewezen, gelet op 
het arrest van dat Hof van 28 september 
1970 waarbij de voorzieningen van de 
eisers tegen voornoemd arrest worden 
verworpen, met aaro1eming van de gran
den van de vordering van de procurem'
generaal trekt het arrest van 28 septem
ber 1970 ' in, ontslaat de eisers van de 
kosten waarin zij zijn veroordeeld en 
uitspraak doende op de voorziening bij 
een nieuwe beschikking ; 

I. Wat de voorziening van Struvay 
betreft : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 342 en 343 
van het Wetboek van strafvordering, 

doonlat de hoofdman van de jury het 
proces-verbaal van de verklaring van de 
jury aan de voorzitter van bet hof van 
assisen had voorgelegd, waarop deze 
magistra:at, zonder vooraf noch bet open
baar ministerie noch de verdediging te 
raadplegen, ter openbare terechtzitting 
opmerkte dat de hoofdman van de jury 
ten onrechte op voornoemd proces-ver-

baal had vermeld dat bet ontirennend 
antwoord op de vierde vraag - ver
zwarende omstandigheid - die betrek
king had op eiser ·en op bet feit dat hij 
persoonlijk doodslag had begaa:n onder 
de omstandigheden in artikel 4 7 5 van 
het Strafwetboek omschreven, werd ver
kregen met 7 stemmen tegen 5 ; dezelfde 
magistraat de hoofdman van de jury 
verzocht deze vermelding te schrappen, 
wat ter openbare terechtzitting werd 
gedaan, zoals blijkt uit de vaststellingen 
van bet proces-verbaal van de openbare 
terechtzitting tijdens welke de verklaring 
van de jury werd opgelezen, 

te1·wijl de voorzitter van het hof van 
assisen de gezworenen naar hun kamer 
van beraadslaging diende terug te zenden 
om de vastgestelde onregelmatigheid te 
herstE)llen ; de leden van genoemd hof 
konden kennis nemen van de doorge
haalde, maar toch leesbare vermelding, 
waarin duidelijk werd gezegd dat het 
gevoelen van de gezworenen verdeeld 
was, van welke aanwijzing bij de beraad
slaging over de straf gebruik kon worden 
gemaakt, waaruit volgt dat het geheim 
van de beraadslaging van de jury is 
geschonden en inbreuk is gemaakt op de 
rechten van de verdedigiJlg 

Overwegende dat de iii het middel 
aangehaa.lde a.rtikelen 342 en 343 van 
bet W etboek van strafvordering vreemd 
zijn aan de daarin geuite grief; 

Overwegende dat enerzijds de in het 
middel aangeklaagde vermelding geen 
onregelmatigheid opleverde die de teniet
d.oening van de uitspraak tot gevolg koJl 
hebben; dat bet d.erhalve niet geboden 
was de gezworenen naar de kamer· van 
beraadslaging terug te zenden ; 

Dat anderzijds de stelling dat de voor
zitter van bet hof 'van assisen kennis 
zou hebben gegeven van de vermeldiJ'lg 
van het aantal uitgebrachte stemmen 
geen stetm vindt in de vastste1lingen van 
het proces -verbaal der openbare terecht
zitting; 

· Dat ten slotte uit het feit dat de !eden 
van het hof « konden kennis nemen , 
van de inhoud van voornoemde ver
melding, bet middel slechts een hypothe
t.iRche en onduidelijke gevolgtrekking 
maakt, waarvan bet Hof de grond niet 
kan beoordelen ; 

· Dat derhalve bet middel niet kan 
worden aangenomen ; · 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd . en 
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dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; -

II. W at de voorziening van Riflet 
betreft : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen -&arden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt elk van de eisers in 
de kosten van zijn voorzieni~1.g, behalve 
in die van het ingetrokken arrest, welke 
ten laste van de Staat zullen blijven. 

4 januari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende concltt
sie, de H. Charles, . advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 januari 1971. 

1° WEGVERKEER. - VERBOD IN
RIOHTINGEN AAN TE BRENGEN DIE DE 
DOELMATIGHEID VAN ·DE VERKEERS
I,IOHTEN VERMINDEREN. - WEGVER
KEERSREGLEli'I:ENT VAN 14 MAART 1968, 
ARTIKEL 119, LID 2. - VERBOD NIET 
B:ElPERKT TOT DE OP DE OPENBARE 
WEG AANGEBRAOHTE INRIOHTINGEN. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT HET VEROORDE
I,:mND VONNIS, ZONDER VERWITTIGING 
VAN DE BEKLAAGDE, DE BEWOORDING 
VAN DE TELASTLEGGING HEEFT GEWIJ
ZIGD. - TELASTI,EGGING REEDS GE
WIJZIGD IN HET VERSTEKVONNIS 
WAARTEGEN VERZET VANWEGE DE BE
KLAAGDE. - BEKI.AAGDE DIE DE 
GELEGENHEID HEEFT GEHAD ZIOH HIER- . 
OMTRENT TE VERDEDIGEN.- MIDDEL 
MIST FEITELIJKE GRONDSLAG. 

1° Het verbod, opgelegd doo1· m·tikel 119, 
lid 2, van het wegve?•lcem·s1·eglement van 
14 maa1·t 1968, een luminositeit met een 
1·ode of g1·oene tint te geven aan alle 
reclamebonlen, uithangbo1·den of im·ich
tingen die zich, binnen een afstand van 
75 metm· van emi ve1·kee1·slicht, op minde1• 
dan 7 mete1· boven de g1·ond bevinden, 

is niet bepe1·kt tot de 1'eclameb01·den, uit- , 
hangborden of im·ichtingen die zich op 
de openbare weg bevinden. 

20 Feitelijke g1·ondslag mist het middel 
afgeleid uit de schending van de 1'echten 
van de ve1·dediging en hie1·op geg1·ond 
dat het ve1·oo1'delend vonnis, zonde1· de 
belclaagde te ve1·wittigen, de bewo01·ding 

. van de telastlegging heeft gewijzigd, 
hoewel deze wijziging 1·eeds vo01·kwam 
in het ve1•stekvonnis waa1·tegen ve1·ze t 
vanwege de beklaagde, zodat hij dm·halve 
van de wijziging op de hoogte was en de 
gelegenheid heeft gehad zich hie1·omt1·ent 
te ve1·dedigen (1). 

(FASTENAKEI,S.) 

ARREST. 

RET HOF ; :__ Gelet op het bestreden 
vom1.is, op 6 juni 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1 en 119, lid 2, van het 
koninldijk besluit van 14 maart 1968, 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegver1{eer, 

dliJonlat het bestr~den vonnis eiser ver
om·deelt om op de openbare weg een 
reclamebord aangebracht te hebben dat 
van rode tint is en zich op minder dan 
75 meter van een lichtsignaal ten behoeve 
van h et verkeer en op minder dan 
7 meter hoven de grand bevond, en 
daartoe op de overweging stetmt dat 
gezegd artikel 119 in werkelijlrneid « twee 
verschillende verbodsbepalingen bevat ; 
dat het 'verbod in artikel 119, lid 2, 
vermeld, een algemeen verbod oplegt in 
het belang van het verkeer in het 
algemeen ; dat de wetgever de mogelijk
heid van een verwarring in hoofde van de 
weggebruilmrs heeft willen uitsluiten "• 
en dat, daarom, de zeer algemene 
bewoordingen van gezegd arti}{el 119, 
lid 2, moeten verstaan worden als slaande 
op alle verlichte uithangborden, onver
schillig of zij zich op de openbare weg 
dan wei op prive eigendom bevinden, 

tm·wijl vermeld arti}{el 119 ·in zijn 
geheel moet worden beschouwd en dat, 

(1) Vgl. cass., 5 november 1955 (Bull. en 
PAsiC., 1956, I, 329). 
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vermits lid 1 uitdruk¥:elijk over de op'en
bare w'eg handelt, de in lid 2 bedoelde 
verlichte uithangborden die zijn welke 
zich op de openbare w'eg bevinden en 
terwijl die interpretatie de enige is die 
in overeenstemming te brengen is met 
artikel 1 van de inleidende bepaling van 
bedoeld koninklijk besluit, dat beschikt 
dat het reglement enkel geldt voor h et 
verkeer op de openbare weg, waardoor 
wordt bedoeld dat dit reglement enkel 
de politie . op de openbare weg regelt, 
stalling, uiteengezet door eiser in con
clusie en waarop het vonnis niet ant
woordt : 

Overwegende dat, ten einde de doel
matigheid van de verkeerslichten te 
verzekeren, lid 2 van artikel 119 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
verbiedt een luminositeit met een rode 
of groene tint te geven aan aile reclame
borden, uithangborden of inrichtingen 
die zich, binnen een afst(tnd van 75 meter 
van een v erkeerslicht, op minder dan 
7 meter hoven de grond bevinden ; 

Overwegende clat de bepaling van lid 2 
van artikel 119 niet inhoudt dat het 
verbod slechts geldt voor de reclame
borden, uithangborden of inrichtingen 
die zich op de openbare weg bevinden ;· 

OverwegeJlde dat het vonnis beschouwt 
dat artikel 119 twee verschillende ver
bodsbepalingen bevat; dat het in arti
kel 119, lid 2, vermelde verbod een alge
meen verbod is in het belang van het 
verkeer in het algemeen ; dat de · wet
gever de mogelijkheid van een verwarring 
in hoofde van de weggebruikers heeft 
willen uitsluiten ; dat gezegd verbod tot 
doel heeft het verkeer te vergemal{ke-
lijken; . 

Overwegende dat bet vonnis, aldus 
beslist dat lid 2 van artikel 119 geldt 
voor het verkeer op de openbare weg in 
de zin van artikel 1 van meergenoemd 
reglement en meteen de stalling van 
eiser luidens welke de telastlegging niet 
bewezen is omdat het reclamebord niet 
op de openbare weg maar op een _prive 
eigendom werd aangebracht, passend 
beantwoordt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van· de ·rechten van de 
ver;dediging, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens inbreuk op artikel 119, lid 2, 
van het verkeersreglement, en vaststelt 
dat de woorden << op de openbare weg" 
..._,, "~"~;Doincv hii hAt. onRtellen van de 

telastlegging vermeld werden . en die 
vergissing verbetert, ' · 

terwijl aldus aan de feiten een nieuwe 
kwalificering werd gegeven zonder dat 
eiser hiervan werd verwittigd en, vermits 
eiser zich in eerste aanleg en in . hoger 
beroep had verdedigd op een verschillen
de telastlegging, zijn rechten van ver
dediging werden geschonden : 

Overwegende dat eiser vervolgd wei:d 
om «· op de open bare weg een reclamebord 
aangebracht te hebben dat van rode tint 
was en zich op minder dan 7 5 meter 
v an een lichtsignaal ten behoeve van 
het verkeer, op minder dan 7 meter hoven 
de grond bevond (artikel 119, lid 2, 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968))) ; 

Overwegende dat de eerste rechter, in 
antwoord op de conclusie van eiser 
waarbij voorgehouden werd dat · « de 
ve1;lichte borden niet op de openbare 
weg geplaatst werden zoals verkeerdeli'jk 
in de telastlegging vermeld ... "; beslist 
dat « deze bewering' geenszins kan be
schouwd worden als van die aard dat zij 
de wettelijke voorschriften ter zake · te 
niet doet "; 

OverwegeAde dat de rechter in hoger 
beroep, uitspraak doende bij verstek op 
11 april 1970, vaststelt '' dat de woorden 
« op de openbare weg " bij vergissing in 
het opstellen van de telastlegging ver
meld geweest zijn " ; dat eiser op verzet 
dus kennis had van de beweerde wijziging 
in de telastlegging en overigens deze 
beslissirrg in zijn conclusie critiseerde " ; 
. Overwegende dat, ging het ook om een 
verandering van de kwalificering van de 
inbreuk, eiser in de mogelijkheid gesteld 
werd zich hieromtrent te verdedigen : 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen warden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om .die redenen; verwerpt de voorzi'e
ning; veroordeelt eis~r in de kosten. 

5 januari 1971. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?' en V e1·slaggever, de H. Dela
haye, raadsheer waarp.emend voorzitter. 
- Gelijkluidende oonolusie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Vanderlee.rien (van de balie bij 4et 
Hof 'van beroep te Brussel). 
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2e KAMER. - 5 januari 1971. 

·' 
1° VOORZIENING IN CASSATIE. 

BESLISSINGEN WA.ARTEGEN EEl' OASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - VRIJSPRAAK. 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. -
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRA.FZAKEN.
STRA.FVORDERING. - VEROORDELING 
WEGENS OVERTREDING VAN DE POLITIE 
OVER RET WEGVERKEER. - VONNIS 
W AARBIJ BUITEN DE OP DEZE OVER
TREDING GESTELDE STRA.F, RET VERVAL 
VAN RET RECHT TOT STUREN WORDT 
UITGESPROKEN, ZONDER VRIJSTELLING 
VAN RET ONDERZOEK VOORGESOHREVEN 
BIJ ARTIKEL 47 VAN DE WET BETREF
FENDE DE POLITIE OVER HET WEGVER
KEER (COORDINATIE VAN 16 MAART 
1968). - VERlVIEI,DING VAN DE WETTE
LIJKE BEPALING DIE DE BESTAND
DELEN VAN DE OVERTREDING OPGEEFT 
ALSMEDE VAN EEN BEPALING DIE 
HIEROP STRA.F STELT, MAAR NIET VAN 
GENOEMD ARTIKEI, 47.- NAAR RECHT 
MET REDENEN OMKLEDE BESI,ISSING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRA.FZAKEN.
STRA.FVORDERING. - RECHTER DIE 
ALS STRA.F UITSPREEKT RET VERVAL 
VAN RET RECHT TOT STUREN ZONDER 
VRIJSTELLING VAN RET ONDERZOEK 
VOORGESCHREVEN BIJ ARTIKEL 47 VAN 
DE WET BETJl,EFFEND:j]; DE POLITIE OVER 
RET WEC+VERKEER (COORDINATIE VAN 
16 MAART 1968). ----' GEEN CONCLUSIE 
BETREFFENDE RET ONDERZOEK. 
REOHTER NIET VERPLICHT DE REDEN 
VAN ZIJN BESLISSING OP TE GEVEN. 

1° JiVe gens het ontb1'eken van · belang is 
niet ontvankelijk de l.·oo?·ziening van 
de beklaagde tegen ee?l beslissing die 
hem v1·ijsp1·eekt (1). 

2° Naa1· 1·echt met 1·edenen omkleed is het 
vonnis tot vemo1'Cleling we gens · een ove?'
t?·ecb:ng van cle politie ove1· het wegve?'
kee?', waa1·in melding wo1'Clt gemaakt 
van de wettelijke bepaling die de 
bestanddelen van deze ove1·t1·eding OJJ

geejt, alsmede van de bepali?lg die hiemp 
st1·aj stelt, zelfs indien het vonnis 
bovencl-ien het ve1·val van het 1·echt tot 
st~wen ~Litsp1·eekt, zonde1· v1·ijstelling van 
het oncle?·zoek vo01·gesclweven bij a?·ti
kel 4 7 van de wet bet1'e fjende de politie 
ovm· het wegve1'kee1· .(coo1'Clinatie van 

1 mam·t 1968), maa1· geen melding 
maakt van genoemd a1·tikel (2). (Grand
wet, art. 97.) -

3o De 1'echte1· die als st?·af ~Litsp1·eekt het 
ve1'val van het 1·echt tot het best~wen van 
een voe1·t~Lig is, inclien hie1·omt1·ent geen 
concl~Lsie is genomen, niet ve?·plicht de 
1·eden op te geven wam·om hij de ve?'001'
deelde niet geheel of ten dele v1·ijstelt 
van het onde1·zoek vo01·gesclweven bij a?·ti
kel 4-7 van de wet bet1'efjencle de politie 
ove1· het wegve1'kee1· (coo1'Clinatie van 
16 mam·t 1968) (3). (Grondwet, arti
kel 97.) 

( SCHIE.TTEOATTE.) 

ARREST.· 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vom1.is, op 24 april 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctioneie Rechtbank 
te Oudenaarde ; 

Overwegende dat de voorzieni~1g, bij 
gemis aan belang, niet ontvankelijk is 
in zover zij opkomt tegen de beslissing 
waarbij eiser wegens de telastlegging A 
vTijgesproken wordt; 

Over het middel afgeleid uit de schen
clulg van artikel 97 van de Grondwet, 

doo1'Clat, ee1·ste onde1'Cleel, het vom1is, 
om eiser te veroordelen onder meer tot 
het verval van het recht tot het bestm·en 
van een -\roertuig, zonde1.' vTijstelling 
van onderzoek, enkel artikel 38 van de 
bij ko~1.inklijk besluit va~1. 16 maart 1968 
gecoordineerde wetten betreffende de 
politie op het wegverkeer aanhaalt en 
niet ar tikel 4 7, a lhoewel de straf voorge
schreven wordt door beide voornoemde 
artikelen; 

tweede ondei·deel, het vonnis de reden 
niet opgeeft die het opleggen van de 
examens, waarvan gewag in het eerste 
onderdeel, rechtvaardigt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, het beroepe~1. vom1is bevestigencl, 
eiser onder meer wegens vluchtmisdrijf 
tot een geldboete veroordeelt alsmecle tot 

(1) Cass., 23 november 1970, supm, blz. 273. 
(2) Raadpl. cass., 13 oktober en 14 oktober 

1969 (.An•. CCLSS., 1970, blz. 152 en 161). 
(3) Raadpl. cass., 5 september 1966 (A1T. 

cass .. 1967. hl7. . 14\ 
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het verval van het recht tot het besturen 
van een voertuig gedurende 15 dagen; 

Overwegende dat het vonnis artikel 33 
van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer vermeldt, hetwelk de kwalifi
catie geeft van het feit dat het misdrijf 
uitmaakt, door het vonnis ten laste 
va.n eiser bewezen verklaard, en tevens 
de op dit mrsdrijf gestelde straf bepaalt; 

Dat, derhalve, artikel 47 niet diende 
vermeld te worden ; 

Vi at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat- luidens artikel 47 

van me.er genoemde wet « hij die het 
verval van het recht tot sturen heeft 
opgelopen ... , wanneer het verval geein
digd is, een motorvoertuig ... slechts mag 
besturen mits hij met goed gevolg een ... 
onderzoek heeft ondergaan, te~lZij hij er 
geheel of gedeeltelijk door de rechter 
van vrijgesteld is of tenzij het een verval 
wegens lichamelijke ongeschiktheid be
treft waarvan hij de opheffing heeft 
bekomen, krachtens artikel 44 » ; 

Overwegende dat vermits, eensdeels, 
de rechter wettelijk het verval uitspreekt 
en de door de wet voorgeschreven straf 
oplegt, anderdeels, eiser geen conclusie 
genomen had strekkende tot de vrijstel
ling va.n een onderzoek bij het beeindigen 
van het verval, het vonnis wettelijk, 
zonder andere motivering, het verval kon 
uitspreken «met onderzoek "; 

Dat het middel in dit onderdeel niet 
kan aangenom.en worden ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

5 januari 1971. - 2e kamer. ~ 
V oo1·zitte1' en V e1·slag gevm·, de H. Dela
h aye, raadsheer waarnen1.end voorzitter. 
- Gelijlcluiclencle conclusie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. - Pleitm·, de 
H. Vanden Broecke (van de balie t 'e · 
Oud_enaarde). 

2e KA.MER. - 5 januari 1971. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRA.FZAKE"<. - PERSOON IN DIENST 
VAN EEN PARTIJ. - ALs GETUIGE 
GEHOORD.- WETTELIJKHEID. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
R'I'RAF7.AKEN. - GETUIGE. - VER-

PLICHTING TOT EEDAFLEGGING BEHALVE 
IN DE GEVALLEN D;rE DE WET OP 
BEPERKENDE WIJZE AANDUIDT. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKE.N.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN 
RECHT VERMENGD ZIJN. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA· 
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE 

TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF· 
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE TEGEN EEN lVIEDEBEKLAAGDE, 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° In st1·ajzaken ve1·biedt geen enlcele bepa
ling clat als getuige wo1·clt gehoo1·d hij 
die in clienst staat van een de1· pa?·tij
en (1). 

2° De getuigen clie doo1· een st1·ajge1·echt 
wo1·den gehoonl, moeten op st?·affe van 
nietigheicl van cle ?'echtspleging cle bij cle 
wet voO?·gesch1·even eecl afleggen, behalve 
in cle gevallen clie cle wet op bepe1·kende 
wijze aancluiclt (2). (Wetb. van strafv., 
art. 155, 189 en 317 .) 

3° Niet ontvankelijlc, wegens ve1·menging' 
van feiten en 1·echt, is het midclel clat 
het Hoj e1·toe zou ve1·plichten jeitelijke 
gegevens na te gaan (3). (Grondwet, 
art. 96.) 

4° Een beklaagcle is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voo1·zien tegen cle beslissing 
op cle stmjvonle1·ing van het openbaa1• 
ministe1'ie tegen een meclebeklaagcle ( 4). 

(BOUDIN EN DREUCK.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 april 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
teleper; 

Overwegende dat de voorzieningen 
enkel gericht zijn tegen de over de 
strafvordering gewezen beslissingen ; 

(1) Cass., 25 september 1961 (Bull. en 
PASIC., 1962, I, 96). 

(2) Cass., 22 juli 1970 (A?'1·. cass., 1970, 
blz. 1029). · 

(3) Cass., 2 februari 1970 (A1-r. cass., 1970, 
blz. 504). 

(4) Cass., 12 oktober 1970, sttpm, blz. 138. 

t-
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.. : N opens . de voorziening van Boudin 

, Over het eerste middel, . 
doo?"dat de rechter in hager beroep de 

genaanide Garreyn, na eedaflegging als 
getuige, gehoord heeft alhoewel laatstge
noemde in dienst was van medebeklaag
de, burgerlijke partij : 

· Overwegende, enerzijds, dat in straf
zaken geen enkele wetsbepaling verbiedt 
dat als getuigen zouden gehoord worden 
personen die in dienst van een der 
partijen staan; 

. Overwegende, anderzijds, dat aile per
sonen die door een strafrechtbank als 
getuige gehoord worden de eed moeten 
a:fleggen, behoudens in de gevallen, ten 
deze niet van toepassing, beperkend door 
de ·wet opgesomd ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, 
do01·dat een rechterlijke dwaling werd 

gepleegd vermits de rechter in hager 
bero·ep eiser veroordeelt tot een dilbbele 
geldboete van 20 frank wegens de telast
legging B, beledigmgen gericbt tegen 
Noyez en Vanneste, leden van zijn eigen 
personeel, en tweede eiser tot een geld
boete wegens de telastlegging G, beledi
gingen gericht tegen Garreyn, die in 
dienst van tweede eiser stand : 

1iV at bet eerste onderdeel betreft 

Overwegende · dat de beoordeling van 
dit onderdeel bet noodzakelijk zou maken 
:\h. feite na te gaan welke personen door 
eiser werden beledigd, omstandigheid 
waaromtrent v66r de rechter geen be
twisting werd opgeworpen ; dat in dit 
onderdeel het middel aldus feiten en 
recht vermengt; 

W at h~t tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
b eid beeft om een beslissi.ng waarbij de 
tweede beklaagde . veroordeeld wordt te 
bestrijden ; · 

Dat het middel in geen van beide 
onderdelen ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgescbreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

N opens de voorziening van Dereuck 

Over het middel, 
doo1·dat het . bestreden vonnis eiser 

veroordeelt niettegenstaande de enige 
objectieve getuige B. verklaarde dat 

eiser niet geantwoord had op de beledi
gingen geuit door eerste eiser, 

te1·wijl , nu de rechter terecbt bet 
getuige.nis va.n de twee aangestelden van 
eerste eiser, die door de politierecbtbank 
verboord werden, uit het dossier beeft 
geweerd en het slecbts die twee personen 
zijn die beweren ·dat eiser beledigingen 
zou geuit bebben, bet aldus blijkt dat 
het bestreden vom1is, ondanks het feit 
dat de getuigenissen geweerd werden, 
tach rekening gehouden heeft met die 
getuigenissen : 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat de getuigenissen waarvan het middel 
gewaagt, uit de debatten geweerd wer
den ; dat de bewering van het middel 
dat de recbter tocb rekening beeft 
gehouden met de uit de debatten ge
weerde getuigenissen, uit geen stuk waar
op het Hof acbt vermag te slaan blijkt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele 
of. op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvol'luen werden nage
leefd _en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

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

5 januari 1971. - 2e k amer. -
Voo1·zitte1· en V e1·slaggevm·, de H. Dela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter . 
- Gelijkluidende conclusie, de H. De-

' tournay, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
de HH. Six (van de balie te Doornik) 
en Mahieu (van de balie te Ieper). 

3e KAMER. - 6 januari 1971. 

1° HUUR VAN 1iVERK. - · ARBEIDS
OVEREENKOMST. STATUUT DER 
HANDELSVERTEGENWOORDIGERS, .ARTI
KEL 2, LID 1 EN 2. - VERliWEDEN 
« JURIS TANTUM » VAN HET BESTAAN 
VAN EEN .ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR 
BEDIENDEN. VERliWEDEN NIET 
WEERLEGD DOOR DE ENKELE OMSTAN
DIGHEID DAT DE HANDELSVERTEGEN • 
WOORDJGER IN HET HANDELSREGISTER 
IS INGESCHREVF.N. 
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2o VERWIJZING NA 01\.SSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- VERNI:ElTIGING 
VAN EEN SENTENTIE VAN EEN WERK
RECHTERSRAAD VAN BEROEP NA DE 
INW:ElRKINGTREDING VAN DE WET ROU
DElNDEl H:mT GERECHTELIJK WETBOEK. 
- VERWIJZING NAAR H:mT ARBEIDSHOF . 

3o WETTEN EN BESLUITEN. 
TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD. 
- MATERI:El DI:El ONDElR DE BEVOEGD
HEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANKEN 
RElSSORTElElRT. - VERNI:ElTIGING VAN 
ElElN SENTElNTilll VAN ElElN WERKRECH
TElRSRAAD VAN BEROElP NADEl INWER
KINGTRElDING VAN DE WET HOUDENDE 
RET G:mRElCHTELIJK W:mTBOElK.- VER
WIJZING NAAR HElT ARBEIDSHOF. 

1 o Uit de enkele omstandigheid dat een 
in het handels1·egiste1· ingesclweven han
delsve1·tegenwoo?·dige1·, voo1· eigen 1·eke
ning daden van koophandel heeft lcunnen 
ve?Tichten, kan niet wm·den afgeleid dat 
hij met zijn activiteit als ve1·tegenwoo1·
dige?· onde1· het gezag, voo1· 1·ekening en 
in naam van een of mem· opd1·achtgeve1'S 
heejt opgehouden. (Wet van 30 juli 
1963, art. 2, lid I en 2.) 

2o en 30 Ve1·nietigt het Hof een sententie 
van de we?'k?·echte?'S?'aad van bm·oep na 
de inwe1·kingt1·eding van de wet houdende 
het Ge1·echtelijk Wetboelc, dan verwijst 
het de zaak naa1· het a1·beidshoj (1). 
(Gerecht. Wetb., art. 3, 578, 607 en 
lllO.) 

(TOUSSAINT, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
lV]]j:T BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« MEUBAR »,IN VEREFFENING, EN PER· 
SONElNVENNOOTSCHAP ME_T BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « DEN EECKE », 
IN VERElFFElNING, EN LITISCONSORTElN.) 

ARREST (ve1·taling.) 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 3 april 1969 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroep te Luik, 
bediendenkamer ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 43, inzonder
heid 1°, van de wet van 9 juli 1926 op 
de werkrechtersraden, 2, inzonde~;heid 
lid 2 en 4, van de wet van 30 juJ.i 1963 
tot instE)lling van het statuut der handels -

(1) Raadpl. cass., 23 december 1970, supra, 

vertegenwoordigers, 3 van de wetten 
betreffende het handelsregister, gecoor
dineerd bij koninklijk besluit van 20 juli 
1964, en 97 van de Grondwet, 

dom·dat de bestreden sententie de 
werkrechtersraad 1·atione mate1·iae onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de vorderingen van eiser die vanaf 1957 
tot 30 juni 1967 voor de verweersters, de 
personenvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid Meubar en den Eecke, 
als haudelsvertegeuwoordiger heeft ge
werkt, op grond (( dat de activiteit van 
appellant (thans eiser) erin bestond een 
klandizie op te zoeken en te bezoeken 
met het oog op de onderhandeling over 
of de afsluiting van zaken betreffende 
meubelen e,n fauteuils ; dat is gebleken 
dat hij een tussenpersoon was tussen de 
gedaagde venuootschappen (bovenge
noemde verweersters) en « zijn klanten », 
zoals eerstgenoemden ze noemden ; dat 
het immers volstaat vast te stellen dat 
hij herhaaldelijk door deze vennootschap
peu werd gelast bij verschillende klanten 
het bedrag v:an de onbetaalde facturen of 
geprotesteerde wissels te iJmen ; dat, 
overeenkomstig de bepalingen van lid 2 
van artikel2 van de wet van 30 juli 1963, 
aangenomen moet worden dat appellant 
met deze vennootschappen een arbeids
qvereenkomst heeft gesloten, tenzij het 
tegendeel wordt bewezen; ... dat appel
lant zich op 20 juli 1964 onder nr. 98694 
in het handelsregister te Luik heeft Iaten 
inschrijven met het oog op het invoeren 
en het uitvoeren van meubelen, fauteuils 
en andere meubelartikelen · alsmede het 
drijven van een groot- en kleinhandel 
hierin ; dat die inschrijving, behoudens 
tegenbewijs, zijn hoedanigheid van han
delaar doet vermoeden ( artikel 3 van de 
op 20 "juli 1964 gecoordineerde wetten 
betreffende het handelsregister) ... ; dat 
appellant het vermoeden van zijn hoeda
nigheid van handelaar niet heeft weer
legd, v'ermoeden dat uit artikel 3 van 
de voornoemde gecoordineerde wetten 
blijkt ; dat hij, zoals door de eerste 
rechter wordt onderstreept; gebruik heeft 
gemaakt, van eigen commercieel schrijf
papier waarop hij voorkwam in de 
hoedanigheid van « vertegenwoordiger 
van meubel- en fauteuilfabrieken », met 
bovendien de vermelding van zijn in
schrijving in het handelsregister te Luik ; 
dat de ontslagbrief van 21 juni 1967 
uitdruldrelijk vermeldt dat de twee _ 
firma's verplicht zijn vanaf 1 juli een 
beroep te doen op een vertegenwoordiger 
welke tot de firma behoort ; dat het feit 
rl<>.t. <>nnAllomt. .7.ich on 20 iuli 1964 in het 
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handelsregister te Luik heeft ingeschre
ven, tegen hem een wette1ijk vermoeden 
heeft doen ontstaan dat hij werkelijk en 
als gewoon beroep daden van koophandel 
stelde en het tegenbewijs heeft geleverd 
van het bij de wet van 30 juli 1963 
ontstane vermoeden dat hij door een 
arbeidsovereenkomst met d e gedaagde 
vennootschap verbonden was, zodat d eze 
overeenkomst in een overee~1kmnst ver
anderde, afgesloten door een vrije tussen
persoon i~1 de zin van de laatste paragraaf 
van artikel 2 van deze wet», 

tenvijl de rechter noch door deze noch 
door enige andere motivering, waa,;onder 
deze dat elke meer omvattende of anders 
l'?den~e conclusie wordt verworpen, op 
ZIJn mmst zonder dubbelzinnigheid ant
woordt op de conclusie van eiser " dat 
va11af het ogenblik dat blijk werd gegeve~ 
van emg gezag, het weerlegbaar vermoe
den van artikel 2 van de wet van 30 juli 
1963 een onweerlegbaar vermoeden 
wordt ; dat de )Jij het dossier gevoegde 
stukke~1 onbetvnstbaar het bewijs leveren 
dat che band van ondergeschiktheid
bovengeschiktheid besto11d ; dat onder 
meer a) appel1ant in opdracht van zijn 
lastgevers de onbetaalde facturen moest 
inne11 ; b) op bevel van z1jn opdrachtge
vers bij onwillige klanten stappen moest 
doen om de betalingen te bespoedigen ; 
c) telkens wanneer zijn opdrachtgevers 
hem .daartoe verzochten, op hun maat
schappehjke zetel moest verschijnen ; 
d) samen met a11dere vertegenwoordigers 
van ~e gedaagde vennootschappen ver
gadermgen moest bijwonen; e) van de 
opdrachtgevers aanvragen tot aanbod 
kreeg die htm kland.izie tot hen hadden 
gericht, met verzoek die klandizie te gaan 
bezoeken ; f) de verweersters in bepaalcle 
vertegenwoorcl1gmgskosten op htm ver
zoek gedaan, tussenkwamen; g) appellant 
op verzoek van zijn opdrachtgevers pro
clukten aan bepaalde klante11 afleverde, 
zoals dwarsstukken, schroeven, sleutels, 
sloten, enz ... ; h) aclministratief werk 
di~nde te verrichten, zoals op last van 
ZIJn opdrachtgevers het opstellen van 
J:>es~~lbons in verschillende exemplaren ; 
~) ZIJn opch·achtgevers in htm stands op 
Jaarbeurzen en tentoonstellingen moest 
vertegenwoordigen; j) op bevel -van 
ge'intimeerden bepaalde klanten bezoeken 
moest; k) een bepaald gedeelte van het 
land als werkgebied moest gaan bezoe
ken : namelijk de provincies H enegou
wen, N amen, Luik, Luxembm·g, W aals 
Brabant, alsmede het Groot-Hertogdom 
Luxembt~·g; l) geregeld mondeling en 
schl'lftelnk VAr.Ql"·"' nno~ ~;;~ ~~~'--'L-'L-· -

mo\)st uitbrengen en voor zijn opdracht
gevers het gebruik van zijn · tijd moest· 
rech'tvaardigen », waaruit volgt dat de· 
sententie niet regelmatig met redenen is. 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) en, in .ieder geval, niet 
wettelijk de onbevoegdheid van de werk
rechtersraad rechtvaard.igt (schend.ing 
van de andere voornoemde bepalingen) :: 

Overwegende dat uit de betwiste sen
tentie blijkt dat eiser in dienst van de 
verwerende vennootschappen gewerkt 
heeft, en dat zijn activiteit erin bestond. 
een klandi.~;ie met het oog op het onder
handelen over of het afsluiten van zaken 
op te zoeken en te bezoeke11 ; 

Overwegende dat de sententie, om te 
beslissen dat het geschil niet onder de
b evoegdheid van de werkrechtersraad 
r essorteerde, zich beperkt tot de vast-
stelling dat eiser zich op 20 juli 1964 in 
h et handelsregister te Luik liet inschrij
ven met het oog op het ' invoeren, het 
·uitvoere11 en het verkopen van meubel
artikelen, dat hij gebruik heeft gemaakt 
van zijn eigen commercieel schrijfpapier,. 
waarop hij voorkwam in de hoedanig
heid van « vertegenwoordiger van men
bel- en fauteuilfabrieken », en dat de 
verweersters in hun ontslagbrief va11 
21 jtmi 1967 verklaarde11 dat zij « ver
plicht w'are11 een beroep op een vertegen
woorcliger van de firma te doen » ; dat 
de sententie hieruit afleidt dat eiser 
« werkelijk en als gewoon beroep daden 
van koophandel stelde » ; 

Overwegende dat eiser voor eigen 
rekening daden van koophandel h eeft 
ktmnen stellen en terzelfdertijd gelijk
soortige handelingen voor rekening van 
de verweersters en onder hm1 gezag heeft 
kunnen verrichten ; dat uit de motivering 
van het arrest clerhalve niet blijkt dat de 
verweersters de bij artikel 2, lid 2, v an _ 
de wet van 30 juli 1963 tot instelling van 
het statuut der handelsvertegenwoordi
gers bepaalde vermoedens hebben weer
legd; 

D at de sententie derhalve niet geant
woord heeft op de conclusie, waarin 
eiser deed gelden dat hij tussen 1957 en. 
1967 niet heeft opgehouden onder het· 
gezag van de verweersters te werken, 
zodat ze artikel 97 ·van de Grondwet,. 
d&t in het middel vermeld is, heeft 
geschonden ; 

Dat dit middel gegrond is ; 
Om die redenen, vernietigt de bestre

den sententie ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
~e:n;~akt op_ de _ka~t ~an de vernietigde 
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ltierover door de feitenrechter uitspraak 
ka;n worden gedaan; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

6 j a;nuari 1971. - 3e kamer. 
Voo1·zitte1· e;n Ve1·slaggeveT, de H. Polet, 
•raadsheer waar:nemend voorzitter. -'-
Gelijkluidende concl~tsie, de H . Colard, 
advocaat-generaal. 

3e KA,MER. - 6 januari 1971. 

l 0 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST.- ARBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR WERKLIEDEN. - 0NDER
BREKING VAN RET WERK DOOR DE 
WERKMAN ZONDER UITDRUKKELIJKE 
OF STILZWIJGENDE TOESTEMMING VAN 
DE WERKGEVER. - 0NDERBREKING 
VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDS
OVEREENKOl\'IST. 

2o ARBEIDSONGEVAD. - 0NGEVAL 
OVERKOMEN IN DE LOOP EN TER ZAKE 
VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDS
OVEREENKOMST. - B:mGRIP. 

1 o De onde1'b1·eking van de a1·beid doo1· de 
we1·kman, zonde1· de uitdntkkelijke of 
stilzwijgende toestemming van de we1·k
geve1·, onde1·b1·eelct de ~titvoe1·ing van de 
a1·beidsoveTeenkomst ( 1). 

2o Uit de omstandigheid dat na een 
onde1·b1·eking van de m·beid, de uitvoe1·ing 
e1·van he1·nomen wo1·dt en dat het ongeval · 
is ove1·komen toen de get1·ofjene het 
voe1·t~tig van zijn we1·kgevm· naa1· de 
zetel van het bed1·ijj tentgbmcht, leidt 
.rJe 1'echte1· wettelijk aj dat dit ongeval is 
ove1·komen in de loop vctn en te1· zake 
van de ~titvom·ing van de a1·beidsove1·
.eenlcomst voo1· we1·lclieden (2). (Gecoiir
di;neerde wette:n v.an -28 september 
1931 b etreffende de vergoedi:ng der 
schade voortspruitende uit arbeidson
gevallen, art. 1, lid 1 en 6.) 

(1) R a adpl. cass., 7 november 1968 (An·. 
·Cass ., 1969, blz. 270) en de noten get. W.G. ; 
cass., 25 november 1970, sup1·a, blz. 286. 

(2) R aadpL cass. , 7 november 1968, waar
van sprake in de vorige noot, en cass., 12 mei 
1969 (A1'1'. cass., 1969, blz. 896) en de noot 
{)nd er dit arrest. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« DE BELGISCHE BIJSTAND », 

T. JASPERS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 januari 1970 in boger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Nijvel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
di;ng van de artikelen 97 va;n de Grand
wet, 1, 2, 5, 6 en 9 van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
zoals ze bij het koninklijk besluit van 
28 september 1931 gecoiirdineerd werden 
en zoals ze gewijzigd en aangevuld zijn, 
wat artikel 1 betreft, bij de besluitwet 
van 9 juni 1945 en wat de artikelen 2, 5, 
6 en 9 betreft, bij de wetten van 10 juli 
1951 en 17 juli 1957, 

cloo1·dat, hoewel het vaststelt dat het 
litigieuze ongeval zich rond 1 uur 
's morgens te Rebecq-Rognon vom·deed, 
terwijl de getroffene, die de vorige dag 
rond 8 u. 30 's morgens was vertrokken 
om bestellii,gen bij klanten van zijn 
werkgever af te leveren en die zijn 
laatste ldant, rond 17 u., te Dour, h ad 
bezocht, normaal te Brussel had moeten 
terug zijn tegen 19 of uiterlijk 20 u., het 
bestreden vonnis, dat de beroepen beslis
sing bevestigt, verldaart dat het ongeval 
in de loop van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst is overkomen en 
dat het dus gaat om een arbeidsongeval, 
op grand dat " hoewel verweerder, in de 
nacht :van het ongeval, een gedeelte van 
zijn tijd niet heeft besteed aan de uitvoe
ring van zijn arbeidsovereenkomst, zijn 
taak niet was geeindigd op het ogenblik 
van het ongeval, vermits het voertuig 
dat hij moest besturen niet bij zijn 
werkgever was teruggebracht en dat er 
moet worden vermoed dat hij op het 
ogenblik van het ongeval het voertnig 
naar zijn werkgever terugbracht in uit
voering van zijn arbeidsovereenkomst », 

teTwijl het ongeval, om recht te geven 
op de wettelijke v ergoedi.ngen, moet 
overkomen zijn in de loop van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst, dat 
wil zeggen op een ogenblik en op een 
plaats dat de getroffene onder h et wer
kelijke of virtuele gezag, bestuur en 
toezicht van de werkgever stond ; de 
feitelijke omstandigheden waarop het 
bestreden vo~mis wijst, in dit opzicht 
niet ter zake dienend zijn, daar de 
omstandigheden dat de taak niet was 
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geeindigd, vermits het voertuig dat de 
getroffene moest besturen niet bij de 
werkgever was teruggebracht, en dat 
vermoed werd dat de getroffene, op bet 
ogenblik van de feiten, dit voertuig 
naar zijn v;erkgever terugbracht in uit
voering van zijn overeenkomst, niet 
b~letten dat het ongeval zicb in de loop 
van de schorsing van de arbeidsovereen
komst beeft voorgedaan, daar de onder

. breking van het werk noch uitdrukkelijk 

. noch stilzwijgend door de werkgever was 
toegestaan en de tijd en plaats waarop 
bet ongeval zich heeft voorgedaan noch 
uitdrukkelijk noch impliciet deel uit
maakten vart wat partijen in. bet contract 
overeengekomen zijn, waaruit volgt dat 
het bestreden vonnis niet regehnatig met 
redenen is omkleecl en bovendien bet 
wettelijk begrip va~"l ar.beidsongeval heeft 
geschonden : 

Overwegende dat het 'vonnis stelt « dat 
boewel gedaagcle in hager beroep (thans 
verweerder), in de nacht van het ongeval, 
een gedeelte van zijn tijd niet heeft 
besteed aan de mtvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst, zijn taak op het 
ogenblik van dit, ongeval echter niet was 
geeindigd, vermits het voertuig dat hij 
moest besturen niet bij zijn werkgever 
was teruggebracht ; dat het ongeval zich 
dus in de loop van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst en in verband met 
deze uitvoering heeft voorgedaan op een 
ogenblik dat gedaagde in hager be1'oep 
onder het gezag en het toezicht van zijn 
werkgever stand; dat helemaal niet is 
aangetoond. dat genoemde gedaagde in 
hager beroep, op enig oge~lblik, de uit
voering van :lijn arbeidsovereenkomst 
zou hebben beeindigd, en dat, daaren
tegen, ten deze moet worden vermoed 
dat hij, op het ogenblik van het ongeva.l, 
het voertuig naar zijh werkgever terug
bracbt in uitvoering van zijn arbeids
overeenkomst » ; 

Overwegende dat, weliswaar, de onder
braking van het werk schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
meebrengt wanneer het werk zonder 
uitdrukkelijke of stilzwijgende toestem
ming van de werkgever werd onderbro
ken; 

Doch overwegende dat, ten deze, het 
.ongeval plaats had op een ogenblil~ dat, 
volgens voormelde vaststellingen van het 
vonnis, de uitvoering van het werk, na 
een schorsing van verschillende uren, 
opnieLlW was vom;tgezet ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroor!leelt eiseres in de kosten. 

6 januari 1971. - 3e kroner. · -
Voo1·zitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemeJ;J.d voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de· 
H. Legros. - Gelijkluidende conlusie, de 
H. Colard, advocaat-g:eneraal. 

1e RAMER. 7 januari 1971. 

10 RECHTBANKEN. - BURGERLIJ.KE 
ZA.REN.- STUK.KEN OPGESTELD IN EEN 
.ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE RECHTS
PLEGING. - STURICEN WAAROP DE 
RECHTER l\WET ACHT SL.A.AN. - MAAT
REGELEN DIE DE RECHTER liWET 
NElliEN. 

2o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - BuRGERLIJ.KE ZAREN. -
STURR:EN REGEL~TIG .A.AN DE RECH
TER VOORGELEGD DOOR DE P.A.RTIJEN 
OF EEN DER .P.A.RTIJEN. - STURICEN 
OPGESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN 
DIE VAN DE RECHTSPLEGING. - STUX
ll:EN DIE BUITEN DE DEBATTEN ZIJN 
GEHOUDEN. - A.ANTASTING VAN DE 
RECHTEN VAN DE vERDEDIGING. 

1 o Geen enkele wettelijke bepaling stelt de 
rechtm· ervan v1·ij acht te slaan 

1 
op 

stukken, die, ook al zijn zij geen p1·oces· 
stukken, in ee11r ande1·e taal zijn gesteld 
dan die van de ?'echtspleging, wannee1· 
deze st~tkken hem 1·egelmatig do01· de 
pa1·tijen of doo1· een de1· ·pa?·tijen zijn 
voo1·gelegd. Kent hij de taal niet, 
waa1·in de st~tkken zijn gesteld, dan 
moet hij de dienstige maat?·egelen nemen 
om de ve1·taUng e1·van te bekomen (1). 

2o Do01· stuklce11 die hem regelrnatig doo1· 
de pw·tijen of een de?' pa1·tijen zijn 
voo1·gelegd tot staving van hun aanspm
ken, uit ae debatten te hmtden, op g?·ond 
alleen dat deze st~tkken in een anclm·e 
taal zijn gesteld dan die van de ?'echts
pleging, tast de ?"echte?· de 1·echten van 
de venlediging aan (2). (Algemeen 
beginsel inzake de rechten van de 
verdediging.) 

(1) en (2) Vgl. cass., 15 juni 1964 (Bull. en 
PAsrc., 1964, I, 1108) en 25 september 1969 
(Ar?', cass., 1970, biz. 101) evenals noot 1 ; 
raadpl. cass., 29 april 1968 (ibid., 1968, 
biz. 1085). 
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(VALENTIN, T. DE TUROK.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestred€m 
arrest, op 19 december 1969 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel aJgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, lid 2, van het 

·decreet van 20 juli 1831 op de drukpers, 
6-1 van het verdrag v.an 4 november 
1950 en 20 maart 1952 tot bescherming 
van de rechten van de Mens en de 
fundamentele v:rijheden, 1 van de wet 
van 13 mei 1955 houdende goedkeuring 
van genoemd verdrag, 740, 771, 774, 807, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

aoo?·dat het bestreden arrest, dat de 
scheiding van tafel en bed tegen eiser 
toestaat en uitspraak doet over diverse 
bijkomende maatregelen, verklaait bui
ten de debatten te houden, zonder er 
acht· op te slaan, alle in het Nederlands 
gestelde stukken w.aarvan de vertaling 
in de Franse taal niet bij- het dossier 
van de rechtspleging werd gevoegd, 

te1·wijl de in het N ederlands gestelde 
stukken, die met name regelmatig door 
eiser werden overgelegd, processen-ver
baal bevatten die werden opgemaakt 
tijdens strafrechtelijke onderzoekingen 
waarnaar het arrest verwijst ; de rechters 
in boger beroep, indien ze de taal niet 
kenden waarin die stukken waren opge
steld, de dienstige rnaatregelen moesten 
nemen 01n er de vertaling van te bekomen 
en ze, door ambtshalve te weigeren er 
acht op te slaan, .afbreuk hebben gedaan 
aan het recht van de verdediging (scherr
ding van de him·boven aangeduide bepa
lingen, met uitzondering van ·artikel 97 
van de Grondwet); in elk geval, wegens 
het niet bepalen van de aard van de 
buiten de debatten gehouden stukken en 
of ze door eiser of door verweerster 
of door heiden wer.den aangevoerd, het 
arrest, waarvan de wettelijkheid hierdoor 
niet kan worden getoetst, niet behoorlijk 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, dat de 
scheiding van tafel en bed tegen eiser 
toestaat wegens mishandelingen en grove 
beledigingen, werd gewezen op een in het 
Frans gevoerde procedure ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
deze beslissing steunt op de getuigen- . 
vm•horAn niA in nA 7.ll.fl,k WArnAn R.f!!AllO -

men en op « verschillende strafrechtelijke 
onderzoekingen" waarnaar het verwijst; 

Overwegende dat het arrest verklaart 
uit de debatten te houden, zonder er 
acht op te slaan, · alle in het Nederlands 
gestelde stukken waarvan de vertaling 
in de Franse taal niet bij het dossier 
van de rechtspleging werd gevoegd ; 

Dat het hof van beroep uitdrukkelijk 
melding- maakt van het getuigenis van 
de enige getuige die in de loop van de 
getuigenverhor:en in het Nederlands werd 
gehoord, zodat deze verklaring aileen 
kan slaan op de in deze zelfde taal 
gestelde inlichtingsstukken ; 

Overwegende dat geen enkele wette
lijke bepaling de rechter ervan v:rijstelt 
acht te slaan op stuklren die in een 
andere taal dan die van de rechtspleging 
zijn gesteld, wanneer deze stukken hem 
regelmatig door de partijen of door een 
van de partijen werden voorgelegd ; 

Dat, wanneer hij de taal niet kent 
waarin deze stukken zijn gesteld, hij de 
dienstige maatregelen moet nemen om 
ervan de vertaling te bekomen ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door, om de enige reden die het opgeeft, 
stukk:en buiten de debatten te houden 
die partijen regelmatig hadden overge
legd tot staving van hun aanspraken, 
afbreuk: heeft gedaan aan het recht van 
verdediging van eiser en aldus het alge
meen beginsel heeft miskend dat dit 
recht bekrachtigt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de 
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

7 januari 1971. - 1e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Valentin, raadsheer 
waarneniend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

1 e KAMER. - 7 januari .1971. 
I 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
7.AK'f<]N.- V-mRPLTf1H'I'TNfl nl<] MTnn-mT.RN 
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TE B:E<ANTWOORD:E<N. - G:m:mN VER
PLIOHTING D:E< ARGUM:mNT:E<N T:E< B:E<ANT
WOORD:E<N. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN . ARRESTEN 0 - BURGERLIJK:m 
ZAKlllN. - W:mTT:E<LIJK:m B:mPALING:mN 
WAARVAN TOEPASSING IS G:E<ll'lAAKT. -
0PGA Y:m DOOR D:m RECHT:E<R. 

-3° BEWIJS.- B:mwiJS DOOR GESCHRIFT. 
- B:mWIJSKRACHT VAN D:E< AKT:E<N. -
BURG:E<RLIJK:m ZAK:E<N.- VERW:E<ERDER 
IN EEN EIS TOT SCHADEY:mRGO:E<DING 
DIE DE OMVANG VAN ZIJN AANSPRAKlll
LIJKH:EliD E.N H:E<T B:E<DRAG VAN DE 
SCHAD:E< B:E<TWIST. - VEROORDELING 
HIEROP G:E<GROND DAT :E<R TEG:E<N DE 
RAlVIING VAN DE SCHAD:E< G:E<:E<N B:E<ZWAAR 
WERD GEMAAKT. - MISK:mNNING VAN 
D:E< B:E<WIJSKRACHT VAN D:E< CONCLUSIE. 

l 0 D e ve1·plichting de vonnissen en a?Testen 
met 1·edenen te omkleclen dtvingt de 
1·echte?· te anttvoonlen op de midclelen die 
de pm·tijen hem 1·egelmatig hebben vooT
gecl?·agen, met nmne een excetJtie vm& 
onbevoegclheicl; deze ve1·plichting intpli 
cee?·t niet clat moet tv01·clen gecmtwoonl 
op cle tot staving van deze miclclelen 
aangevoenle a?'gttmenten, die geen onde?'
scheiclen midclelen zijn (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

:2° Bij geb1·ek aan een conclusie dienaan
gactnde, is de.,-echte?' in bu?·ge?'lijlce zaken 
niet ve1-plicht melding te maken van de 
wettelijke bepalingen waa1·van toepas
sing is gemaalct, 01ule1· . mem· van cle 
bepalingen die zijn bevoegdheid ve?' 
antwoonlen (2), wannee1· de wettelijlcheid 
van zijn beslissing kan getoetst wonlen 
aan .cle hand van cle gegevens vctn cle 
zactlc. (Grondwet, art. 97.) 

·3o De bewijsk?-acht vctn de c.onclttsie van 
cle venceenle1· in een eis tot schacleve1·
goecling, clie de omvang van zijn aan
sp?·akelijkheid en het bedmg van de 
schctcle betwist, wonlt miskend do01· de 
Ve?'OO?'deling die hieTop is geg?"Oncl dat 
geen enkel bezwam· tegen cle ?'ctming van 
de .Schade wenl gemaakt (3). (Burg. 
Wetb ., art. 1319, 1320 en 1322.) 

(1) Cass., 23 april 1965 (Btt.ll. en PAsrc., 
·1965, I, 880); 11 oktober 1968 (A?'1·. cass., 
1969, blz. 167). 

(2) Cass., 4 d ecember 1930 (Bull. en PAsrc., 
""10Q1 T !l\ • "TT ...... l ~ ..... r:-4---n..., f',., alrr.~oT'l rooc ~: 1'7 TY1~ .a :rf-. 

(COLLARD, T. LAMBOT EN DARDENNE.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF; :-- Gelet op het b estreden 
von~;J.is, op 27 mei 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant ; 

Over het eerste middel, afgeleid ·uit de 
schending van de artikelen 3, 2°, van de 
we_t van 25 maart 1876 op de bevoegd
held, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, uit de miske1ming van de 
bewijskracht van eisers conclusie, en uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

cloo?"dat het bestreden vonnis beslist 
dat de vrederechter bij wie het geschil 
aanhangig was, bevoegd was om ervan 
kennis te nemen en deze beslissing op de 
gronden van de eerste rechter steunt 
zonder er a11.dere gronclen aan toe te 
voegen, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, de eerste rech
t er had b eslist dat hij bevoegd was door 
erop te wijzen dat eiser betoogde dat de 
rechtsvordering van de verweerders « niet 
ontvankelijk zou zijn omclat ze gegro11.d 
is op artikel 1386 van het Burgerlijk 
W etboek in zover ze ertoe strekt hem te 
horeil veroordelen zijn dak te herstel
len » en door vast te stellen dat zulks 
niet het geval was, daar de rechtsvorde
ring « de herstelling van de gemene muur 
beoogt » ; in eisers conclusie in hoger 
b eroep daarentegen werd betoogd d at 
de rechtsvordering, die strekte tot ver
goeding van schade welke door de 
gerechtelijk deskundige .op 17.000 frank · 
was geramnd, geen t< r echtsvordel'ing was 
als bedoeld in artikel 3, 2°, v an de wet 
va~l 25 maart 1876 waarbij de pevoegd
held van de vrederechter wordt be
paald », omdat <<. dit artikel klaarblijkelijk 
doelt op de geschillen wegens een van de 
wijzml. van genot van de medeeigendom 
waarvan sprake in artikel 577bis van het 
Burgerlijk Wetboek, doch niet op geschil
len wegens een medeeigendmn waarvan 
de oorzaak een oorsprong h eeft die 
vreemd is aan de m edeeigendmn, zoals 
in het onderhavig geval » ; in die conclusie 
werd gepreciseerd dat, volgens de over-

1969 (A>·>·. cass., 1969, blz. 657), 23 februari 
en 9 maart 1970 (ibid., 1970, I, 591 en 644). 

(3) Raadpl. cass., 14 maart 1969 (A?'1·. cass., 
1969, blz. 655) en 10 september 1970, sup1·a, 
hl '7. 'l~ 
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wegingen van de inleidende dagvaarding, 
de schade van de verweerders zou voort
vloeien uit de staat van verwaarlozing 
van het naburige pand dat aan eiser 
toebehoort, en dat het dus niet ging om 
een geschil wegens een wijze van genot 
van de gemene muur ; het vonnis dus de 
bewijskracht van genoemde conclusie 
heeft miskend door te verklaren dat erin 
werd betoogd dat de rechtsvordering niet 
ontvankelijk was omdat ze ertoe strekt 
eiser te horen veroordelen tot herstelling 
van zijn dak ; 

tweede onde1·deel, het vonnis, in elk 
geval, artikel 97 van de Grondwet heeft 
geschonden door ~1iet t.e antwoorden op 
eisers conclusie in zover ze de toepassing 
op het onderhavige geval van artikel 3, 
2°, van de wet op de bevoegdheid 
betwistte om de hierboven vermelde 
redenen; 

dm·de oncle1·deel, aan de hand van de 
verwijzing naar de motivering van de 
eerste rechter het Hof niet kan weten 
op basis van welke wettelijke bepaling 
de rechtbank de bevoegdheid van de 
vrederechter heeft verantwoord, en de 
dubbelzinnigheid van deze motivering 
gelijkstaat met het onbreken van de bij 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
redenen : 

Overwegende dat het inleidend exploot 
ertoe strekte eiser te doen veroordelen 
de dringende werken te Iaten uitvo.eren 
om de gemene muur tussen het eigendom 
van de verweerders en dat van eiser te 
beschermen en om de vochtigheid te doen 
verdwijnen die in het eigendom van de 
eersten was ontstaan ten gevolge van 
de staat van verwaarlozing van het panel 
van de tweede ; 

Overwegende dat eiser voor de eerste 
rechter had geconcludeerd tot de onbe
voegdheid van deze laatste, op grond 
dat de .oorzaak van de beschadiging 
aan de muur van de verweerders lag in 
het gebrek aan onderhoud .. van zijn 
eigen pand en · dat, dientengevolge, de 
rechtsvordering haar grondslag niet vond 
in artikel 3, 3°, van de wet van 25 maart 
1876 op de bevoegdheid, doch in de 
artikelen 1386 en subsidiair ·1382 van 
het Burgerlijk ,;v etboek ; 

Dat de beroepen vonnissen deze argu
mentatie hebben verworpen, dat van 
I juli 1969, op grond « dat de rechts
vordering ertoe strekt verweerder (thans 
eiser) te doen veroordelen om herstellings
werken aan een gemene muur te Iaten 
uitvoeren en om schade aan het panel 
van de eisers (thans verweerders) te 

vergoeden, hetwelk was beschadigd ten 
gevolge van de staat van deze gemene 
muur, en dat, derhalve, de vrederechter 
bevoegd is om er kennis van te nemen 
krachtens artikel 3, 2°, van de wet van 
25 maart 1876 », dat van 7 oktober 1969, 
op grond « dat de rechtsvordering wel 
degelijk ·de herstelling van de gemene 
muur beoogt ; dat indien verweerder 
(thans eiser) de herhaling van de schade· 
wil vermijden hij weliswaar zijn dak zal 
moeten herstellen, doch dat zulks hem. 
aileen aangaat » ; 

Overwegende dat eiser voor de rechter 
in hoger beroep zijn exceptie van onbe-

. voegdheid opnieuw heeft opgeworpen 
nogmaals op grond dat de oorzaak van 
de schade aan de gemene muur ligt in 
de bouwvalligheid van het dak van zijn 
eigen pand en « het dus niet gaat om een 
rechtsvordering als bedoeld in a.rtikel 3,. 
2°, van de wet van 25 n1aart 1876 », 
hetwelk betrekking heeft op «de geschil-
len wegens een van de wijzen van genot 
van de medeeigendom waarvan sprake 
in artikel 577 bis van het Burgerlijk 
Wetboek, doch niet op geschillen wegens. 
een medeeigendom waarvan de oorzaak 
een oorsprong heeft die vreemd is aan 
de medeeigendom, zoals in het onder
havige geval » ; 

Overwegende dat uit deze overwegin-
gen blijkt dat het middel dat eiser voor· 
de rechter in hoger beroep had voorgedra
gen het middel was dat hij voor de eerste 
rechter had opgeworpen, waarbij aileen 
de argumenten die hij tot staving van 
zijn stelling aanvoerde gewijzigd waren ; 

Dat, derhalve, de rechter in hoger 
beroep, door te verwijzen naar de gron
den van de eerste rechter, de bewijslrracht
van de conclusie van eiser niet heeft 
miskend en er passend op heeft geant
woord; 

Dat, voor het overige, de feitenrechter· 
niet verplicht is melding te maken van 
de wettelijke bepaling die zijn bevoegd
heid verantwoordt wanneer het Hof, op
grond van de gegevens van de zaak, in 
staat is, zoals ten deze, de wettelijkheid 
van de voorgelegde beslissing te toetsen ; 

Dat het middel niet kan worden aan-
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319' tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
uit de miskenning van de bewijslrracht 
van eisers conclusie, 

doo1·dat het bestreden vonnis eiser ver-
oordeelt om bepaalde herstellingswerken 
te verrichten en om aan de verweerders. 
een bedrag van 10.000 frank te betalen 
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en deze beslissing enkel steunt op de 
verwijzing naar de gronden van de eerste 
rechter, 

te1'wijl de eerste rechter eiser had 
veroordeeld tot een bepaalde herstelling 
in natma en in geld, op grond van het feit 
« dat geen enkel bezwaar was gemaakt 
tegen de raining van de schade door de 
deskundige en dat, dientengevolge, de 
door hem voorgestelde cijfers in aanmer
king genomen moesten worden " ; eiser 
in zijn conclusie voor de rechtbank 
uitdrukkelijk « de door de gerechtelijk 
deslmndjge vastgestelde cijfers inzake 
aansprakelijkheid en quantum van de 
schade had betwist " ; hij had betoogd 
«,dat, volgens het tegenonderzoek van 
architect Gilbert, de tegenpartij zelf 
sommige herstellingswerken moest ver
richten " ; hij had doen gelden, op grond 
van dit tegenonderzoek, « dat de voor
naamste schade vastgesteld aan de ver
hoogde muur die aileen aan de verweer
ders toebehoort niet · haar oorsprong 
heeft in. de staat van verwaarlozing van 
het pand van eiser, maar in de slechte 
bekleding en de · slechte blootstelling 
ervan "; door te verklaren onder verwij
zing naar de -motivering van de eerste 
rechter dat eiser geen enkele betwisting 
had opgeworpen, het vonnis de bewijs
kracht van de conclusie van eiser heeft 
miskelld en, in elk g!'lval, er niet op heeft 
geantwoord; dat de vonnissen, om regel
matig gemotiveerd te zijn overeenkom
stig artikel 97 van de Grondwet, moeten 
antwoorden op aile middelen en excep
ties die door de partijen in regelmatig 
neergelegde conclusies worden aange
voerd : 

Overwegende dat eiser · bij conclusie 
zowel de omvang van zijn aansprakelijk
heid als het bedrag van de schade had 
betwist, zoals zulks door de gerechtelijk 
deskundige was vastgesteld, met name 
wat de verhoogde mum· van de verweer, 
ders betrof ; 

Overwegende dat, door enkel de gran
den ·van de eerste rechter over te nemen 
-l'rolgens welke « eiser geen enkel bezwaar 
had gemaakt tegen de raming van de 
schade door de deslumdige "• het bestre
den vonnis de in het middel aangeduide 
bepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het eiser veroordeelt 
om bepaalde herstellingen te verrichten 
en om aan de verweerders het bedrag 
van 10.000 frank te betalen; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge-

maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opdat · hierover door de feitenrechter 
wordt ·beslist; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Namen, zitting houdend in 
hoger beroep. 

7 januari 1971. ~ 1e kamer, 
Voo1·zitte?· en Ve1'slaggeve1·, de H. Valentin; 
raadsheer waarnemend voorzitter. ~ 
Gelijlchtidende conchtsie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 

1e KAMER. - 7 januari 1971. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BELASTING
VRIJDOM VAN DE 111.EERW AARDEN W AAR
VAN SPRAKE IN ARTIKET, 27, § 2bis, 
VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN.
MEERWAARDEN DIE HET VOORWERP 
ZIJN VAN EEN OPNEJVIING. - UITSLUI
TING VAN DE BELASTINGVRIJDOM. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - UITSLUITING_ 
VAN DE BELASTINGVRIJDOM VAN DE 
MEERWAARDEN WAARVAN SPRAKE IN 
ARTIKEL 27, § 2bis, VAN DE GECOOR
DINEERDE WFTTEN. - 0PNEMING. 
BE GRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - VENNOOTSCHAP MET RECHTS
PERSOONLIJKHEID. - STAAT VAN DE 

FISCALE R:EJSERVES, DIE DE SPECIALE 
REKENING IS VAN DE IN RESERVE 
GEBRACHTE, REEDS AANGESLAGEN IN
KOMSTEN.- DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
STAAT. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- AAN DE BE.LAS
TING ONDERWORPEN WINSTEN. 

RESERVES.- BEGRIP. • 

1 o De mee1·waa1'Clen waa1·van sp1·ake in 
m·tikel 27, § 2bis; van de gecoih·dinee?·de 
wetten bet1·efjende de inkomstenbelastin
gen genieten geenszins de bij deze 
bepaling bedoelde belastingv1·ijdom, wan
nee?' zij het voo?'We1'P zijn geweest van 
enige1·lei opneming ( 1). 

(1) Cass., 23 september 1946 (Bull. en 
PASIC., 1946, I, 326); 26 juni 1958 (ibid., 
1958, I, 1202) ·en 17 mei 1960 (ibid., 1960, I, 
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2° De boekhoudkundige ajsch1'ijvi1ig ·door 
middel van verwezenlijkte of uitgedrukte 
mem·waarden in de rekeningen (1), ook 
ql is zij uit fiscaal oogpunt door de 
administ1·atie n iet aangenomen, vonnt 
een opneming, in de betekenis van arti
kel 27, § 2bis, van de gecoih·dinee1·de 
wetten bet1·efjende de inkomstenbelastin
gen, die de in deze bepaling bedoelde 
belastingvrijdom uitsluit. 

go De staat van de fiscale 1'ese1·ves van· een 
vennootschap met 1'echtspe1·soonlijkheid, · 
die de bijzonde1·e 1·elcening vo1·mt van de 
in rese1·ve .geb1·achte, reeds aangeslagen 
inkomsten, waw·van het houden wm·dt 
voo1·gesch1'even bij w·tikel 52, § 6, van 
de gecoih·dinee1·de wetten bet1·efjende de 
inlcomstenbelastingen, is geen element 
van · de boekhoudkundige balans ·waar
doo1' het becb·ag van de belastbw·e winsten 
en baten wonlt vastgesteld. 

4° Voo1· de toepassing van de bed1·ijjsbelas
ting wo1·den als winsten beschottwd om 
't even welke 1'ese1·ve, zonde1· onde1·scheid 
tussen de zichtbare en de vm·bo1·gen 
1·eserves (2) . (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 27, § 2, 5°.) 

(NAAJ\'l:LOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE 
REUNIES D 'ELECTRICITE ET DE TRANS 
PORTS, ELECTRORAIL », T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 deoember 1968 gewezer1 door 
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende 
als rechtscollege waarnaar de zaak is 
verwezen; 

Gelet op het arrest, op 15 februari 1967 
door het Hof in de zaak gewezen (g) ; 

Over h et middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 27, inzonderheid §§ 1, 2 en 2bis, van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 

1071); raadpl. cass., 13 november 1962 
(ibid., 1963, I, 338) en 30 april 1968 (A1'1', 
cass., 19!)8, biz. 1091). 

(1) Zie vorenstaande noot. 
(2) Raadpl. M. FEYE, Tmite de d1·oU fiscal 

des societes, nr. 167, 4o· eli 192 ; E. SCHREUDER, 

Les impots -stt?' les ?'eventts en Bijvoegsei, 
nr. 232; J. VAN HoUTTE, P1'incipes de di·oit 
fiscal, nr. 250. 

(3) A1·1·. cass., 1967, biz. 753. 

6 van de wetten betreffende de nationale' 
crisisbelasting, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 16 januari 
1948, en 12 van de wet van 12 maart 
1957 houdende sommige bepalingen op 
financieel, economisch en sociaal gebied, 

doordat, na het geschil · te hebben 
samengevat met de vaststelling : « 1° dat 
het onderhavige geschil zich beperkt tot 
de belastbaarheid van een gedeelte van 
de winst uit de verkoop in· 1956 van 
57.42g . inschrijvingsrechten A.C.E.C.; 
2° dat de verkoop van deze rechten, toe
gestaan voor een totaal van 1.7g5,47g fr. 
en waarvan de verkoopprijs lnm aan
koopwaarde verhoogd met een meer
waarde omvat, aan verzoekster een winst 
van 62g.614 frank heeft verschaft, zijnde 
het bedrag van ~18.7g8 frank voor 
56.974 afgescheiden rechten van effecten 
in portefeuille sinds meer ·dan 5 jaar en 
het bedrag van 4.876 frank voor 449 afge
scheiden rechten van effecten .die sinds 
minder dan 5 jaar in het bezit waren; 
go dat, enerzijds, _de vorderi.ng tot het. 
bekomen van de gedeeltelijke belasting-. 
vrijdom van artikel 27, § 2bis, letter a, 
van de gecoordineerde wetten mltvanl{e
lijk is en, anderzijds, het niet verkopen 
van de effecten waaraan de inschrijvings
rechten verbonden waren niet belet de 
aankoopwaarde van deze rechten vast 
te stellen en evenmin kan beletten dat 
ze overeenkomstig genoemd artikel 27, 
§_2bis, herschat worden voor de bereke
ning van de bij deze bepaling vastgestelde 
belastingvrijdom; 4° dat bij toepassing 
van deze bepaling de winst van 4.876 fr 
uit de verkoop van 449 rechteri van d e 
effecten in portefeuille sinds minder dan 
5 jaar geen belastingvrijdom geniet; 
5° dat met b etrekking tot de 56.974 afge 
scheiden rechten van de effecten in 
portefeuille sinds meer dan 5 jaar, de 
winst uit hun verkoop, in elk geval, ten 
bedrage van 248.80g frank ·belastbaar is 
en dat enkel het saldo t en b elope van 
g59,9g5 frank , zijnde het verschil tussen 
618.7g8 frank en 248.803 frank, belasting
vrijdoin kan genieten onder de bij 
genoemd artikel 27 gestelde voorwaar
den ; dat, derhalve, thans als enige vraag 
betwist blijft of verzoekster de inzake 
deze belastingvrijdom gestelde voor
waarden vervult », en na erop gewezen te 
hebben dat de administratie het vervul
len van een van de voorwaarden inzake 
belastingvrijdom betwist, op grond « dat, 
volgens de gegevens van de boekhoJJding 
van verzoekster, de belastingvrijdom 
genietende meerwaarde het voorwerp zou 
hebben uitgemaakt van een opneming, 
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terwijl artikel 27, § 2bis, voor de meer
waarden verwezenlijkt op effecten in 
portefeuille sinds meer dan 5 jaar slechts 
belastingvrijdom toekent zo deze meer
waarden het voorwerp ~~iet hebben uit
gemaakt van enigerlei verdeling, uitke
ring of opneming, dat wil zeggen ze niet 
als winsten werden behandeld ; dat ze 
in dit opzicht ste1.mt op het feit dat de 
op 31 december 1956 geboekte inventaris
prijs van de maatschappelijke aandeler1 
A:CoEoCo die verzoekster in haar bezit 
had 1.736.473 frank minder bedraagt 
dan de prijs die op 31 december 1955 
werd geboekt, zijnde precies de verkoop
prijs van de 57.423 inschrijvingsrechten 
die in 1956 000 werden verkocht; dat ze 
doet gelden dat, zodoende, verzoekster 
aldus in haar boekhouding een mindt?r
waarde van 623o614 frank op de maat
schappelijke aandelen AoCoEoCo heeft 
opgetekend die overeenstemde met het 
bech·ag van de meerwaarde die zij erkent 
op de verkoop van inschrijvingsrechten 
te hebben verwezenlijkt; dat ze hieruit 
afleidt dat Verzoekster, door deze minder
waarde van 6230614 frank in haar boek
houding op te tekenen, tot het verschul
digde beclrag een opneming heeft verricht 
op de opbrengst va~~ de verkoop van de 
inschrijvingsrechten van de belegde 
maatschappelijke aandelen, welke aan
wending van dit bedrag van 6230614 fro 
verzoekster heeft vrijgesteld om door 
middel van haar winsten de door ohaar 
opgetekende minderwaarde te dekken ; 
dat de administratie, tot stavi~~g :va~~ deze 
stelling, aan de hand van in haar co~~clu
sie overge~~mnen cijfers bewijst dat het 
wi.nstsaldo ten bech·ag van 80o153o3l'2 fro 
van het boekjaar 1956 helemaal niet 
werd bei'nvloed door de winst van de 
verkoop van de bedoelde inschrijvings
rechten, daar deze winst, zoals hierboven 
is gezegd, werd · aangewend tot de af
schri.jving van een 1ninderwaarde op de 
maatschappelijke aandelen AoCoEoCo ,, 
het bestreden arrest beslist, enerzijds, 
« dat de door de administratie ontwik
kelde stelling gegrond blijkt ; dat inuners 
volgens de rechtspraak de belastingvrij
dom bedoeld in artikel 27, § 2bis, letter a, 
van de gecoiirdineerde wetten . is uitge
sloten wanneer de meerwaarde heeft ge
diend 0111 een i~1. het bedrijf belegd goed 
af · te schrijven of wanneer ze heeft 
gediend tot de boekhoudkundige afschrij
ving va~~ een koersverlies in verband 
met het belegde goed 00 o ; dat ten deze de 
aanwending door verzoekster van de 
meerwaarde van 6230614 frank tot de 
afschrijving van een minderwaarde van 

hetzelfde bedrag op de in haar vermogen 
belegde maatschappelijke aandelen, een 
opneming vormt die ·tot gevolg heeft 
dat zij het voordeel van de gevraagde 
belastingvrijdom verliest ,, anderzijds, 
« dat verzoekster, om te trachten aan dit 
middel te ontsnappen, betoogt dat be
doelde meerwaarde een reserve uitmaakte 
waarvan de administratie op de hoogte 
was daar ze was opgenomen in een 
fiscale reserve gevormd door een post 
met als titel « overschot afschrijving 
verkoop rechte~~ (inschrijving) ,, va~1. een 
bedrag van 209850212 frank overgenomen 
in de staat 328 R betreffende de m'l.tlecli.ng 
van de fiscale reserves van 1956 tot 
1964 000; odat verzoekster aldus vei·war
ring sticht tussen de fiscale en de bo~k
houdlnmdige reserve ; dat het ip. werke
lijkheid ging om een verborgen reserve 
die als een belastbare reserve moet 
worden beschouwd; dat verzoekster, die 
erkent dat zij door het optekenen van 

· een niet gerechtvaardigde « afschrijving " 
van 6230614 frank een verborgen meer
waarde hee:i:'t doe~~ ontstaan, nog tever
geefs betoogt dat ·wanneer deze afschrij
ving als niet gerechtvaardigd wordt 
verworpen er geen opneming meer is ; 
dat 00 0 het verwerpen van deze afschrij
v;ing geenszins de werkelijkheid deed 
verdwijnen, namelijk dat wegens het 
ontbreken op heto passief van de balans 
van een speciale reserve die overee~~
stemde met de vrij te stellen 1neerwaarde, 
deze laatste onvermijdelijk het karakter 
van winst behield ; dat verzoekster, om 
in aanmerkU1.g te komen voor de ge
vraagde belastingvrijdom op ee11. getleelte 
van dit bedrag van 6230614 frank, het 
eigenlijk in ham; passief had moeten 
optekenen ,, 

te1owiy'l, enerzijds, uit het feit dat een 
vennootschap de meerwaarde van een van 
haar activa niet heeft uitgedrukt en aldus 
ee~~ verborgen reserve heeft gevormd 
die geen invloed heeft gehad op de bala11.S, 
niet kan worden afgeleid, zoals het arrest 
zulks doet, dat de vennootschap een 
meerwaarde heeft genoten en dat zij 
deze meerwaarde heeft opgenomen voor 
de afschrijving van het goed dat deze 
meerwaarde heeft gehad, met het gevolg 
dat wanneer de administratie de ver
richte « afschrijving " niet aanneemt en de 
meerwaarde doet blijken, deze laatste 
geen belastingvrijdom zou lnuu~en genie
ten krachte:ri.s artikel 27, § 2bis, van de 
g~coiirdineerde wetten (inzonderheid 
schending van deze bepaling en van 
artikel 97 van de Grondwet), 
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te1·wijl, anderzijds, in elk geval, wan
neer een belastingplichtige een meer
waarde heeft gebruikt om een afschrijving 
te doen, indien de adininistratie deze 
afschrijving als niet gerechtvaardigd 
beschouwt en -het bedrag ervan bij de 
gereserveerde winsten voegt, zij dien
tengevolge de opneming van de meer
waarde opheft, zodat deze meerwaarde 
in aanmer]ring kan komen voor de bij 
artikel 2 7, § 2 bis, van de gecoordineerde 
wetten bepaalde belastingvrijdom (hoofd
zakelijk schending van deze. bepaling), 

en te1·wijl het, tenslotte, tegenstrijdig 
is te zeggen, enerzijds, dat « het in 
werkelijkheid ging om een verborgen 
reserve », en, anderzijds, dat eiseres een 
opneming op deze reserve heeft verricht, 
daar de litigieuze wip.st niet tegelijkertijd 
de aard van een gereserveerde winst en 
die van een opgenomen winst kon heb
ben, en de opneming of de verdeling van 
een verborgen reserve bovendien een 
verrichting is die boekhoudkundig en 
juridisch onmogelijk is (schending van 
alle aangeduide bepalingen en hoofdza
kelijk van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat na erop gewezen te 
hebben dat de verkoop, in 1956, van 
56.974 inschrijvingsrechten afgescheiden 
van effecten A.C.E.C. in portefeuille 
sinds meer dan vijf jaar aan eiseres een 
winst van 618.738 frank heeft verschaft, 
het arrest stelt, zonder deswege te wor
den bekritiseerd, dat deze winst in elk 
geval ten bedrage van 248.803 frank 
belastbaar .is en dat als enige vraag nog 
in betwisting blijft of het saldo van 
369.935 frank belasti.:ngvrijdom kan ge
nieten krachtens artikel 27, § 2bis, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
enerzijds, dat de door eiseres in haar 
balans van 31 december 1956 opgenonien 
inventariswaarde van de maatschappe
lijke aandelen A.C.E.C., ten opzichte 
van die welke in de balans van 31 decem
ber 1955 werd opgenomen, een minder
waarde heeft die gelijk is aan het bedrag 
van de meerwaarde die eiseres beweert 
verwezenlijkt te hebben op, voormelde 
verkoop van de inschrijvingsrechten en 
dat de opbrengst van de verwezenlijlring 
van deze meerwaarde in het actief van 
de balans van 1956 werd ingeschreven, 
zodat het winstresultaat van deze balans 
niet werd beinvloed door de winst die 
uit d,e verkoop van deze rechten is 
gehaald ; 

Dat het vaststelt, anderzijds, dat eise, 
res betoogt dat bedoelde meerwaarde 

een « reserve » vormde waarvan de admi
nistratie op de hoogte was daar ze was 
opgenomen in een fiscale reserve gevormd 
door een post met als titel e< afschrij
vingsoverschot van rechten (inschrij
ving) >> overgenomen in de staat betref
fende de ontleding van de fiscale reserves 
van 1956 tot 1964 ; 

Overwegende dat het arrest er aldus 
op wijst dat, volgens eiseres zelf, de 
verkoop in 1956 van de inschrijvings
rechten de inventariswaarde van de 
maatschappelijke aandelen niet had aan
getast en hieruit afleidt dat dit elem ent 
van de b alans een « verborgen reserve » 
bevat waardoor de resultaten worden 
vervalst van de boekhoudkundige balans 
waaruit de winst had moeten blijken die 
uit deze verkoop was voortgevloeid en 
als een « belastbare reserve >> 1noest 
worden beschouwd ; 

Overwegende dat het. arrest er ook op 
wijst dat de door eiseres verrichte af
schrijving van de waarde van de effecten 
A.C.E.C. niet gereclJ.tvaardigd was en 
vaststelt, in strijd met wat het middel 
betoogt, dat deze afschrijving werd ver
richt door middel van een opneming op 
het bedrag van de aldus verwezenlijkte 
meerwaarde ; · 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat de administratie deze afschrijving 
als niet gerechtvaardigd heeft be::,chouwd 
en geweigerd heeft er uit fiscaal oogpunt 
mee rekening te houden niet belet dat 
ze werkelijk werd verricht in de boek
houdkundige balans en de opneming 
niet doet ye,rdwijnen door middel waar
van ze heeft plaatsgehad ; 

Overwegende, bovendien, dat de staat 
van de fiscale reserves waarvan eiseres 
gewag maakt, die a ileen tot doel h eeft 
het houden van de bijzondere rekening 
van de in reserve gebrachte inkomsten, 
zoals bepaald bij artikel 52, § 6, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, geen element van 
de boekhoudkundige balans is waardoor 
het bedrag van de belastbare winsten 
en baten wordt vastgesteld ; 

Overwegende dat het arrest, derhalve, 
wettelijk heeft beslist, enerzijds, dat de 
meerwaarde in 1956 verwezenlijkt door 
de verkoop van inschrijvingsrechten 
afgescheiden van maatschappelijke aan
delen A.C.E.C. die sinds meer dan vijf 
jaar in portefeuille waren, het voorwerp 
h ad uitgemaakt van een opneming in de 
zin van artikel 27, § 2bis, 2°, van de 
gecoordineerde wetten, hoewel de af
schrijving waarvoor" die opneming had 
gediend uit fiscaal oogptmt niet werd 
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aangenomen, en dat aldus het litigieuze 
saldo van 369.935 frank geen belasting
vrijdom kon genieten krachtens deze 
wetsbepaling : 

Dat het arrest, na vaststelling dat de 
afschrijving door middel van deze opne
ming niet· gerechtvaardigd was, ander
zijds zonder tegenstrijdigheid heeft beslist 
dat de " verborgen reserve » die uit dit 
afschrijvingsoverschot voortvloeide een 
" belastbare reserve » vormde overeen
komstig de bepalingen van artikel 27, 
§ 2-5°, van deze wetten; ' 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan ·worden aangenomen ; 

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

7 januari 1971. - I 8 kamer. -
Voo?'zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijlclttidende conclu
sie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

I 8 KAMER. - 8 januarf 1971. 

HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- VERKOOP UIT DE HAND VAN RET 
GEPACHTE GOED. - VERKOOP MET 
MISKENNING VAN DE RECHTEN VAN 
VOORKOOP VAN DE PACHTER. - VoR
DERING TOT SCHADELOOSSTELLING. -
VERJARING DOOR VERLOOP VAN DRIE 
lVIAANDEN V ANAF DE KENNISGEVING 
VAN DE VERKOOP AAN DE PACHTER 
INDIEN DERGELIJKE KENNISGEVING 
HEEFT PLAATSGEHAD. KENNISGE
VING.- BEGRIP. 

B'ij ve1·lcoop , ttit de hand met mislcenning 
vm~ de 1·echten van voo1·lcoop van cle 
7Jacht'e1·, van een landeigendom, doet 
alleen een lcennisgeving van de ve1·lcoop 
aan de pachtm· doo1· de inst1·ttmentm·ende 
ambtenam·, binnen de bij a?·tilcel1778ter 
van het Btwge?·lijlc vVetboelc V001'gesclwe 
ven vo1·men, de ve1-jm·ingste?'mijn van 
d1'ie maanden lopen van de vo?'de1'ing 
tot schadeloosstelling waa1·ove1· de pachte?' 
beschilct (I). (Burg. Wetb., art. I778bis, 
I778te?' en 1778quinqtties.) 

(1) Raadpl. R. EECKLOO, Le d1·oit de 
1n·eemption, nrs. 12 en 32 ; P. GoURDET en 
RANSCELOT, Le d1·oit de p1·eemption en matiere 
de biens nwaux, hoofdstuk Y, nr. 2, in Rev. 
7J1·at. not., 1.963, blz. 217 en 240 ; verslag 
aan de Senaat van de commissies van land-

(HUYGHEBAERT-VAN PEPERSTRATE, 
T. DUCOS DE SAINT-BARTHELEMY EN 
LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 oktober 1969 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te V eurne ; 

Over het middel afge~eid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1778te?', § I, en I778qttinquies van 
het Burgerlijk Wetboek, deze twee arti
kelen ingevoerd door de wet van I febru
ari 1963 betreffende het recht van 
voorkoop ten gtmste van de huurders 
van landeigendommen, 

do01·dat het bestreden vonnis, na gecon
stateerd te hebben dat aan eiser, bij 

· aangetekend scln·ijven van notaris V. J?. 
van 3I augustus 1967, aangeboden werd 
zijn voorkooprecht uit te oefenen op de 
zaai- en weilanden waarvan de verweer
ders eigenaars waren en die eiser in 
pacht hield, en clat eiser hiervan op 
I september I967 kennis ontving, na 
terecht beslist te hebben clat de termijn 
van dertig dagen, waarover eiser beschik
te om zijn recht van voorkoop uit te 
oefenen, vanaf 2 september I967 tot en 
met I oktober I967 liep, na verder 
geconstateerd te hebben dat gezegde 
zaai- en weilanclen door de verweerders 
aan derden verkocht werden bij akte op 
30 ,september I967 verleden voor voor
melde notaris, dat eiser eveneens op 
30 september I967 een opzegging per 

,gerechtsdeurwaardersexploot ontving be
treffende gezegcle goederen en dit van 
de nieuwe eigenaar -koper, en dat de 
oproeping in. verzoening door eiser voor 
de Vrederechter van het kanton Dik
smuide op I9 januari I968 was gebeurd, 
beslist dat ten deze de verjari..ngstermijn, 
bepaald door artikel I778quinquies ·van 
het Burgerlijk Wetboek voor het instel
len van de vordering tot schadevergoe
ding bij v erkoop uit de hand, vanaf 
voormelde· opzegging, op 30 september 
I967 aan eiser gegeven, was begonnen 
te !open en dus op 3I december 1967 

bouw en justitie, bijeengekomen voor het 
wetsontwerp van 1 februari 1963, Parl. st. 
Senaat, zitt. 1961-1962, nr. 196, blz. 22. 

De wetge·ving inzake pacht en recht van 
voorkoop is opgenomen in de wet van 
4 november 1969. 
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was verstreken, en dat dienvolgens de 
vordering van eiser strekkende tot het 
'bekomen van gezegde schadevergoeding 
verjaard was, zulks om de reden dat eiser 
in zijn conclusie in hoger beroep erkend 
Jmd van gezegde verkoop officieel kennis 
te hebben gekregen door voormeld · ex
}Jloot van opzegging, en dat voormelde 
termijn van verjaring een vervaltermijn 
uitmaakte en bijgevolg van ambtswege 
-diende opgeworpen te worden, 

te?·wijl, em·ste onde?·deel, de verjarings
termijn bepaald door artikel 1778quin
.quies van het Burgerlijk W etboek slechts 
begint te lopen, in_ geval van verkoop 
uit de hand, vanaf de kennisgeving van 
de verkoop welke aan de pachter wordt 
_gedaan overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 1778te?·, § 1, laatste lid, van 
het Burgerlijk W etboek, dit is een kennis
,geving uitgaande van de instrumente
rende notaris, waarin de prijs en de 
voorwaarden van de verkoop vermeld 
zijn, en terwijl, nu uit het vonnis blijkt 
dat de kennisgeving van de verkoop, op 
30 september 1967 aan eiser gegeven, 
11.iet van de instrumenterende notaris 
maar van de koper uitging, en nu uit 
het exploot van opzegging van 30 septem
bf)r 1967 blijkt dat die kennisgeving 
geen vermelding bevatte van de lwop
prijs en van de voorwaarden van de 
verkocp, deze kennisgeving voormelde 
verjaringstermijn niet heeft doen lopen; 

tweede ondm·deel, ten minste, de consta
teringen van het vonnis betreffende het 
feit dat eiser erkend had van de verkoop 
officieel kennis gekregen te hebben daar 
hij op 30 september 1967 van de 
nieuwe eigenaar-koper een opzegging 
per gerechtsdeurwaardersexploot ontving 
betreffende het verkochte goed, niet vol
staan om te weten of die kennisgeving 
de koopprijs en de verkoopvoorwaarden 
vermeldde, en derhalve niet volstaan 
om aan het Hof toe te laten na te gaan 
of die kennisgeviJl.g overeenstemde met 
de bepalingen van artikel 1778te?·, § 1, 
van het Burgerlijk Wetboek, en de ver
jaring kon doen lopen overeenkomstig 
artikel 1778quinqtties van gezegd wet
hoek, zodat het vonnis niet naar beh01·en 
gemotiveerd is zoals vereist wordt door 
artikel 97 van de Grondwet : 

\Vat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de vordering van eiser strekkende tot 
schadevergoediJl.g, en hierop gegrond dat 
de verweerders het hem verpachte goed 
1net miskenning van zijn rechten· van 
voorkoo hebben verkocht. bii toeoassin~r 

van artikel 1778quinquies, lid 1, van het 
Burgerlijk Wetboek, niet ontvankelijk 
verklaart omdat die vordering ingesteld 
werd meer dan drie maanden na de 
kennisgeving van de verkoop aan eiser 
en. dus, luidens artikel 1778quinquies, 
lid 4, van het Burgerlijk Wetboek, ver
jaard was; 

Overwegende dat de rechter er op 
wijst dat die kennisgeving dagtekent 
van 1 oktober 1967, vermits eiser in zijn 
conclusie .erkent dat hij « op 30 september 
1967 een opzegging per gerechtsdeur
waardersexploot ontving betreffende zelf
de goed en dit van de nieuwe eigenaar
koper (1) »; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
die kennisgeving niet regelmatig is, daar 
ze door de instnm1.enterende ambtenaar 
niet werd gedaan en de prijs en de voor
waarden van de verkoop niet vermeldt ; 

Overwegende dat wam1.eer artikel 
1778quinquies, lid 4, van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt dat, bij verkoop uit de 
hand, voormelde vordering tot vergoe
ding verjaart «door verloop van drie 
maanden te rekenen van de kennisgeving 
van die verkoop aan de pachter », het 
noodzakelijk verwijst naar de keml.is
geving, zoals zij geregeld is bij arti
kel 1778tm·, § 1, laatste lid, dit wil zeggen 
gedaan door de instrumenterende amb
tenaar Inet vermelding van de voorwaar
den en van de prijs van de verkoop ; 

Overwegende, immers, dat die inlich
tingen onontbeerlijk zijn opdat de pach
ter zou lnm.nen nagaan of de verpachter 
de bij artikel 1778te?·, § 1, lid 3, van het 
Burgerlijk W etboek bepaalde voorwaar
den tot regelmatigheid van de verkoop 
heeft nageleefd ; · 

Overwegende dat door de aanvang 
van de verjaring op 1 o'dober 1967 te 
stellen, zonder te constateren dat voor
melde kennisgeving overeenkomstig arti
kel 1778te?·, §. 1, van het Burgerlijk 
\Vetboek geschiedde, het · vonnis arti:
kel 1778quinquies van het Burgerlijk 
Wetboek heeft geschonden, zodat het 
middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bcstre
den vonnis; beveelt dat melding van dit 

(1) Na te hebben vastgesteld 'dat eiser hacl 
erkend officieel kennis te hebben gekregen 
van de verkoop door de opzegging welke hem 
ten verzoeke van de nieuwe eigenaar door 
gerechtsdeurwaarder op 30 september 1967 
werd betekeml, besliste het bestreden vonnis 
dat cle verjaring begon te lope:ri vanaf 1 okto
ber 1967. 

.·.-t t- · 
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arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de ve.rnietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan, zegt dat erover zal beslist 
worden door de feitenrechter ; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te leper, zitting houdende rn 
hoger beroep. 

8 januari 1971. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Rut
saert, raadsheer waarne1nend voorzitter. 
- Gelijkluiclende conclttsie, de H. Depel
chin, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Bayart. 

1 e KAMER. - 8 januari 1971. 

TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - CASSATIEGEDING. - Ers TOT 
BINDENDVERKLARING DOOR DE ElSER 
TOT CASSATIE INGESTELD.- VERWER
PING VAN DE VOORZIENING. - Ers 
ZONDER BELANG. 

De venve1·ping van cle voo1·ziening ontneemt 
alle belang acm cle cloo1· cle eise1· tot 
cctssatie ingestelcle eis tot binclenclve?·kla
?'ing van het a?Test (1). 

(NA.Ai\'ILOZE VENNOOTSCH.A.P « FRUGOREX », 
T. INDEKEU EN LITISCONSORTEN EN 
BESTUUR DER WATERING DOlVIlVIELVAL
LEI EN I,ITISCONSORTEN.) 

Met de notitie overeenstenunend 
arrest . 

8 januari 1971. - 1e kamer. -
VooTZitteT, de H. Rutsaert , raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Wauters. - Gelijlchticlencle conclu
sie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 januari 1971. 

1D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
Z.A.KEN. - STRAFVORDERING.- VooR
ZIENING IN CASSATIE TEGEN DE BESLIS
SING VAN HET VONNISGERECHT. -
lVIIDDEL DAT UITSLUITEND BETREKKING 
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDER
ZOEK. - lVIIDDEL VREEMD AAN DE 
BEVOEGDHEID . - NIET ONTVANKELIJK 
lVIIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VEROORDELEND ARREST 
ALLEEN BESTREDEN. - M!DDEL TEN 
BETOGE DAT ONREGELMATIGHEDEN ZIJN 
BEGAAN IN DE RECHTSPLEGING INZ.AKE: 
DE VOORLOPIGE HECHTENIS. - NIET' 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° Niet ontvankelijk tot staving van een. 
voo1·ziening clie enkel ge1·icht is tegen. 
cle beslissing van het vonnisge1·echt, is· 
het miclclel clat v1·eemcl is aan de bevoegcl
heicl en ttitshtitencl betTekking heejt op het' 
vo01· be1·eiclencl oncle1·zoek ( 2). 

2° Niet ontvankelijk tot staving van een. 
voo1·ziening die ge1·icht is tegen het 
ve1'0onlelencl m·1·est, is het midclel ten 
betoge clat o1wegelmatigheclen zi.fn begaan. 
in cle 1·echtspleging inzalce de voo?'lozJige. 
hechtenis ( 3). 

(LORANGE, T. N.A.AMLOZE VENNOOTSCHAP 
VANDERELST.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 oktober 1970 do"or het Ho:f 
van beroep te Luik gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvorderh1g :-

Over het middel hieruit afgeleid : 
1° dat bij het gerechtelijk onderzoek 
betreffende de feiten van de telastleg
ging partijdig is te werk gegaan en dat 
tegen eiser na vijf dagen opsluiting 
onregelmatig een bevel tot aanhouding 
is uitgevaardigd; 2° dat eiser niet de 
dader is van de diefstal waarvoor hij 
veroordeeld werd, en dat er in het dossier· 
voldoende gegevens aanwezig zijn om de 
werkelijke daders van het misdrijf te 
ontdekken ; 3° dat eiser sinds zijn ontslag· 
uit de gevangenis op 26 oktober 1969·· 
al het nodige heeft gedaan voor zijn 
reclassering, meer bepaald door zijn 
arbeid en cloor zich geregeld aan het 
toezicht te onde1 werpen : 

Overwegende dat het middel niet ont-. 
vankelijk is in zover het een grief aan
voert die vreemd is aan de bevoegdheid. 
en uitsluitend betrekking heeft op het 
vooro11derzoek en de rechtspleging inzake-

(2} Cass., 15 december 1970, ~ttp?'a, biz. 387 •. 
(3) Cass., 5 januari 1970 (An· . cass., 1970,. 

hl'7. 4.0:1\ 
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voorlopige h echtenis, en in zover het 
kritiek uitoefent op de feitelijke en der
halve onaantastbare beslissing waarbij 
de feitenrechter eiser schuldig verldaart 
aan de tegen hem bewezen geachte 
feiten; 

Overwegende dat eiser voor het overige 
slechts feitelijke overwegingen doet gel- . 
den die geen cassatiemiddel opleveren ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op · straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

II. I n zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de naamloze ven
nootschap Vanderelst, verweerster, tegen 
e1ser : 

Overwegende dat deze geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

ll januari 1971. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. de Waersegger, raads
heer waarnemend voorzitter.- Ve?·slag
geve?', de H. Capelle. - Gelijlcltticlende 
.conclttsie, de H. Delange, advocaat-gene
raal. 

ze KAMER. - 11 januari 1971. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
0PZOEKING DOOR POLITIEAGENTEN IN 
EEN OP DE OPENBARE WEG STATIONE
RENDE WAGEN. - GE:E<N RUISVREDE 

BREUK. 

Geen httiszoelcing zijn de opzoelcingen doO?' 
JJolitieagenten in een op de openbm·e 
weg stationeTende wagen, teneinde van 
een cliejstal voo?·tlcomende voo?·we?·pen 
tm·ttg te vinden ( 1). · 

(KIRSZENZAFT.) 

ARREST (ve?"taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 maart 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 21 april 1958 (ih.Zl. en 
PASIC., 1958, I, 913). 

Over het · mid del hieruit afgeleid dat 
een huiszoeking heeft plaatsgehad met 
huisvredebreuk, dat eiser werd aange
houden, dat hij werd gefouilleerd en dat 
tijdens de nacht van 9 en 10 juli 1968, 
in werkelijkheid van 9 op 10 augustus 
1968, voorwerpen in beslag werden gena
men, terwijl de onderzoeksrechter daar
toe geen bevel had gegeven en de gehele 
rechtspleging ongeldig is wegens de 
onwettelijkheid van de verzarrielde bewij
zen, die het arrest niet ter zijde heeft 
gelegd : · 

Overwegende ' dat het proces-verbaal 
van 10 augustus 1968 van de politie
commissaris van Brussel uitdrukkelijk 
vaststelt dat eiser verklaard heeft dat hij 
te drie miT 's nachts vrijwillig de politie
agenten heeft gevolgd, die hem thuis 
hebben ondervraagd en naar het commis-. 
sariaat hebben voorgeleid, dat eiser daar 
gefouilleerd werd en in het bezit werd 
gevonden van de sleutels van zijn wagen 
die hij beweerde thuis te hebben gelaten, 
dat in de bagageruimte van zijn wagen, 
die op de openbare weg stationeerde daar 
waar hij had gezegd, vier wieldoppen 
werden gevonden die door de klagende 
partij werden herkend als zijnde die welke 
die nacht van de wielen van ziJn wagen 
werden afgenomen ; dat geen huiszoeking 
plaatshad bi.j eiser ; daar hij zich ertegen 
had verzet; 

Overwegende dat, voor zover het 
middel het vooronderzoek betreft, uit 
geen enkel processtuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat eiser 
voor de feitenrechter het in h et middel 
bedoelde verweer heeft gevoerd ; 

Overwegende dat voor het overige 
geen van de in voornoemd proces-verbaal 
vermelde feil{en huisvredebreuk oplevert ; 
ciat meer bepaald eisers wagen, die op de 
openbare weg stationeerde, niet kan 
worden gelijkgesteld met zijn woning ; 

Dat h et middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Om die redenen, vervverpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

11 januari 1971. - ze kamer. -
Voo1·zitte?' en Ve1·slaggeve?', de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijlcltbidende conclusie, de H. De
lange, advocaat-generaal. 
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ze KAMER. - 11 januari 1971. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAXEN. - VOORZIENING IN CASSATill 
VAN DE VEROORDEE~DE BEK~AAGDE. 
-MIDDE~ VAN AMBTSWEGE DAT ~EIDT 
TOT CASSATill ZONDER VERWIJZIN(l. -
M!DDEI. VOORGEDRAGEN TOT STAVING· 
VAN DE VOORZIENING.- MIDDEL DAT 
GEEN ONDERZOEK VAN RET . HOF BE
HOEFT. 

2° VERJARING. -· STRAFZAXEN. -
STRAFVORDERING. - GECONTRAVEN
TIONALISEERD WANBEDRIJF. - TER

MIJN. 

30 VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN DE WET BETREFFENDE DE POLITill 
OVER RET WEGVERKEER OF VAN RET 
WEGVERKEERSREGLEMENT. TER
MIJN. 

4° VERJARING . . - STRAFZAXEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
STRAFVORDERING VERJAA:\tD EN CAS
BATIE VAN DE BESLISSING OP DEZE 
VORDERING. - CASSATIE ZONDER GE
VOLG OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINQ INGESTELD v66R DE VERJA
RING VAN DE STRAFVORDERING. 

50 CASSATIE. - OMVANG. - STRAI\
ZAKEN. - BURGER~IJKE REOHTSVOR
DERING. - BES~ISSING WAARBIJ DE 
AANSPRAXELIJKHEID VOOR EE.N ONGE
V AL TUSSEN BEIDE BEKLAAGDEN WORDT 
VERDEELD, NAMELIJK TE;'< BELOPE VAN 
TWEE DERDEN VOOR DE EERSTE EN 
EE:N DERDE VOOR DE TWEEDE BE
KLAAGDE. - RECHTER HEEFT NillT 
GEANTWOORD OP DE CONCLUSill VAN 
DE EERSTE BEKLMGDE Dill DE TEGEN 
HEM BEWEZEN VERKLAARDE FOUT BE
TWIST.- CASSATill VAN DE BESLISSIN
GEN OP DE STRAFVORDERING EN OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
TEGEN DEZE BEKLAAGDE. - CASSATIE 
Dill ZICH NillT UITSTREKT TOT DE 
BESCHIKKING TEGEN DEZE BEKLAAGDE. 
- CASSATIE .WAARBIJ BESLIST WORDT 
DAT DE ANDERE BEKLAAGDE MINSTENS 
VOOR EEN DERDE AANSPRAKELIJK IS. 

(1) Raadpl. ·cass., 3 november 1969 (A1·r. 
cass., 1970, biz. 223) en cass., 5 januari 1970 
(ibid., 1970, biz. 395). 

(2) Cass., 16 december 1968 (An·. cass., 
1969, biz. 382) en 3 maart 1969, redenen, 
(ibid., 1969, blz. 616). 

6° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- VOORZillNING IN CAS
SATill VAN DE BEKLAAGDE. - VER
NIETIGING ZONDER VERWIJZING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
WEGENS VERJARING. - BURGERLIJKE 
PARTIJ KAN WETTELIJK VEROORDEELD 

. WORDEN IN DE KOSTEN VAN DEZE 
RECHTSVORDERING WEGENS DE ALDUS 
UITGESPROKEN VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING . OP DE BURGER~IJKE 

RECHTSVORDERING. VERWIJZING 
TENEINDE TE BESLISSEN OP DE BUR
GERLIJK:E1 RE;CHTSVORDERING EN OVER 
DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. 

l 0 Inclien op de voo1·ziening van · cle ve?'
oonleelcle belclaagde een middel leidend 
tot de ven~ietiging zonder verwijzing 
ambtshalve wo1·dt opgeworpen, behoeft 
het midclel van de eise1· tot staving van 
zijn 1fOO?:ziening, geen onderzoelc van het 
Hof (1), 

' 2° De ~tit een gecont1·aventionaliseenl 
wanbecl?·ijf voo1·tvloeiencle stmfvo?·dering 
ve1jam·t, bij ontstentenis van een oo1·zaalc 
tot scho1·sing van de ve1jaring, na 
ve?'loop Va?~ een jaar vanaf Cle laatste 
dactd van onde1·zoelc of van vervolging 
ve1Ticht binnen het jaa1· te 1·elcenen van 
de clag wam·op het feit is gepleegcl (2). 
(Wet van 17 april 1878, art;. 21 en 22, 
gewijzigd bij art. 1 van de wet van 
30 mei 1961.) 

3° De stmfvonle?·ing voo1·tvloeiend uit een 
ove1·tnding van de wet betni ffende 'de 
politie ove1· het wegve1·lceer of van 
het wegve?·lcee?'S?'eglement ve1jam·t, bij 
ontstentenis van een OO?'zaalc tot scho1·s·ing 
van de ve1·jm·ing, na ve?'loop van een 
jaa1· vanaf de laatste daad van onde?·
zoek of van ve1·volging ve?Ticht binnen 
het jaa1· te 1·elcenen van de dag waarop 
het miscl?·ijf is geJJleegd (3). (Wet 
betreffende de politie over het weg
verkeer [co6rdina tie van 16 maart 
1968], art. 68; wet van 17 april 1878, 
art. 22, .23 en 25 vervangen bij artikel1 
van de wet van 30 mei 1961.) 

4° Het ve1·val van de st?·afvonlm·ing en de 
cassatie d~e het meeb1·engt zijn zonder 
gevolg ten opzichte van de bu?·ge1·lijlce 
rechtsv01·de?·ing die v661· de ve1jm·ing van 
de stmfvonlering is ingesteld (4). (Wet 

(3) Cass., 24 februari 1969 (A1'1'. cass., 1969, 
biz. 600) en 3 maart 1969 (redenen) (ibid., 
1969, biz. 616). 

(4) Cass., 10 maart 1969 (A1'1'. cass., 1969, 
biz. 635); vgl. cass., 8 december 1969 (ib·id., 
1970, biz. 339). 
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van 17 april 1878, art. 26 en 27 ver
vangen bij artikel 1 van de wet van 
30 mei 1961.) 

5° Indien een vonnis de aanspmkelijkheid 
voo1· cle gevolgen van een ongeval tussen 
twee beklaagden heeft venleeld, namelijlc 
ten belope van twee de;·den voo1· de 
eeTSte beklaagde en een de1·de V001' de 
tweede, st1·elct de cassati'e van de beslis
singen op de tegen cle ee1·ste beklaagde 
ingestelcle stmjvo1·cle1·ing en bu1·ge1'lijke 
1'echtsvoTde1·ing, uitgespToken omdat de 
1·echte1· geen passend antwooTd heejt ve1'
st1·elct op de conclusie waa1·bij cleze 
beklaagde de tegen hem bewezen ve1·
klaa1·de fout betw·istte, zich niet uit tot 
de beschiklcing clat de andeTe beklaagcle 
minstens V001' een denle aq,nspmkelijk 
is (1). 

6° Indien op de voo1·ziening van cle verom·
deelde beklaagde, de beslissing op de 
st1·ajvonle1·ing ve1·niet~gd wm·dt zonde1· 
ve1·wijzing omdat deze vo1·dei·ing ve~·val- ' 
len was, en wegens de eveneens ttitge
sp1·oken ve1·nietiging van cle beslissing 
op de bm·ge1·lijke 1'echtsvo1·de1·ing de 
burge~·lijke pa1·tij wetteli.ik kan worden 
ve1·oonleeld in de kosten van cle st1·aj
vo1·de1'ing, is er g1·oncl tot venvijzing om 
te beslissen op de bu1·ge1·lijke 1'echtsvo1·
cle1·ing en ove1· de kosten van cle st1·aj-
vonlering (2). ' ' 

(DARTOIS, T . RODRIGUES· EN DERNIVOY. ) 

ARREST (ve1·taling). 

-HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 maart 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Neufchateau; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 68 
van de wet betreffende de politie van 
het wegverkeer (gecoordineerd op 
16 maart 1968), 21 tot 25 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, welke -artikelen 21 tot 25 ver
vangen zijn bij artikel 1 van de wet 
van 30 mei 1961 : 

(1) Cass., 26 september 1966 (An·. cass., 
1967, biz. 109); vgl. cass., 22 juli 1970 (ibid., 
1970, biz. 1033). 

(2) Vgl. cass., 19 mei 1970 (An·. cass., 
1970, blz. 877). 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser tot een enkele straf voroordeelt 
wegens het gecontraventionaliseerde wan
bedrijf van onopzettelijke slagen en 
verwondingen en wegens overtreding van 
artikel 17 van · het wegverkeersreglement 
en vaststelt dat het feit op 2 oktober 
1968 is gepleegd ; 

Overwegenile dat nit de . regelmatig 
aan het Hof voorgelegde stukken blijkt 
dat de laatste daad tot stuiting van de 
verjaring binnen de termij.n van een jaar 
te rekenen vanaf de datum van het 
gepleegde feit, de beschikking is, op 
8 november 1968 gewezen door de raad
kamer van de rechtbank van eerste 
aanleg te Neufchateau, die op grand van 
de door haar aangegeven verzachtende 
omstandigheden, eiser en _ verweerder 
naar de 'bevoegde politierechtbank ver
wijst; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
een oorzaak van schorsing van de ver-" 
jaring, de nieuwe termijn van een jaar 
te rekenen vanaf 8 november 1968 ver
streken was en dat derhalve de verjaring 
op- het ogenblik van de uitspraak van 
het bestreden vonnis verkrege.n was; ' 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de bmgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld : , 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat de verweerders zich op de 
terechtzitting van de politierechtbank 
van 7 november 1969 burgerlijke partij 
hebben gesteld, dit is v66r de verjaring 
van de strafvordering ; 

Overwegende dat het tenietgaan van 
de strafvqrdering door de verjaring en de 
vernietiging die het met zich brengt, 
derhalve zonder gevolg zijn met betrek
king · tot de burgerlijke rechtsvorde
ringen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr~ 
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 3 en i! van de wet van 17 april1878 

· houdende (\e voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 17 en 18 
van het koninklij'k besluit van 14 maart 
1968 .Jwudende algemeen reglement op _ 
de politie van het wegverkeer, 

doo1·clat het bestreden vonnis, dat 
gedeeltelijk de b eroepen beslissing ver
andert, de eiser en d e verweerder Rodri
giies veroordeelt, de eerste, wegens onop
zettelijke · verwondingen en overtreding 
van artikel 17 van het wegverkeersregle·-
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,:tnent, de tweede, wegens overtreding van 
,art.ikel 27, 1°, van hetzelfde reglement, 
_eJ~ in zijn uitspraak op de rechtsvordering 
van degenen die zich burgerlijke partij 
hebben gesteld tegen eiser, beslist dat 
.,deze· a!'\;nsprakelijk is voor _twee derden, 
.. terwijl voor het overige derde de ver
weerder Rodrigues werd aansprakelijk 
gesteld, _ zonder te a~ltwoorden op de 
.namens eiser neergelegde conclusie, waar
in hij deed gelden dat : 1? er op het 
ogenblik waarop hij began achteruit t e 
;rijden, geen w3ggebruiker in het zicht was 
.en de verweerder Rodrigues die ongeveer 
.op 500 m.eter verwijderd was, niets heeft 
opgemerkt ; 2° dat dit maneuver de 
verweerder Rodrigues niet heeft gehin
derd, daar eiser een twintigta,l meter na 
.zijn maneuver achteruit was gereden ~n 
:y.iterst rechts van de rijbaan hield met 
zijn rechterwielen t o.t aan de grasbei·m ; 
3° het ongeval zich slechts heeft vo~rge
_daan door de verblinding van verweer
.der, die onder dergelijke omstandigheid 
had moeten vertragen of zelfs blijven 
stilstaan, ten oinde zeker te lnmnen 
stop pen voor een goed verlichte hindernis, 
daar in onderhavig geval de achterlichten 
van de vrachtwagen regelmatig werkten 
en het voertuig zelf uiterst ·rechts reed 
op een r echte baan, waar men een goed 
zicht · had : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser wegens de tegen hem aangevoerde 
telastlegging veroordeelt, op grand dat 
<<de eerste rechter, nate hebben vastge
steld dat h et ongeval zich ter hoogte 
·van de samenloop der wegen had voor 
gedaan, waar :Oartois - thans eiser -
·was achteruit gereden, terecht laatstge
noemde heeft veroordeeld wegens over
treding van artikel 17 en wegens onop
zettelijke verwondingen ; dat Dartois, die 
.voorrang diende te verlenen, inliners geen 
rekening heeft gehouden met de afstand 
en de :;:nelheid van de personenwagen 
·van Rodrigues, die, zoals h et ongeval 
't1itwijst, had moeten afremmen of sterk 
vertragen om eerstgenoemde te ontwij
ken '>>; 

Over"regende dat deze redengeving 
niet passend antwoordt op h et bij eisers 
conclusie gevoerde verweer waarin de 
gegevens zijn vermeld waarop het steun
de; dat de rechtbank immers zich niet 
uitspreekt over de afstand waarop ver
weerder zich bevond toen eiser zijn 
-Inaneuver verrichtte, noch over de vraag 
of laatstgenoemde opnieuw zijn normale 
plaats in het verkeer had ingen01nen op 
·het ogenblik dat verweerder te zijner 
-hoogte kwam, en derhalve of verweerder 

.eis!'lr niet normaal h eeft ing!'lhaald, uit
sluitend omdat hij wegens verblinding 
met heeft ve1·traagd, en n.iet omdat hii 
door het maneuver van eiser werd 
gehinderd; 
. Dat het middel gegrond is ; 

Overwegende dat .wegens de vernieti
_.ging van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de· verweerders 
deze wettelijk ktmnen worden veroor
deeld in de kosten van de strafvordering 
die tegen eiser werd ingesteld ; · 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vomlis, behalve in zover het uit
spraak doet op de strafvordering inge
steld tegen de verweerder Rodrigues en 
in zover het . beslist dat deze voor het 
ongeval en voor de gevolgen hiervan ten 
mi~lste voor een derde aanspra.kelijk is ; 
beveelt dat van dit arrest meldiqg zal 
worde1l gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oorcl.eelt de verweerders in de helft van , 
de kosten ; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaa.k ·naar de Correctionele 
Rechtbank te Marche-en-Famenne, zit
ting houdende in hager beroep, om 
uitspraa.k te doen . op de bmgerlijke 
rechtsvorderingen en over de kosten 
van de strafvordering die tegen eiser is 
ingesteld ; zegt dat er betreffende de 
overige punten van de strafvordering 
geen grand is tot verwijzing. 

ll januari 1971. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1· en Ve?·slctggcveT, de H. de 
Waersegger, ra.adsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijlcluiclencle conclttsie, dFJ 
H. Delange, advocaat-generaa.l. - Plei
tm·, de H. Ansie.ux. 

26 KAMER. - 12 januari 1971. 

1° ARBEIDSONGEV AL. - AANSPRA
:K:mLIJ:K:l'fEID VAN HET ONDERNEMINGS
HOOFD. - GRClNDSI,AG. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - ONDER:N;E
MINGSHOOFD STELT EEN ZIJNER WERK
NEJ\1ERS TER BESCHIKKING VAN EEN 
ANDERE PATROON VOOR EEN BEPAALD 
WERK. - WERK UITGEVOERD ONDER 
DE LEIDING EN OP DE VERANTWOORDE
LIJKHEID VAN DE TWEEDE WERKGE
VER.- GEEN ARBEIDSOVEREENKOlVIST, 
TEN DEZE, TUSSEN DE TWEEDE WERK-
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GEVER EN DE WERKNEME;R. - TWEEDE 
WERKGEVER IS GEEN ON:I;>ERNEMINGS· 
HOOFD VAN DE w:ERKNEJ\'IJ;;R, ZODAT 
ZIJN AANSPRAKELIJ:KH:E<ID BIJ EEN 
ONGEVAL GEREGELD 'VORDT VOLGENS 
RET GEME;NE. RECHT. 

1 o De aanspmkelijkheid voo1· het bedTijjs
?'isico door de wetten bet1·e ffeni!e de 
ve1·goecli1ig de1· schacle voo1·tspntitende 
ttit w·beidsongevallen, gecoth·dinee?"d bij 
het lconinlclijk besluit van 28 septembe1· 
1931, ten laste geleyd van het onde?"
nemingshoojd is geg1·ond op de a1·beids- · 
ovm·eenlcomst tussen het oncle·rnemings
hoofd en de we1·kneme1· (1). (Impliciete 
oplossi;og.) 

2o T'Vannee1· een ondm·nemingshoojd een 
zijne1· we1·klieden teT beschikking van 
een ande1·e pat1·oon stelt voo1· de uitvoe
Ting van een bepaald we1·lc, maa1· de 
we1·lcneme1· en cleze tweede pat?"oon cloo1· 
geen w·beiclsove1·eenlcomst gebonclen zijn, 
wonlt de laatstgenoemcle niet het oncle?·
nemingshoojcl van cle we1·lcneme1', in cle 
zin van de gecoonlineenle wetten bet1·ej
jencle cle · ve1·goecling elm· schacle voo?·t
spruitende ttit a1·beiclsongevallen, en 
wonlt zijn aansp1·akelijkheicl bij een 
ongeval ove1·komen aan cle we1·kneme1·, 
tenvijl deze zich te zijne1· beschilclcing 
bevindt, ge1·egelcl volgens het gemene 
1·echt (2). (Wetten gecoordineerd bij het 
koninklijk besluit van 28 september 
'1931, art. 19; Burg. Wetb., art. 1382 
en 1383.) 

(ROBYN, T: CALLANDT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 5 janu ari 1968 en 16 januari 
1970 door bet Hof van beroep te Brnssel 
gewezen; 

Gelet op bet arrest, op 3 april 1967 
door het Hof gewezen (3); 

Overwegende dat het arrest a lleen 
uitspraak doet over de burgerlijke belan
gen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382 tot 1384 van 

(1) en (2) Cass., 16 februari 1953 (Bull. en 
PAsrc., 1953, I, 451) en de noten onder dit 
arrest; raadpl. cass., 10 febrTI3.ri 1958 (·ibid., 
1958, I, 628), 21 november 1963 (ibid., 19M, 
I, 310), 7 januari 1965 (ibid., 1965, I, ·440), 
22 november 1965 (ibid., 1966, I, 381) en 
27 februari 1970 (.A1"1". cass., 1970, blz, 604). 

(3) .A1"1". cass., 1967, blz. 930. 

het Burgerlijk Wetboek, 19 van de bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
gecoordineerde wetten op de vergoeding 
der schade voortspruitende nit arbeids
ongevallen (gezegd artikel zoals gewijzigd 
door de wet van 16 juni 1964,. enig arti
kel) en 97 van de Grondwet, 

cloo1·dat het eerste bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebbe;ri dat eiser voor de 
« Belgische Maatschappij ·van Gas en 
Electriciteit » gezag, leiding en toezicht 
uitoefende op verweerder, op het ogen~ 
blik van . het hem overkomen ongeval, 
niettemin beslist dat de rechtsvorder!ng 
van verweerder gesteund op het beginsel 
van de algemene aansprakelijkheid · en 
gericht tegen eiser ontvankelijk is, het
geen implic13ert .dat verweerder ·ten 
opzichte van eiser een derde is, op grand 
van de hier geresumeerde beschouwi:ngen 
luidens welke verweerder onder de ban
den van een arbeidsovereenkomst stand 
ten opzichte van de vennootschap « Iris ;> 
·en deze banden impliceerden dat het 
beperkt gezag, de leiding en het toezicht 
van « B.M.G.E. >>, ten opzichte van .die 
arbeidsovereenkomst een ondergeschikt 
karakter hadden, 

te1·wijl, eeTste onde1·deel, om de mogelijk
heid. van een verhaal van gemeen recht 
uit te sluiten, het nodig is, doch volstaat 
dat op · het ogenblik van -het ongeval 
een natuurlijke persoon of een rechtsper'
soon waarvan de werlm.emer of aange
stelde voor het ·ongeval aansprakelijk is', 
in feite het gezag, de leiding en het to'e~ 
zicht over de · getroffene u.itoefent, deze 
feitelijke toestand niet ontzenuwd wordt 
door het bestaan van een ar.beidsover: 
eenkomst tussen bet slachtoffer en · een 
derde, en het ·voor de toepassing van 
voormeld artikel 19 onverschillig is of 
het gezag, de leiding en het toezicht 
ingevolge het bestaan van deze arbeids: 
overeenkomst al dan niet een onderge'
schikt karakter vertorien, zodat het 
eerste bestreden arrest, dat op het 
bestaan van· een· arbeidsovereenkomst 
tussen de getroffene en een dercl.e steunt 
om de toepassing van gezegd artikel 19 
te weren, de i;ri het middel' aangeduide 
wetsbepalingen, artikel 97 van de Grand
wet uitgezonderd, schendt ; 

. tweecle ondenleel ," de in het eerste 
onderdeel bekritiseerde motivering van 
l;l.et eersi>e arrest impliceert dat dit arrest 
op tegenstrijdige, minstens dubbelzumige 
beweegredenen ste1.mt, vermits het tegen
strijdig, minstens dubbelzinnig is, ener
zijds vast te stellen dat eiser en verweer
.der heiden onder het gezag, de leiding 
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·an het toezicht van,( B.M.G.E. >> stonden 
en anderzijds, door voormeld artikel 19 
niet toepasselijk te verklaren, het bestaan 
van dit gezag, deze Ieiding en · dit toe
zicht te ontkerm:en ten opzichte van 
-verweerder, de getro:ffene, tegenstrijdig
heid, miristens dubbelzinnigheid- die 
gelijkstaat met het ontbreken van enige 
motivering, zodat artikel 97. van de 
Grondwet is geschonden, en het tweede 
bel:'treden arrest, dat slechts het gevolg 
is van het eerste, door dezelfde gronden 
van nietigheid is aangetast, waaruit 
volgt dat het eveneens dient te worden 
vernietigd : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens de vaststel
lingen van het arrest van 5 januari 1968, 
verweerder, die door ·een arbeidsovereen
komst met de vennootschap « Iris ;, 
verbonden was, door zijn werkgever aan 
de « B.l\LG.E." (Belgische Maatschappij 
voor Gas en Electriciteit) uitgeleend 
werd voor een bepaald werk, tijdens de 
uitvoering waa.rvan hij verwondingen 
opliep ingevolge de onvoorzichtigheid en 
het gebrek aan . voorzorg van eiser, 
aangestelde van de B.M.G.E., OJlder 
wiens gezag, Ieiding en toezicht hij 
stond; . 

Overwegen.de dat voormeld arrest 
tevens vaststelb dat verweerder, die 
slechts bij « B.M.G.E. " aan het w~rk 
was, noch door een arbeidsovereenkomst 
noch door enig ander rechtsverb and met 
deze laatste of met haar aangestelden 
gebond~n was ; 

Overwegende dat de context van 
bovenvermeld arrest aantoont dat, wan
n~er dit arrest verklaart dat het gezag, 
de Ieiding en het toezicht vanwege 
« B.M.G.E. " en eiser, haar aangestelde, · 
waaraan verweerder onderworpen was, 
beperkt bleven tot loutere technische aan
gelegenheden en dat de toestand maar 
een gedeelbelijk gezag over verweerder 
inhield, gezag met een ondergeschikt 
karakter ten opzichte vaJl de arbeids 
overeenkomst die tussen de venn?o~scha.p 
« Iris >> en verweerder bestond, het heeft 
willen in h et Ii cht stellen cl.at, Jliettegen
staande de .uitvoering van een bepaald 
werk voor « B.M.G.E. », de arbeidsover
eenkornst tussen « Iris >> eJl verweerder 

' bleef voortbestaan ; 
. Overwegende dat h et hof van beroep 
nit bovenvermelde vaststellingen webte
lijk heeft kunnen afl.eid.en da.t « B.M.G.E. >> 

niet als onderilemingshoofd van verweer
der in do zin van r.rtikol 19, lid 3, van de 
gecoordineflrde wette~1 betre:ffende de 

. Vetgoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen moet worden be
'schouwd en dat eiser, aangestelde van 
« B.l\LG.E. >>, ten opzichte van verweer
der een derde was, zodat de rechtsvorde-

. ring van laatstgenoemde, gesteund op de 
regels van het gemeen recht, ontvanke-
lijk was; · 

Dat h et eerste onderdeel niet km1 aan
genomen worden ; 

W at bet tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat .er geen tegenstrijdig
heid noch ·dubbelziJmigheid in gelegen is 
te verklaren, enerzijds, dat verweerder 
voor de uitvoering van een bepaald werk 
onder het gezag, de Ieiding en het toezicht 
stoncl van « B.M.G.E. " e~1 van eiser, 
haar aangestelcle, en, !j,nclerzijds, dat 
« B.M.G.E. >> niettemin ten opzichte van 
verweerder een dercle was mndat, zoals 
uit het antwoord op het eerste onderdeel 
-blijkt, door het uitvoeren va11 dit werk 
ingevolge de hem door zijn werkgever 
« Iris " gegeven opdracht, verweerder de 
arbeidsovereenkomst bleef uitvoeren die 
he1n.met laatstgenoemde verbond ; · 

Dat het tweede onderdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

. Overwegende clat eiser tegen bet arrest 
van 16 januari 1970, hetwelk slechts het 
gevolg was van het eerste, geen oncler
scheide~l middel aanvoert ; . 

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

2e kamer. - 12 januari 1971. 
Voo?"Zitte?", de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve?·slaageve?·, de H. de Vreese. - Gelijk
ltddencle concl~tsie, de H. Colard, advo
caat-generaal.- Pleite?·, de H. VanRyn. 

2° KAMER. - 12 januari 1971. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE~ 
LIJKJ!EID VAN DE VADER. - NmT 
ONTVOOGD 1\'IINDERJARIG KIND DAT 
BIJ HEJ\'I INWOONT. - SCHADE AAN 
EEN DERDE \'EROORZAAKT TEN GE
VOI;GE VAN EEN ONRECHTli1ATIGE DAAD 
VAN HET KIND. - BESLISSING W AAR· 
BIJ :UE VADER VAN ZIJN AANSPRAKE 
LIJKJIEID WORDT VRIJGESTELD, DOOR 
EROP TB WIJZEN DAT HIJ AAN ZIJN 1 

KIND EEN GOEDE OPVOEDING HEEFT. 
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GEGEVEN EN DAT HIJ HET , VEREISTE 
GEZAG EN TOEZICHT EROVER HEEFT 
UITGEOEFEND. - WETTELIJKE BE
SLISSING. 

~o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING VAN l\'IEliWRIES. - VoORZIENING 
VAN DE JlURGERLIJKE PARTIJ. 
1\'lEl\WRIE NEERGELEGD TER GRIFFIE 

' VAN HET HoF VAN CASSATIE. 
NoODZAKELIJKE TUSSENKO:li-IST VAN 
EEN ADVOCAAT BIJ· HET HoF VAN 
CASSATIE. 

1° JiVettelijlc ve1·antwoonl is het an·est dat, 
om de vade?' v1·ij te stellen van zijn 
aanspralceUjlcheid voo1· de schade aan 
een derde ve?'OO?'Zaalct ten gevolge van 
een o?wechtmatige claad van zijn niet 
ontvoogd minde?-jm·ig lcind clat bij hem 
i?~woont, e1·op wijst dat de vade?' aan 
zijn lcind een goecle opvoeding heejt 
gegeven en dat hij het . ve·reiste gezag en 
toezicht e?·ove?' heejt ttitgeoefend ( 1). 
(Burg. Wetb., art. 1384, lid 2.) 

2° Niet ontvanlcelijlc is de memorie van de 
· bw·ge?"lijlce pa1·tij, eise1·es tot cassatie, 

te1· g1·if{ie van het Hof ·van cassatie 
neergelegd zoncler cle tttssenlcomst van 
een advocacd bij dit Hof (2). (Wetb. 
van strafv., art. 425.) 

(B ... EN LITISCONSORTEN, T. T .... ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
anest, op 14 mei 1970 gewezen door de 
J eugdkamer van het Hof van beroep te 
Gent; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1384 ,van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, . 

doonlat, na te hebben vastgesteld dat 
verweerder, door zijn zoon naar een 
goede school te sturen, door zijn uit
slagen -te volgen, door . hem nie t toe te 
Iaten omgang te hebben met kinderen 
van min.der goed gedrag, door h em buiten 
school zo weinig mogelijk op straat te 
Iaten komen, deed wat normaal in zijn 

(1) Raadpl. cass., 7 april 1952 (Bull. en 
PASIC., 1952, I, 511), 7 maart 1957 (ibid., 
·105.7, I, 806) en 8 februari 1960 (ibicl., 1960, 
I, 640). Zle tevens : DE PAGE, d. II, nrs. 974, 
A en B . 

m acht was om zijn zoon een goede 
opvoeding te geven, en dat verweerder 
nooit had kunnen of moeten vermoeden 
dat zijn zoon bekwaam zou geweest zijn 
een afschuwelijke moord te plegen, het 
bestreden arrest oordeelt dat de conclu
si6ls en middelen die een verwijt van 
gemis aan bewaking en opvoeding zouden 
bevatten niet bewezen · worden geacht, 
en aldus het op 19 november 1968 door 
de J eugdrechtbank te Dendermonde ge
wezen vonnis, waarbij de eis om verweer
der burgerlijk aarisprakelijk te . doen 
verldaren werd afgewezen, bevestigt, 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, het hof ·van 
beroep niet diende te oordelen of de door 
de eisers aangehaalde grieven inzake 
opvoeding en toezicht bewezen waren 
maar moest oordelen of verweerder het 
voldoende bewijs had geleverd dat hij de 
daad, die tot aansprakelijkheid aanleiding 
gaf, niet had kmmen beletten en of hij 
derhalve h et tegen hem bestaande ver
moeden, ju1·is tantttm, van schuld en van 
oorzakelijk v erbaud met de ontstane 
sch ade had tenietgedaan ; 

tweede onclercleel, het arrest nagelaten 
h eeft te antwoorden op het door de eisers 
in conclusie ontwikkeld verweermiddel 
dat, om het hierboven bedoelde tegen
bewijs te leveren, ook diel1de bewezen te 
worden dat verweerder aan zijn kind de 
belangrijkste opvoedingsfactor h ad be
zorgd, uamelijk zich geliefcl en . geborgen 
te weten in eell vredig en liefdevol · 
familiaal midden : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest, door te 
constateren dat verweerder deed wat 
normaal in zijn macht was om zijn zoon 
een goede opvoeding te geven, door de 
in het micldel aangehaalde elementen op 
t e sommen· om te bewijzen dat hij de 
vereiste waakzaamheid over zi jn kind 
uitoefende, en door er op te wijzen dat 
niets in het gedrag van het kincj. had 
kunnen aangezien worden a ls een aan
wijzing van perverse instincten, vaststelt 
d at het t egenbewijs is geleverd waardoor 
het vermoeden van aanspra.kelijkheid dat 
op verweerder rustte wordt tenietgedaan ; 

(2) Cass., 14 sept~mber 1970, sup1·a, biz. 36. 
Ten deze hadden de burgerlijke partijen oak 
regr,Jmatig ter grlffie van het hof van beroep 
een Yerzoekschrlft neergelegd waarin zij het 
micldel aanvoerclen· waarop het onderhavig 
arrest antwoorclt. 
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' W at het tweede onderdeel betreft ; 

Overwegende dat het arrest, door de 
in het antwoord op het eerste onderdeel 
aangehaalde vaststellingen en in 't bij
zonder door te beschouwen dat verweer
der zijn kind « buiten de school, zo min · 
mogelijk op straat liet komen, maar in 
huis hield, waar hij of zijn echtgenote 
de gedragingen van het kind konden 
gadeslaan >>, erop gewezen heeft dat 
verweerder geen tekdrtkoming, wat be
doelde opvoeclingsfaktor betreft, kon 
verweten worden ; dat het aldus de 
conclusie van de eisers p assend beant
woorclt; 

Overwegende dat beide onderdelen van 
het midclel feitelijke grondslag missen ; 

01n die redenen, zonder acht te slaan 
op de· ter griffie van het Hof op 18 juni 
1970 zonder tussenkomst van een a dvo
caat bij het Hof neergelegde memorie, 
verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt 
de eisers in de kosten. 

2e kamer. - 12 januari 1971. 
Voo1·zitter, de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye. - Gelijk 
h•iclencle conchosie, de H. Colard, advo
caat-generaa.l. - Pleite1·s, de HH. Truy
ens (van de balie · te Dendermonde) en 
Bayart. 

2e KAl\iER. - 12 januari 1971. 

10 WEGVERKEER. - V:E;ROORDELING 
WEGENS . OVERTREDING VAN ARTI
KEL 27 -1 , LID 1, VAN HET WEGVER
KEERSREGLEnmNT VAN 14 MAART 1968. 
- VoNNIS WAARBIJ WORDT VASTGE 
STELD DAT, GELET OP DE PI.AATSGE
STELDHEID, DE SNELHEID WAARJVIEE 
DE BEKLAAGDE ZIJN VOERTUIG BE-
STUURDE OVE;RDREVEN WAS. 
WETTELlJKE BESLISSING. 

20 WEGVERKEER. - RICHTINGSVER
ANDERING . - BESTUURDER DIE; RECHTS 
WIL AFSI,AAN.- WEGVE.RKEERSREGLE
niENT VAN 14 MAART 1968, ARTI
KEL 25-2 , C. - VERPLICHTING ONDER 
MEER. ZO DICHT 1\'IOGELIJK BIJ DE 

RECHTERRAND VAN DE RIJBAAN TE 
BLIJVE;N. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRJVI. - STRAFZAKEN. - BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKEI,IJKE PARTIJ, 

EISERES. - VOORZJENING NlET BETE
KEND. - NmT-ONTVANKEI.IJKHEID. 

4o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. STRAFZAKEN. VER
ZOEKSCHRIFT TOT STAVING VA.J.'l' DE 

VOORZIENING. . VERZOEKSCHRIFT 
NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET 
RECHTSCOL;I:.EGE DAT DE BESTREDEN 
BESI,ISSING HEEFT GEWEZEN. - NEER
I.EGGING NA HET VE;RSTRIJKEN VAN DE 
TERMIJN GESTELD BIJ ARTIKEL 422 
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN 
HET VERZOEKSCHRIFT . 

.5o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING VAN niElllORIES. - VOORZIENING 
VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRA
KELI.TKE PARTIJ.- MEMORlE NEERGE
LEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN 
CASSATIE. - NOODZA.KELIJQ TUSSEN
KOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET 
HoF VAN CASSATIE. 

6° VOORZIENING IN CAS SA TIE. ~ 
VORM:. - STRAFZAKEN. - NEERLEG

' GING VA..""< nmMORIE;S. - MEnlORlE 

NEERGELEGD IN NAAM VAN EEN BUR
GERLIJKE PARTIJ. - BURGERLIJKE 
PARTIJ DIE NOCH EISERES, NOCH VER
WEERSTER IN CASSATIE IS. 

1 o De ve?'Oo?·cl~ling we gens ove1't1·ecling van 
cw·tikel 27-1, licl 1, van het wegve?·kee?·s
?'eglement van 14 macwt 1968 wm·clt 
wettelijlc ve1·cmtwoonl cloo1· het vonnis dat 
vaststelt dat, gelet op de ]Jlaatsgesteld
heicl, cle s1ielheicl waa1'11tee cle beklaagcle 
zijn voertuig bestt•t•nle ovenlreven 
was (1). 

2o . De ·best1.otwcle?' clie 1·echts wil ajslacm 
om de 1·ijbacm te ve1·laten, moet onder 
mee1· zo clicht mogelijk bij cle ?'echte?'?'and 
van deze 1·ijbacm blijven (2). CWegver
keersreglement van 14 maart 1968, 
art. 25-2, c.) · 

3o Niet ontvankelijk is cle voo1·ziening in 
cassatie van een btwge?'?'echtelijk acm
spmkelijlce pm·tij clie niet is betekencl 
aan cle partij tegen ivie zij is ge1·icht (3). 
(Wetb. van strafv., art. 418.) 

(1) Raadpl. cass ., 19 juni 1961 (B•<ll. en 
PASIC., 1961, I, 1136), 

(2) Cass., 23 november 1970, SU1J?'a, blz. 270. 
(3) Cass., 12 februari 1968 (A1'1'. cass., 

1968, blz. 774). 
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4° Niet ontvankelijk is het ve1·zoeksch?-ijt 
, , dat, tot staving van een voo1·ziening . in . 

stnk[zaken, te1· g1·if!ie van het ?'echtscol
lege, dat cle best1·eclen beslissing heejt · 
gewezen., wenl nee1·gelegcl na het ve1·
st1·ijlcen van de temiijn gestelcl bij 
a1·tikel 422 van het Wetboek van stmf
vonle?·ing ( 1). 

5° Niet ontvankelijlc is cle memo1·ie van de 
. bm·gen·echtelijk aans1Jmlcelijlce pm·tij, 
eiseres tot cassatie, te1· g1·if!ie van het 
Hof van cassatie nem·gelegcl zoncle1· de 
tttssenlcomst van een aclvocaat bij dit 
hof (2). (Wetb. van strafv., art. 425.) 

6° Het Hof slaat geen acht 011 een memo1·ie 
nee1·gelegcl in naam van een btwge?'lijlce 
1Jctrti.i , die noch eiseres, noch ve?·weerste?' 
in cassatie is, het geval tt#gezonclenl 
wact?' de voo1·ziening cle vernietiging kan 
meeb1·engen vaJ~ cle besliss_ing in het 
belctng van deze pm·tij gewezen (3). 

(vAN DE;R LINDE;N E;N DE; PAE;PE, 
T. VAN GOE;Y E;N GEJVIEENTE WILRIJK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 juni 1970 in hoger beroep 
gewezen door de . Correctionele Eecht
bank te Antwerpen ; 

A. \¥at betreft de voorziening van de 
eerste eiser, beklaagde : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de 

.tegen de verweerder ingestelde straf
vordering : 

Overwegende dat eiser niet bevoegcl is 
om zich te voorzien tegen een beslissing 
waarbij een medebeldaagde wordt vrij
gesproken; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
eiser ingestelde strafvordering ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
'Yet, 

doonlat het bestreden vonnis eerste 
eiser op strafgebied veroordeelt wegens 
inbreuk op artikel 27-1 van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver-
- --------------

(1) Cass., 3 maa.rt 1969 (A1'1'. cass., 1969, 
biz. 616). 

(2) Cass., 11 mei 1970 (A1·r. cass., 1970, 
biz. 836). 

(3) Raaclpl. cass., 18 november 1968 (A1T. 
cass., 1968, biz. 299). 

keer en twe~de eiser burgerlijk aansprake
lijk verklaart voor de ten laste .van eerste 
eiser uitgesproken geldboete en kosten, 
-zoncle1· te- arit'll!oonlen op de conclusie 
waarbij de eisers aal,lVOerden dat ver
weerder, luidens de verklaringen van 
twee bepaa.lde getuigen, tot aan het 
kruispunt op het midden van de acht 
meter brede rijbaan is blijVElll rijden, 
zodat eerste eiser hem met zijn kamiOJl 
niet aan de linker kant ' kon inhalen : 

Overwegende dat het vonnis, door te 
oordelen dat eerste eiser alleszins over 
v:oldoende ruimte beschikte om het voer
tuig van verweerder aan : de linkerzijde 
in te halen, bedoelde conclusie passend 
beantwoordt; 

Dat het middel feitelijl~e grondslag 
mist; · . 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 27 van het regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doonlat het bestreden vonnis eiser 
wegens inbreuk op artikel 27 van voor
meld reglement veroordeelt, 

tenvijl het slippen, omdat men plots 
·met een zwaar voertuig een n1.ane:uver 
moet uitvoeren o1n een aanrijding te 
vermijden met een voorliggend voertuig 
dat zich op verwarrende wijze voortbe
weegt, geen bewijs is van inbreuk op 
artikel 27 van gezegd reglemont : 

Overwegende dat het vonnis, door te 
oordelon dat uit de manier waarop eerste 
eiser op de middenborm tot stilstarid is 
gekomen blijkt dat hij eon ovordreyen 
snelheid ontwikkelde, de veroordeling 
van eorste ois8r wegens inbrouk op 
artikel 27 van gezegd reglement wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat hot middel niot kan worden aan
genomen; 

En ovorwegende, wat betreft de beslis
shg over de strafvordering, dat de 
substa.Jltiele of op straffo van nietigheid 
voorgescl1feven rechtsvormen werden na
geleefd on dat de beslissing overeenkom
stig do wet is ; 

III. In zover de voorzieJ1ing gericht is 
tegen do beslissing over de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerster : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
do schending van de artikelen 12 on 25 
van het algomeen reglement op de politie 
van het wegverkeor,, 

doonlat het bestreden vonnis niet aan
neemt dat het rijden op vier meter van 
de rechterraJld van de rijbaan een 
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inbreuk op artikel 12 van voormeld 
reglement uitmaakt, en overweegt dat 
verweerder op regelmatige wijze zijn 
inzicht had te kennen gegeven om naar 
rechts af te slaan, 

tenvijl het nalaat ook vast te stellen 
dat verweerder aan de overige vereisten 
van artikel 25 van gezegd reglement 
voldeed, 

en {e?·wijl, door over het midden van 
de rijbaan zijn weg te vervolgen, ver
weerder de indruk verwekte dat hij 
rechtdoor zou rijden en door op vier 
meter van de rechterrand van de rijbaan 
te rijden hij in strijd met artikel 25 van 
gezegd reglement handelde : 

Overwegende dat de eisers in hun 
conclusie staande hielden dat verweerder 
inbreuk had gepleegd op de artikelen 12 
en 25 van de wegcode nu hij op een acht 
meter brede rijweg steeds in het midden 
van de weg reed ; 

Overwegende dat het vonnis om te 
beslissen dat verweerder geen font heeft 
begaan in de zin van artikel 25 aileen 
hierop stetmt dat eerste eiser alleszins 
over voldoende ruimte beschikte om het 
voertuig van verweerder i~1. te halen en 
dat verweerder op regelmatige wijze 
zijn inzicht had te kynnen gegeven om 
naar rechts af te slaan ; dat het zodoende 
artikel 25-2-c van gezegd algemeen regie
mont schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. W at betreft de voorziening van de 
tweede eiser : · 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat eiser, burgerlijk aansprakelijke 
partij : zijn voorziening aan verweerster . 
heeft betekend; dat de voorziening, in . 
zover zij tegen deze laatste gericht is, 
niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat eiser in zijn verlda
ring van voorziening geen middel heeH 
opgeworpen; dat het Hof, met betrek
king tot die voorzieni~1g, geen acht ver
mag te slaan op het verzoekschrift ter 
griffie van de Rechtba.nk ·van eerste 
aanleg te A.ntwerpen neergelegd na het 
verstrijken van de termijn bepaald bij 
artikel 422 van het Wetboek van straf
vordering, noch op de Iuemorie ter griffie 
van bet Hof neergelegd zo~1.der de tussen
komst van een advocaat bij het Hof; 

Overwegende dat het Hof evemnin 
vermag acht te slaan op voormelde 
akten, in zover zij neergelegd werden 
namens de ve~mootschap onder gemeen-

schappelijke naam << A. De Paepe en 
Zoon " (1}, die geen voorziening heeft 
ingediend; 

Om die redenen, vernietigt het b!'lstre
den vonnis doch enkel in zover het 
eerste eiser alleen aansprakelijk verklaart 
voor de schadelijke gevolgen va.ri het 
ongeval ; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige; beveelt dat melding van 'dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de eisers tot de drie vierde 
van de kosten ; .laat het overige vierde 
ten laste van de Staat; verwiist de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen, rechtdoende in 
hager beroep. 

12 januari 1971. - 28 kamer. -
Vo01·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers.- Ande1·slttidencle conclu
sie met bet1·elcking tot het tweede miclclel ( 2), 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleitm·, de H. De Schepper (van de 
balie bij het Hof van beroep te Gent). 

2e · KAl\ffiR. - 12 j~nuari 1971. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA· 
KEN . - STRAFVORDERING. - E NIGE 
S'l'RAF UITGE;SPROKE:N w:EGE;NS VER· 
SCRILLENDE MISDRIJVEN. - MmDEL 
DAT E:NKEL BETREKKING R:mEFT OP 
BEPAALDE MISDRIJVE;N.- STRAF WET· 
TELIJK VERANTWOORD DOOl~ EEN 
ANDER JIUSDRijF, - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

Inclien wegens 'l{e?·schillencle misd1·ijven 
een enkele st1·aj is uitgesp1·olcen, clan is 
niet ontvankel·ijlc, bij geb1·elce van belang, 
cle eis tot cassatie van de beslissing op 

(1) Deze vennootschap had, ten gevolge 
van de aan haar voertuig v eroorzaakte schade, 
verweerder rechtstreeks gedagvaard. 

(2) R et openbaar ministerie besloot tot de 
niet-ontvankelijkheid van het tweede middel, 
daar de eerste eiser, die slechts tot schadever
go~ding aan de gemeente Wilrijk was veroor
deeld geen belang erbij had. 
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de .s!rafvo?·de?·ing, die geg?·ond is op een 
middel dat enkel bet1·elcking heejt op 
bepaalde misd?"ijven, wannee1· de uitge
sp?·oken stmf wettelijk vemntwoo1·d blijf~ 
doo1· een ancle1· misd1·ijj (1). (Wetb. van 
strafv., art. 411 en 414.) 

(OLIESLAEGER EN LITISCONSORTEN, 
T. R. MELIS EN LITISCONSORTEN.} 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

' 12 januari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Belpaire, voorzitter. -
Vm·slaggeve1·, de H . de Vreese.- Gelijlc
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Houte
kier. 

2" KAMER. - 12 januari 1971. 

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN. 
- STRAFVORDERING. ---:- HOGER BE
ROEP VAN HET OPENBAAR l\iJNISTERIE. 
- DRAAGWIJDTE. 

Tenzij het tot bepaalde telastleggingen 
bepe1·kt is (2), maakt het hoge1· be1·oep 
van het openbaa1· ministe1·ie de st?·af
vonle·ring geheel en al aanhangig bij 
de 1'echte1· in · hoge1· be1'0ep (3). (Impli
ciete oplossing.) (Wetb. van strafv., 
art. 202.) 1 

(DAGELEER, . 
T. LEFEVRE EN CORMAN-LEERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, on 19 mei 1970 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht-
bank te Antwerpen ; · 

(1) Cas~., 6 december 1965 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 543) ; raadpl. cass., 23 november 
1970, supm, biz. 278. · 
, (2) Cass., 13 mei 1957 (Bull. en PAsiC., 
1957, I, 1093). 

(3) Cass., 3 juni 1957. (Bull. en PAsrc;, 
1957, I, 1200)._ 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissingen waarbij eiser veroordeeld 
wordt zowel op strafrechtelijk als op 
burgerlijk gebied : 

Over het eer~te middel, afgeleid uit de 
schending van het gezag van het rechter
lijk gewijsde van het vonnis van de 
Politierechtbank te Antwerpen waarbij 
eiser op 6 juni 1969 vrijgesprokeri werd, 

do01·dat het bestreden vonnis, zonder 
gezegd vom1.is van 6 juni 1969 te wijz1gen, 
dit door de eerste rechter gewezen op 
24 november 1969 en waarbij eiser vrij
gesproken werd wijzigt en de recht
streekse dagvaarding van verweerder en 
de burgerlijke eis van verweerster ten 
dele gegrond verklaart, 

teTwijl de rechter in boger beroep het 
v01mis van vrijspraak van 6 juni 1969 
had moeten beves.tigen en de recht
streekse dagvaarding van verweerder en 
de burgerlijke eisen van de verweerders 
niet-ontvankelijk verklaren : 

Overwegende dat eiser, enerzijds, op 
dagvaarding van het openbaar ministerie 
wegens inbreuken op de artikelen 27, 
29 en 30te1' van het verkeersreglement 
(coordinatie van 14 maart 1968), bij 
vonnis van de politierechtbank van 
6 juni 1969 vrijgesproken werd, vonnis 
waartegen he.t openbaar ministerie regel
matig boger beroep instelde, anderzijds, 
op rechtstreekse dagvaarding van ver
weerder en op de burgerlijke eis van 
verweerster, wegens inbreuk op artikel 35 
van gezegd reglement, op 24 november 
1969 hoorde beslissen door dezelfde 
rechtbank dat, gelet op de vrijspraak 
van eiser uitgesproken op 6 juni 1969, de 
rechtstreekse dagvaarding uitgaande van 
verweercler niet ontvankelijk was en de 
burgerlijke eis van verweerster evenmin 
wegens onbevoegdheicl van de rechtbank, 
vonnis waartegen hager beroep werd 
ingestelcl op strafgebiecl door het open
baar ministerie en op burgerlijk gebied 
door de twee verweerclers ; 

Overwegende dat het best1eden vonnis, 
uitspraak doencle, enerzijds, op de straf
vorclering uitgeoefend door het open baar 
ministerie, beslist dat, gelet op het hoger 
beroep van het openbaar ministerie tegen 
bet vonnis van '6 juni 1969, de rechi>bank 

. bevoegd is om de telastlegging te wijzigen 
in qie v~n inbreuk op artikel 25-2, b,' 
van het verkeersregement en eiser wegens 
de ald1,1S gewijzigde tenlastelegging op 
strafgebied veroordeelt en, dienvolgens, 
meergenoem.d vonnis wijzigt, anderzijds, 
op de rechtstreekse dagvaarding uitgaan-
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de van verweerder, beslist dat die dag
vaarding enkel gedeeltelijk gegrond is 
omdat eiser slechts voor de h elft aan
sprakelijk is en, dienvolgens, de ' eisen 
van de verweerders elk t en belope v an 
de helft van het gevorderde inwilligt; 

Overwegende dat· de rechter in hoger 
beroep, wegens het devolutief uitwerksel 
van h e't hoger beroep ingest eld door het 
openbaar ministerie en de twee v erweer
ders, wettelijk vermocht t e beslissen 
zoals .hij het deed, en ·het gezag v an het 
r echterlijlc gewijsde van h et vonnis van . 
6 jtmi 1969 niet kon schenden ; 

D at h et middel niet kan aangenomen 
worden; -

Over h et tweede middel , afgeleid nit 
d e schending van artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878, 

cloonlat h et bestreden vonnis aanneemt 
dat de bm·gerlijke vm;deringen voor de 
strafrechter konden gebracht worden 
hoewel de strafvordering vervallen was : 

Overwf\gende dat irigevolge het hoger 
ber oep door h et openbaar ministerie 
i.ngesteld tegen h et vonnis waarbij eiser 
op 6 jttni 1969 vrijgesproken werd, de 
strafvordering, zoals blijkt nit het ant
woord op het eerste middel, niet vervallen 
was : 

Dat h et middel niet kan aangenomen_ 
worden; 

En overwegende, ten opzichte v an de 
b eslissing over de strafvordering, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschrevei'l r echtsvonnen werden n a 
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
d e beslissing over de burgerlijke eis v an 
eiser tegen verweerder : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel laat gelden ; 

Om die r edenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

12 januari 1971. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, voorzitter . 
Vm·slaggevm·, de H. Delahaye . - Gelijk
luidencle conclttsie, de H. Colard, advo 
caat-generaal. -- Pleite1·, de H. Marten!? 
(van de b alie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 12 januari. 1971. 

VONNISSEN · EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - CONCLUSIE . - BE
GRIP. 

Een conclttsie in st1'Cijzaken is het gesch?-ift 
dat, hoe het dan ook ge1werncl wonlt, 
doo1· een 1Ja?·tij of de aclvocactt clie ham· 
ve1·tegenwoonligt of bijstaat, oncle?·te
lcencl is, dat ti}clens de debatten ·op de 
te1·echtz·itting aan de 1·echte1' wonlt ove?'
gelegcl, wctarvan 1·egelmatig wonlt vast
gestelcl dctt de 1·echte1' kennis eTvcm hee.ft 
genomen en wact1'in miclclelen w01·den 
acmgevoenl tot stewing van een eis , ee.n 
ve1·wee1' of een exceptie ( l). 

(BE.LGISCHE STAAT, l\IINISTER VAN LAND.S
VERDEDIGING , T. PHILIPS EN BULCKE .) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vmulis, op 26 mei 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te V em·ne ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de b ealissing gewezen over de 
strafvordering : 

Overwegende dat eiser , bm·gerlijke 
partij, niet in kosten v an de strafvorde
ring werd veroordeeld ; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
o~1.tvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de b eslissing gewezen over de 

. bm·gerlijke vordering : · 

Over het middel a.fgeleid uit d e schen
cling vai'l artikel 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis, kennis 
nemend van de vervolging tegen de 
verweerders om bij gebrek a an voorzorg, 
onvrijwillig,' h et verkeer over een tele
graafc of t elefoonlijn van algemeen nut 
gehinderd of belet, hetzij enig werk of 
voorwerp t en dienst v an die lijn vernield, 
geveld of beschadigd te hebben, beslist 
dat het niet bewezen is dat de verweer-

(1) Cass., 12 m ei 1969 (Arr. cass., 1969, 
blz. 906); raacl.p!. ca,ss ., 23 juni 1969 (ibid., 
1969, blz. 1956) en 20 april 1970 (ibid~ . 1970, 

z. 776 . ' 
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ders zich schul.tlig gemaakt hebb.en aan 
de telastleggingen en de strafrechter 
onbevoegd verklaart over de _door eiser 
tegen de verweerders ingestelde burger
lijke vordering zonder te antwoorden op 
de door e'iser voor de correctionele recht
bank genomen conclusie, waarin hij liet 
golden dat de tweede verweerder een 
verklaring ondertekende met de beken
tenis dat hij kennis had van de Jigging 
van de telefoonkabel, 

tenvijl dit gebrek aan antwoord gelijk
staat met een gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring : 

Overwegende dat als conclusie moet 
worden beschouwd het door een partij 
of haar raadsman ondertekend geschrift, 
tijdens de debatten aan do rechter onder
worpen en door hem geviseerd, waarbij 
die partij midclelen tot staving van haar 
eis of verweer aanvoert, welke oak het 
opschrift van · clit geschrift weze; 

Overwegende dat teU: deze uit de 
proceclurestukken bli}kt dat eiser voor 
de rechter in hager beroep een stuk 
neerlegde, «nota » bet'itelcl, waarin hij 
de in het mi<;idel aangehaalde stelling 
wei degelijk aanvoerde ; 

Dat dit stuk, door de raadsman van 
eiser ondertekend en tijdens de debatten 
ter zitting neergelegd, door de voorzitter 
en de griffier werd geviseerd ; 

Dat, gelet op haar inhoucl en op boven
vermelde omstandigheden waarin zij aan 
de rechter in hoger beroep werd onder
worpen, zulke «nota». niettegenstaande 
haar opschrift·, een conclusie uitmaa.kt ; 

Overwegende dat het vonnis ·de in het 
middel aangehaalde conclusie van eiser 
niet beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende echter dat het niet beant

woorde middel enkel de schuld van de 
tweede verweerder betrof ; 

· Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch aileen in zover de 
straJrechter onbevoegd wordt verklaard 
om kennis te nomen van de door eiser 
tegen verweerder Bulcke ingestelde bur
gerlijke vordering ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder Bulcke 
in de helft van de kosten ; laat de andere 
helft ten laste van eiser; verwijst de 

· ald~s beperkte zaak naar de Correctio
-nele Rechtbank te leper, rechtdoend~ in 
hager beroep. 

12 januari 1971. - ze kamer. -
V om·zitter, de H. Belpa-ire, :voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. de Vreese. - Gelijk
luidende conchtsie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Bayart 
en Versteele (de tweede, van de balie 
te Veurne). 

3e .KAl\1ER. - 13 januari 1971. 

ARBEIDSBESCHERMING. - Col\1ITE 
VOOR VEUI-IGHEID, GEZONDHEID EN 
VERFRAAIING VAN DE- WERKPLAATSE.N. 
- 0NTSLAG VAN E.E.N WERKNE.MERSAF
GE.VAARDIGDE WE.GENS ECONOlVIISCHE 
RE.DE.NE.N. - 0NTSI-,AG DOOR DE. CURA
TOR VAN RET FAILL.ISSE.l\1ENT BIJ HE.T 
VE.RSTRIJKEN VAN DE. TE.Rl\1IJN TOT 
VOORTZETTING VAN D.E EXPI-,OITATIE. 
- RAADPLEGING VAN HE.T PARITAIR 
COlVIITE NIE.T VE.REIST. 

H et -pa1·itai1· comite client niet voo1·aj te 
wonlen ge1·aaclpleegcl omtrent het bestaan 
van economische 1·eclenen, die het ontslag 
van een we1·kneme1·sajgevaanligde in een 
comite- voo1· veiligheid, gezondheicl en 
vmj1·aaiing van de we1·kplaatsen ve?·ant
woonlen, wannem· het ontslag wo1·dt 
gegeven dom· de cumto1· van het jaillisse
ment, die na het ve1·st1·ijken van de hem 
dom· cle 1·echtbanlc tot voo1·tzetting van de 
exploitatie toegestane termijn, m·toe ve?.-
plicht is de exploitatie volledig stop te 
zetten en al het pe?'soneeZ ·te ontslaan (1). 
(Wet van 10 juni 1952, art. 1, § 4, e, 1°, 
gewijzigd door de wet van 17 juli 1957.) 

(VAN WIELE, ALS CURATOR VAN RET FAIL
LISSEME.NT « IM;EXCOTRA », T. VAN M;OL). 

ARRE.ST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 27 mei 1969 gew~zen door. 
de Werkrechtersraad van beroep te Gent, 
kamer voor werklieden ; 

(1) Vgl. cass., 17 januari 1964 (Bull. en 
PASIC., 1964, I, 525). 

Het bep'a.alde in artikel 1, § 2, e, .1 °, van de 
wet van 10 juni 1952 komt ingevolge de wet 
van 16 januari 1967 thans in artike1 1bis, 
§ 2, lid 1, voor. 
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Over het 'eerste middel, afgeleid uit de 
schending van. de artikolen l, § 4, 
littera e, l o, 2o en 3°, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de arbeiders alsmede 
de salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, gewijzigd door de wetten 
van 17 juli 1957 en 28 januari 1963, 
444, 455 tot 460, 528, 529 van het Wet
hoek van Koophandel, 1107, 1147, 1148 
van het Bmgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat de bestreden sententie, bij 
bevestiging van het vo~lnis van de eerste 
rechter, ontvankelijk en gegrond ver
ldaart de eis van verweerder tot het 
bekomen van een vergoeding, gelijk aan 
twee jaar loon, wegens onrechtmatig 
ontslag in zijn hoedanigheid van verko
zen lid van het comite voor veiligheid 
en gezondheid, opgericht in het bedrijf 
van de n aamloze vennootschap Imexcotra 
die bij een vonnis van 23 oktober 1964 
in faillissem.ent werd verklaard, en bijge
volg eiser qualitate qua· veroordeelt om 
deswege aan verweerder t e betalen de 
som van 291.925 frank, vermeerderd met 
de gerechtelijke intresten, en zulks om 
de redenen " dat met ingang van het 
vonnis van faillietverklaring de gefail
leerde van rechtswege verstoken is van 
het beheer van a.l zijn goederen ; dat van 
die datum af de curator optreedt als 
vertegenwoordiger van de gefailleerde en 
van de gezam.enlijke schuldeisers ; dat 
gewoonlijk de curator de handelsverrich
tingen die op een failliet nitliepen, 
staakt ; dat de omstandigheden echter 
de volledige of gedeeltelijke voortzetting 
van activiteit van de gefailleerde onder
neming kmmen rechtvaardigen ; dat de 
curator de activiteit gedeeltelijk heeft 
voortgezet 1net een beperkte personeels
})ezetting tot einde december 1964 (lees 
1965); dat de cm·ator derhalve verplicht 
was, vooraleer gemtimeerde (thans ver
weerder) af te danken, h et a dvies in te 
wumen van het paritair comite ; dat. dit 
niet gebem·d is ; dat ge!ntimeerde, over
eenkomstig de wet, zijn h erplaatsing aan
gevraagcl · h eeft ; dat de herplaatsing 

' ge~efgercl werd ; dat ge!ntimeerde ~er
halve r echt heeft op de schadevergoedmg 
b epaald bij a.rtikel 1, § 4, e, 3'0 , laatste 
lid, van de wet van 10 juni 1952 gewijzigd 
bij c1e wet . van _17 juli 1957 "• 

te1"1~ijl de curator' van ·een faillissement, 
die · de activiteit van de gefailleerde 
'Onderneming gedeeltelijk voortzet __ met 
een· bepedrte personeelsbezetting en ~i.e, 
op het ogenblik dat bedoelde gedeeltehJk 

en tijdelijk voortgezett.e acti 1rHeit voor'
goed een einde neemt, de in dienst van 
het faillis13ement aangenomen werlrne
mers ontslaat, zodoende handelt· niP.t als 
vertegenwoordiger van de gefailleerde 
maar in de enkele hoeda~lighoid van 
gerechtelijk lasthebber aan wie do wette
lijke opdracht is gegeven het faillissement 
te vereffe]len ten voordele van de geza
menlijke schuldeisers en als dezer ver
tegenwoordiger · (schending, inzonderhe1d, 
van de artikele11. 444, 455 tot 460, 528 
en 529 van de wet van 18 april 1851), 
en terwijl d e bepalingen van artikel 1, 
§ 4, littera ·e, van de wet van 10 juhi 1952, 
gewijzigd door de wet van _17 juli 195?, 
bepalingen van uitzonderhJke aard ziJn 
welke tot doel hebben het voorkomen en 
bestraffen van h et onrechtmatig ontslaan, 
door de werkgever-bedrijfshoofd, van d.e 
werknemers aan wie de wetgever een 
bijzondere bescherming heeft vvillen ver
strekken, bepalingen waarva.n de toepas
sing mitsdien niet mag worden mtgebre1d 
tot gevallen welke zij niet bedoelen 
en waarop zij, naar de letter en de 
geest van de wettekst, niet normaal 
lmnnen worden toegepast, zoals het ont
slaan door de cm·ator van het faillisse
ment van de in dienst van h et failli~se
ment aangenomen werknenlers op het 
tijdstip dat voorgoed wordt stilgelegd de 
activiteit van de gefailleerde onderne~ng 
die voor de behoeften van de vereffenmg 
van h et faillissement tijdelijk werd voort
gezet, naardien zulk met de . definitieve 
stopzetting van de activitmt van de 
gefailleerde onderneming. samenvalle~d 
ontsla.g, onder de omstand1gheden waarm 
het zich voordoet, een verphchte hande
ling blijkt te zijn van de fu_r;wtie van de 
curator, belast met de wettehJke opdracht 
tot de vereffening van het faillissement 
over te gaan, en , 'gelet op dezelfde ?!ll-

. stancligheden, de gedachte .zelve. bh]kt 
uit te sluiten van een misbi mk van 
gelijke aard als datgene wat cedoelde 
wetsbepalingen tot doel h ebb en te voor
lwmen en te b estraffen ; waaruit volgt 
dat het ontslag van verweerder door 
eiser qttalitate qua niet onder die wetsbe
palingen viel en wettelijk nie t afhanke
lijk was van een verzoek om vooraf door 
het bevoegd paritair comite h et bestaan 
te doen erkennen van een reden van 
economische of .technische aard welke 
dat ontslag rechtvaardigde (schencling 
van a~le in het middel aangedmde wets: 
bepalingen) : 

Overwegende dat uit de aa.n het. Hof 
recrelmatig overgelegde stukken bb]kt · : 
1 oo dat verweerder in dienst was van de 
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naamloze vennootschap « Imexcotra » als 
arbeider en in 1963 verkozen werd tot 
werknemersafgevaardigde in het comite 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen ; 

2° dat o'p 8 juli 1964 a! de werklieden 
ontslagen werden, maar dat de opzegging 
gegeven aan de leden en kandidaten van 
voormeld comite ingetrokken werd Jla 
tussenkomst van de vakorganisaties ; 

3° dat bij vonnis van 23 oktober 1964 
de vennootschap failliet werd -yerklaard ; 

4° dat de rechtbank van koophandel, 
in het belang van de schuldeisers, op 
grand va.n artikel' 475 van de faillisse

·mentsw!)t, de curator last gaf tot · het 
voortzetten van de exploitatie voor de 
afwerking ' van de meubelen; 

5° dat aldus de voormelde beschermde 
arbeiders, waaronder verweerder, verder 
hun diensten presteerden tot einde 
december 1965, datum waarop de voort
zetting van de exploitatie een einde nam 
en de fabriek definitief gesloten 'werd ; 

6° dat de curator a! de voormelde 
arbeiders op 31 december 1965 afdankte; 

Overwegende dat de bestreden senten
tie besliRt dat de curator die arbeiclers 
niet mocht afdanken ionder vooraf, 
overeenlmmstig artikel 1, § 4, e, 1°, van 
de wet van 1 juni 1952, van het bevo.egd 
paritair comite een uitspraak te hebben · 
b ekomen over het bestaan van redenen 
van economische of technische aard 
welke deze maatregel rechtvaardigden ; 

Maar ov~rwegende dat artikel 4 7 5 van 
h et Wetboek van koophandel aan de 
rechtba.nk van koophandel de zorg heeft 
overgelaten, in het belang van de schuld
eisers, dus ook in het belang van de werk
nemers van het failliete bedrijf, te 
oordelen of er aanleiding bestaat om de 
voortzetting van de handelsverrichtingen 
van de gefailleerde te bevelen, en de 
dum· van die voortzetting te bepalen ; 

(1) Het openbaar ministerie was van oordeei 
dat de raadpieging van het paritair comite 

- verplicht blijft, wanneer de expioitatie van 
een faillietverkiaarde vennootschap definitief 
wordt stopgezet. 

Artikei 1, § 4, e, 1° (thans artikei 1bis, 
§ 2, lid 1) van de wet van 10 juni 1952, dat 
deze verplichting opiegt, maakt hierop geen 
enkeie uitzondering. Overigens werd tijdens 
de pariementaire voorbereiding van die wet 
en van de wetgeving op de ondernemingsra
den, waar!n · dezelfde bepaling voorkomt, 
tot uitdrukking gebracht dat die verplichting 
een. aigemen e draagwijdte heeft en ook toe-

Overwegende dat de wet van 10 juni 
1952 de raadpleging van h et paritair 
comite heeft voorgeschreven om elke 
voor de beschermde werknemers nadelige 
discriminatie te voorkomen ; 

Dat zodanige di.scriminatie uitgesloten 
is wanneer zoals ten deze een curator, 
ter uitvoering van zijn gerechtelijke 
<;>pdracht, na ·het verstrijken van de hem 
door de rechtbank tot de voort,;etting 
van de exploitatie toegestane termijn, er 
toe verplicht is de exploitatie volledig 
st op te . zetten en a! het personeel af te 
danl{en; , 

Dat een alclus afgedankte werknemer 
zijn wederopneming in een wettelijk en 
definitief stopgezette onderneming niet 
zou kunnen eisen, omdat de curator het 
advies van het paritair comite niet heeft 
ingewonnt:Jn alvorens hem af te danken, 
en de curator aan die werknemer geen 
vergoeding kan verschuldigd zijn om 
hem niet te hebben wederopgenomen in 
een exploitatie die wettelijk heeft opge
houden te bestaan ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die redenen, en zonder dat er 

aanleiding bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat tot geen uitgebreidere 
vernietiging k'an leiden, vernietigt de 
bestreden sententie, behalve in zover 
zij bij bevestiging van de beroepen 
sententie een heropening van de debatten 
beveelt wat het geeiste vakantiegeld 
betreft ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal . worden gemaakt. op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan en zegt dat erover 
door de feitenrechter zal worden besllst ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidsh<;>f te Brussel. 

13 januari 1971. - 3e kamer. -:
Voo?·zitte?', de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, 
de· H. Naulaerts. Ande1·sluidende 
conclusie (1), de H. Lenaerts, advocaat
generaal. 

passing vindt, wanneer de onderneming 
definitief en volledig wordt gesioten ( zie 
o.m. Hand. Karner, 1949-1950, 31 januari 
1950, biz: 6-10; Ged1·. St . .([arnm·, 1949-1950,. 
nr. 204; Gedr. St. Senaat, 1966-1967, nr. 59, 
biz. 8; Hand. Senaat, 1966-1967, 22 decem
ber 1966, biz. 331, 332 en 333). Hierbij heeft 
de wetgever ook uitdrukkelijk de veronder
stelling onder ogen genomen dat cle siuiting 
het gevoig kan zijn van een faillissement 
(Hand. Karne1·, 1949-i950, 31 januari 1950, 
biz. 4 en 6; Ged1·. St. Karnm·, 1966-1967, 
'¥'· 264-6, biz. 8). 
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3e KAMER. - 13 januari 1971. 

ARBEIDSONGEVAL. 0NGEVAL 
OVERKOMEN "'l'IJDENS DE UITVOERING 
VAN HET WERK.- BEGRIP. 

Tifonlt een handelsve·rtegenwoonl?:ge?"· op 
het ogenblik dat hij huiswaa1·ts lcee1·t, na 
zijn klienteel te hebben bezocht, doo1· een 
ongeval get?·otfen, dan lean de ?'echte?' 
op g?"Ond van de gegevens van de zaalc, 
wettelijk beslissen dqt de handelsve?'te
genwoonlige?' op dat ogenblik zijn 
m·beidsovm·eenlcomst no·g ttitvoenle en 
c~at het ongeval een m·beidson·geval is en 
geen ongeval op de weg van of naa?' het 
we1·k. (GecoiirdiJ~eerde wetten van 
28 september 1931, art. 1, lid 1 en 6.) 

(NAAMLOZE VERZEKERINGSJ\oiAATSCHAPPIJ 
«DE VREDE », T. DEWINTER.) 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden. 
vonnis, op 19 februari 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg t e V eurne ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 van de bij 
koninklijk b esluit van 28 september 1931 
gecoiirdineerde wetten op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de arbeids 
ongevallen, 1 va~l de besluitwet van 
13 december 1945 betreffende de vergoe
ding der schade voortspruitende uit 
ongevallen die zich op de weg naar of 
van het w erk voordoen, en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat het bestreden vonnis, zqnder 
te o~ltkennen dat, zoals eiseres in haar 
conclusie staande hield, het ongeval 
waarvan verweerder het slachtoffer was, 
zich voordeed op 22 augustus 1968 te 
20 uur op het grondgebied Lampernisse, 
op de baan Diksmuide-Pervijze, nadat 
verweerder tot 16 tnu· te Roeselare en 
omgeving werkzaam geweest was en 
aan prospectie gedaan had en toen hij 
naar huis, namelijk Nieuwpoort, terug
keerde, en na beslist te hebben dat « het 
duidelijk is dat het werk van verweerder 
die a.Is handelsvertegenwoordiger in 
dienst was van de :fu:ma Kindermans, 
verzekei,de van eiseres, en de beide 
Vlaa.nderen a ls ros 'ectie . had, begon op 

het ogenblik dat hij van huis vertrok 
tot op het ogenblik dat hij thuis terug
kwam », beslist dat het ongeval een 
arbeidsongeval is, gebeurd « op het werk 
zelf », een college van deskundigen aan
stelt om verweerder te 01iderzoeken en 
eiseres veroordeelt tot de kosten van de 
procedure in hoger beroep, 

tenvijl, ee?·ste ondenleel, h et tegenstr1j
dig is en alleszins strijdig met de begrip
pen van arbeidsovereenkomst of van 
weg naar of van het werk, zoals ,zij door 
evenvermelde wetsbepalingen Olnsclu·e
ven worde~l, als algemene rechtsregel te 
stellen dat de arbeidsovereenlwmst voo;r 
bedienden tussen een handelsvertegen
woordiger e1l zijn werkgever insluit dat 
h et werk begint op het ogenblik dat cle 
handelsvertegenwoordiger van huis ver
trekt tot op h et ogenblik dat hij thuis 
terugkomt, v ermits nit deze zogezegde 
rechtsregel zou moet.en afgeleid worden, 
tegen de logica en tegen b edoelde arti
kelen in, dat er voor een handelsvertegen
woordiger geen weg van of naa.r bet werk 
bestaat, e1l dat de handelsvert.egenwoor
diger die Ul de laatste nren van de nacht 
en na m·en lang in herbergen of nacht
klubs verbleven t e hebben, thuis terug
komt, moet geacht worden tot op dit 
ogenblik voortdurend werk verricht te 
hebben ten dienste van zijn werkgever, 
en in de uitvoering van zijn contract ; 

tweecle ondenleel, minstens uit de 
bewoordingen van het vonnis omnogelijk 
kan opgemaakt W01"den of de rechter 
in feite heeft willen beslissen, op grond 
van trouwens niet vermelde bewijsele
Inenten, dat in castt hij de tussen ver
weerder en zij~l werkgever gesloten 
arbeidsovereenkomst bedongen werd dat 
verweerder zijn· werk zou beginnen op het 
ogenhlik dat hij van huis vertrok tot 
op het ogenblik dat hij thuis terugKwam, 
dan wei of hij in rechte als algemene 
rechtsregel h eeft willen stellen dat zulks 
een wezenlijk bestanddeel is van elk 
contract van handelsvertegenwoordiging, 
ondltidelijkheid en dubbelzinnigheid in 
de ' motivering welke het Hof in de 
onmogelijkheid stellen zijn controlerecht 
uit te oefe1le1l over de wettelijkheid van 
de bestreden beslissi1lg en met het gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering gelijkstaan ; 

de1·de onde1·deel, het vonnis alleszins de 
conclusie van eiseres niet beantwoordt, 
in zover zij staande hield dat, op de dag 
van het ongeval, het prospectiewerk door 
verweerder verricht ·te Roeselare en 
omgeving tot 16 uur dunrde en dat van 
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16 tot 20 uur verweerder niet meer 
werkte maar " op stap was », dat er dus 

. een abnorni.ale tij dspaJme verlopen was 
tussen het einde van het werk en het 
ogenblik van het ongeval, dat verweerder 
bet bewijs had moeten leveren dat d eze 
onderbreking te wijten was aan over
macht of aan een wettige oorzaak en dat· 
dit b ewijs niet geleverd werd (schending· 
van artikel 97 van d e Grondwet); 

vie1·de ondenleel, minstens uit de be- · 
woordingen van het vOimis onmogelijk 
kan opgemaakt worden of de rechter in 
feite heeft wil!en beslissen dat het niet 
juist of niet bewezen was dat er van 
16 tot 20 uur een verloret). tijdspanne en 
een onderbreking van de normale weg 
van het werk geweest was, tussen het 
prospectiewerk te Roeselare en het ogen
blik van het OJ"lgeval te Lampernisse, dan 
wel of hij in feite heeft willei1. b eslissen 
dat deze onderbreking bestond doch 
een wettige oorzaak had, dan wei nog of 
hij in r echte h eeft wil!en beslissen dat 
verweerder de bewijsla.st niet had van 
de wettige oorzaak van onderbreking 
van de normale weg naar huis, onduide
lijkheid en dti.bbelzinnigheid welke met 
het gebrek aan d e door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering gelijkstaan 
en het Hof ip. de onmogelijkheid stellen. 
zijn controlerecht uit. te oefenen over de 
wettelijkheid van ue beslissing : 

W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende d at het bestreden vonnis 
duidelijk en zonder dubbelzinnigheisJ. 
beslist dat h et werk van verweerder als 
handelsvertegenwoordiger b egan op b et 
<igenblik dat hij van huis vertrok en 
eindigde op h et ogenblik dat hij thuis 
terugkwam; 

Overwegende dat deze b eslissing wette
lijk is; dat immers . een aanzienlijk 
gedeelte van de tijd welke een handels
vertegenwoordiger aan zijn werk be
steedt op de openbare weg verloopt ; 
dat de ongevallen overkomen gedurende 
de menigvuldige trajecten welke de 
handelsvertegenwoordiger aldus aflegt 
om zijn klienteel te _ bezoeken, ook 
gedurende het laatste traject dat hij 
afiegt om huiswaarts te keren, beschouwd 
kunnen worden als overkomen in de loop 
van de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst; 

Overwegende dat uit die beslissing 
geenszins volgt dat een handelsvertegen
wool;diger die · in het holst van de nacht 
huiswaarts keert na urenlang in herber-

h T • f.nAfrl Rf.AArl R 1'Yl nAt, 

worden geacht zijn arbeidsovereenkomst' 
uit te voeren ; · · 
· Dat i1.et vonnis vaststelt dat het pros

p ectiegebied van verweerder zich · uit
strekt over Oost- en W est-Vlaandere'n, 
d at het ongeval gebeurd is te 20 uur op 
de baa1i . Diksmuide-Pervijze en dat, nu 
er in het beroep van verweerder van 
vaste uren geen spraak kan zijn, bet 
ongeval, gezien de omstandigheden," nor
maal » kan beschouwd worden als heb, 
bende plaatsgehad in d e loop Vf.kn. de' 
uitvoering van ,de overeeJ"lkomst; 

W at bet derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat h et vonnis de con
clusie van eiser es , volgens welke v erweer
der op . de d.ag van het ongeval zijn 
prospectiewerk beeindigd had te 16 uur 
0J1. er tussen 16 en 20 uur een abnonnale 
.tijd verlopen was, waarvan verweerde:r; 
niet bewees dat hij aan overmacht of aan 
een wettige oorzaak t e wijten was, 
weerlegt door te beslissen dat er in het 
beroep van verweerder van vaste uren · 
geen spraak kan zijn en dat te 20 uur, 
gezien de omstandigheden, verweerder 
" normaal " nog · aan h et werk was ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat b et vonnis, door te ' 
heslissen dat bet te 20 mu· overkomen 
ongeval " normaal » in de loop van de 
uitvoering v an de arbeidsovereenkomst 
is geschied, duidelijk eJ"l ondubbelzinnig 
te kennen geeft dat het niet bewezen is 
dat er zich tussen 16 en 20 uur een 
verloren tijdspanne en een onderbreking 
van het werk voorgedaan heb.ben; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; · 

Om die .redenen, v erwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in· de kosten. 

13 januari. 1971. - 3e kamer. - . 
Voo1·zittm·, de H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, 
de H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
cl~tsie, de H . . Lenaerts, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Struye ·. en 
Bayart. 

1 e KAM:ER. - 14 j anuari 1 971. 

BEZIT. - · B:mzrT - ALS EIGE.NAAR. -
·B:mOORDELING DOOR DE . FEITENRECH-· 
'PRR. 
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De jeitem·echte;r beslist soeve1·ein dat een 
pa1·tij en haa1' ?·echtsvo01·gangers niet als 
eigenam·s het bezit hebben gehael van 
een kelde1· onde1' een nabu1·ig panel, 
claa1· het bestaan van een vallttik clat 
toegang geeft v1m dit panel naa1· de 
lcelcle1' wijst op het voorlopig lcamkte1· 
van l>,et bezit, waa1·op zij aansJJraak 
malcen (1). (Burg. Wetb., art. 2229). 

(BARBAN<;JON, T. BASTIN :E;N WEDUWE 
DUSART IN :E;IG:E;N NAAM :E;N ALS VOOG
D:E;S OY:mR HAAR MIND:E;RJARIGE KINDE

REN.) 

ARREST (ve1·taling.) 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1969 door het Hof 
van beroep· te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2229 en 2232 van het Burger
lijk W etboek, 

doo1·clat het bestreden arrest beslist dat 
verweerster eigenares was van de kelder 
onder het pand waarvan zij eigenares 
is, eiser, die eigenaar is van het nabm·ig 
pand, verbiedt in deze <ke1der binnen te 
komen en deze beslissingen steunt op 
het feit dat eiser en zijn rechtsvoorgan
gers, hoewel zij de kelder gedurende meer 
dan dertig jaar hebben gebruikt, er de 
eigendom niet van verln·egen hebben 
door verjaring, omdat zij toegelaten 
hebben dat er tussen het panel van ver
weerster en genoemde kelder een valluik 
bleef bestaan en dat zij aldus de kelder 
niet hebben bezeten met de animus 
die verjaring teweegbrengt, en enkel 
onder eenvoudig gedogen de kelder 
l)ebben gebruikt, 

te1·wijl, ee1·ste ondm·deel, eiser tot sta
ving van zijn eigendomsrecht op de kelder 
in zijn conclusie had aangevoerd : 1° het 
feit « dat een rechtstreekse t 0egang zijn 
eigen huis m et de kelder verbon·d, welke 
toegang gevormd yvordt door een brede 
opening en een trap uit zeer oude blauwe 
hardstenen ; 2° het feit dat de be'woners 
van zijn panel, sinds onheuglijke tijden, 
de kelder op uitsluitende 'wijze en voor 
zichzelf aileen hadden gebruikt, zonder 
dat de opeenvolgende eigena~rs en 

(1) Raadpl. cass., 8 september 1962 (Bttll. 
en PASIC., 1!)62, I, 41) en . '/.7. ~~tart 1966 
l ihM. . Hlfll1. T. OR7L 

bewoners van het huis van verweerster 
ooit de minste lust tot inbezitnerning of 
gebruilnuaking hebben aangevoerd of 
uitgeoefend, en het arrest op deze con
clusie niet heeft geantwoord, 

en de rechterlijke beslissingen, om 
wettelijk gemotiveerd te zijn naar de 
eis van artikel 97 van de Grondwet, 
moeten antwoorden op alle middelen en 
excepties die door de partijen in. regel
matig neergelegde conclusies worden aan
gevoerd; 

tweede oncle1·cleel, althans aan d <il hand 
van de motivering van het arrest niet 
kan worden nagegaan of de feitenrech
ters in feite hebbe~1 willen besliss'en dat 
niet was bewezen dat eiser en zijn rechts- · 
voorgangers gedm~ende meer dan 30 jaar 
de litigieuze kelder tot hun uitsluitend 
gebruik en voordeel in bezit genomen 
en gebruikt hadden en dat evenmin 
was bewezen dat verweerster en haar 
rechtsvoorgangers, gedure:nde meer dan 
dertig jaar, de kelder nooit in bezit 
ge~1omen of gebruikt hadden of de wil 
te kmmen hadden gegeven als eigenaars 
van deze k elder op te treden, dan wei 
of ze in r echte hebben willen beslissen 
dat, zelfs indien dit bewijs werd geleverd, 
de uitsluitende bezitsdaden van de 
rechtsvoorgangers van eiser en het ont
breken van elke daad als eigenaar van 
de r echtsvoorgangers va.n verweerster 
niet volstonden om te bewijzen dat de 
eersten als eigenaar en niet onder een
voudig gedogen hadden gehandeld, . 

en de dubbelzinnigheid van deze 
motivering het voor het Hof niet moge
lijk maakt de wettelijkheid VliLn h et 
arrest te toetsen en gelijkstaat met het 
ontbreken van de bij artikel 97 van de 
Grondwet vereiste redenen ; 

clenle onclenleel., daar het niet heeft 
betwist dat eiser en zijn rechtsvoorgan
gers, sincls onhenglijke tijd, de kelder 
uitsluitencl voor zichzelf hadclen gebruikt 
en dat verweerster en haar rechtsvoor
gangers nooit de minste lust tot inbezit
neming of gebruilanaking van deze kelder 
haclden aangevoerd of uitgeoefend, het 
bestreden arrest niet, zonder tegenstrij
digheid en zonder schending van de 
artikelen 2229 en 2232 van h et Burgerlijk 
W etboek, heeft kunnen beslissen dat 
het feit aileen van het bestaan van een 
valluik dat, theoretisch, de eigenaars 
van bet panel van verweerster in staat 
had kunnen stellen gebruik te maken 
van een toegang tot de kelder waarvan 
zij in feite nooit gebruik gernaakt- heb
ben, volstond om aan de bezitsdaden van 
eiser en van zi in rechtsvoor angers het 
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karakter van een bezit als eigenaar te 
ontnemen en ze te beperken tot daden 
van eenvopdig gedogen dat geen verja
ring kon teweegbrengen : 

Overwegende dat het arrest uiteenzet, 
zonder desrvege te worden bekritiseerd, 
dat de op te lassen vraag is of het 
dertigjarige gebruil~ door eiser van de 
kelder onder het pand van de verweer
ders « als eigenaar » heeft plaatsgehad ; 

Overwegende dat bet arrest vaststelt 
dat er thans nog een valluik bestaat om 
vanuit bet pand van de verweerders in 
de kelder af te dalen ; 

Dat bet erop wi,ist « dat degene die de 
kelder als eigeJlaar had willen gebruiken 
niet zou nagelaten hebben bet valluik, 
dat naar bet pand va.n de gedaagde in 
boger beroep (thans verweerders) open
gaat, te do~n verdwijnen » ; 

Dat bet besluit « dat de eerste rechters 
uit bet bestaan van het valluik dus 
oordeellnwdig hebben afgeleid dat de 
daden van gebruik van de kelder door 
eiser in boger beroep (thans eiser) en 
zijn rechtsvoorgangers daden van een
voudig gedogen ·waren » ; 

Overwegende dat uit deze overwegin
gen blijkt dat de feitenrecht.er op grand 
van een soevereine beoordeling heefb 
beslist dat bet feit dat eiser en zijn 
rechtsvoorgangers in de kelder een val
luik hebben laten bestaan dat openging 
in het pand van de verweerders aantoon 
de dat bet gebruik door hen van de kel
der, OJlgeacht de wijze van uitoefening 
ervan, niet a ls eigenaar had plaatsgehad ; 

Dat hieruit volgt dat het arrest, ener
zijds, niet moest antwoorden op een 
verweer dat, ten gevolge van zijn beslis
sing, niet meer ter zake dienend was en, 
anderzijds, · niet de dubbelzinnigheid of 
tegenstrijdigheid bevat die het middel 
eraan toeschrijft; 

Dat dit midclel niet kan worden aange
nomen; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 188 van 
bet Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, 736 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1134, 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, uit de miskenning 
van de bewijskracht van het gerechtelijk 
contract en van de conclusies door de 
beide partijen voor bet hof van beroep 
genomen, uit de schending van de rech
ten van de verdediging en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat bet 'arrest · zijn beslissing tot 
toewijzing van de · vordering van ver-

weerster verantwoordt op grand van bet 
« bewijs van bet gedogen dat door ver
weerster werd geleverd door tijdens de 
debatten een geschrift over te leggen 
dat door een beer Lucien Dutron en een 
dame Marthe Caudry is ondertekend en 
de datum van 7 oktober 1968 draagt », 

tenvijl, ee1·ste onde1'deel, dit geschrift 
noch aan eiser noch aan zijn raadsman 
was overgelegd, 

terwijl de rechtspleging dus nietig is, 
daar de artikelen 188 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering en 736 
van het Gerechtelijk W etboek niet in 
acht werden genomen, 

terwijl het bestreden arrest , door, om 
eiser te veroordelen, gewag te maken 
van een stuk dat niet was overgelegd, 
zijn recht•van verdediging heeft geschon -
den; · 

tweede onde1·deel, door uitspraak te 
doen op basis van een zogenaamde 
bewijsgrond die eiser niet kende en 
waarvan geen van de betroldren partijen 
in haar conclusie melding had gemaakt, 
het arrest de bewijskracht van het 
gerechteli,ik contract en van de conclusies 
van de partijen heeft miskend en uit
spraak heeft gedaan op een betwisting 
die hem niet regelmatig was voorgelegd ; 
dat zijn beslissing dus niet wettelijk met 
redenen is omldeed : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het eerste middel volgt dat het tweede 
middel, hetwelk ten overvloede gegeven 
gronden bestrijdt, niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang ; 

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

14 janu ari 1971. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1· 'en Ve1·slaggeve1·, de H. Valen
tin, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkltddende conclttsie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. 

1e KAMER. - 14 januari 1971. . 

HUWELIJK. - RESPEOTIEVE REOHTEN 
EN VERPLIOHTINGEN VAN DE EOHTGE
NOTEN. FEITELIJK GESOHEIDEN 
EOHTGENOTEN. - VERZOEK VAN EEN 
DERI EOHTGENOTEN OM GEMAOHTIGD TE 
WORDEN ZEKERE INKOMSTEN .OF ' BE
DRAGEN TE ONTVANGEN. - Do(m DE 
EISER TE LEVEREN BEWIJS. 
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De bij a1·tikel 212 van het Bu1·ge1'lifk 
W etboek bezJaalde ve1·plichting tot hulp
vedening evenals de bij m·tilcel 218 
van hetzelfde wetboelc opgelegde vm·plich
ting bij te d1·agen in de lctsten van de 
httishottding moeten · in beginsel in de 
echtelijke ve·rbltjjplactts ttitgevoenl W01'
den ( 1) ; wannee1· de echtgenoten jeitelijlc 
gesche1:den zijn, moet de echtgenoot die 
zich be1·oezJt op een van deze beide 
bepalingen bewijzen clat de scheicling 
en eventtteel het voortdu.ren e1·van aan 
de schulcl van de mule1·e echtgenoot te 
wijten zijn (2). 

(FOUR~:JI:AU, T. VAN l\ffiENSEL.) 

ARREST (vertaling) . . 

HET BOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 xwvember 1969 in 'hager 
beroep gewezen door de Rechtbauk van 
eerste aanleg te Brussel ; · 

Over het m.iddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 212, 218 van het 
Bnrgerlijk Wetboek eJl 97 van de 
Grondwet, 

cloonlctt h et bestreden vonnis beslist 
dat de rechtsvorclering van eiseres niet 
gesteund was op a rtikel 218 van het 
Bnrgerlijk \Vetboek, waarbij de weder
zijdse verplichting van de echtgenoten 
tot bijdrage in de lasten van het huwelijk 

· wordt voorgeschreven; doch op art.i
kel 212 ·van het Bnrgerlijk Wetboek, 
waarin de verplichting van de echtge
noten is neergelegcl om elkaar desnoods 
te helpen, op grand dat eiseres Jliet een 
overdracht van bedragen vroeg die een 
machtiging insloot om in de plaats van 
de· echtgenoot-schuldenaar te ontvangen, 
doch een uitkering, · 

te1·wijl de weclerzijdse verplichting van 
de echtgenoten om in de lasten van het 
huwelijk bij te clragen aanleiding kan 
geven tot de rechtsvordering tot betaling 
van een uitkering en aldus de door het 
bestreclen vonnis aangevoerde grand in 
rechte verkeerd is : 

Overwegende dat Cj.e bij artikel 212 
van het Bnrgerlijk 'W etboek bepaalde 

(1) Cass., 14 mei · 1970 (An·. cass., 1970, 
biz. 867). 

(2) Raadpl. cass. , 30 april 1964 (Bttll. en 
PASIC., 1964, I, 931) ; 1 28 maart 1969 (Au. 
cass.,. 1969, bbl. 713); 19 juni 1970 (ibid., 
1970, biz. 984). 

verplichting tot hulpverHming evenals ' 
de bij artikel 218 van hetzelfcle wetboek 
opgelegcle verplichting bij te clragen in · 
de lasten van de huishouding in beginseL 
in de echtelijke verblijfplaats nitgevoerd 
moeten worden ; dat, walmeer cle echt- . 
genoten feitelijk gescheiden zijn, de . 
echtgenoot. die zich beroept op een van 
deze beide bepalingen moet bewijzen dat · 
de scheiding en eventl'.eel het voortduren 
ervan aan de schuld van de andere 
echtgenoot te wijten zijn ; 

Overwegende dat, ten deze, het vonnis 
vaststelt dat eiseres dit bewijs lliet levert; 

Dat deze grand volstaat om h.et bestre
den beschikkende gedeelte wettelijk te 
verantwoorden en het nliddel clus niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; · 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-· 
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

14 januari 1971. _:_ Je kamtlr . -
Voo?·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer. 
waarnen1end voorzitter. - T1 erslctggeve1·, 
de H . Polet. - Gel1jlcluiclencle conclusie, 
de . H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite1'8, . de HH. Van Ryn en Dassesse. 

Je KAMER. - 15 januari 1971 .. 

1° HUUR VAN WERK. - P.A.CHT. 
p ACHTER OVERLEDEN. - EXPLOITATIE 
V~~HET GEPACHTE GOED VOORTGEZET 
DOOR ZEKERE ERFGENAMEN OF RE.CHT
HEBBENDEN VAN DE. PACHTER EN NIET 
DOOR ANDERE.N. - ERFGE.NAM:EN .OF 
RECHTHEBBENDEN DIE DE EXPI.OITATIE 
NIE.T HEBBEN VOORTGEZET WORDE,N 
VERliWE,I:l VAN DE VOORTZE.TTING VAN 
DE PACHT TE HEBBEN AFGEZIEN. 

2o HUUR VAN GOEDEREN.- PACH'I'. 
- 0PZE.GGING DOOR DE. VhlRPACHTER. 
- PACHTER OVERLEDEN. - 0PZEG-
GING UITSI,UITEND GEGEVEN AAN DE 
ERFGENAMEN OF RE.CHTHEBBE.NDEN · 
VAN DE. PACHTER DIE DE EXPLOITATIE. 
VAN HET GEPACHTE GOED VOORTZET
'TEN. - REGELM:ATIGE. OPZE.GGING. 

I o A1·tilcel 17 42; lid 5, van het Btwge?'lijk 
Wetboelc (wet van 7 jttli 1951, m·t. 3, 
§§ 1 en 2), waa?'i'!'b wo1·d£ bepaald dat 
degene oncle1· de e1jgenamr;n of rech,t
hebbenclen van· de , oveTleclen pachter die 
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de exploitatie van het gepachte goecl 
voo1·tzet, alleen en voo1· het geheel tegen
ove?· de ve1·pachte1· gehouden is tot het 
nalcomen van de ve1·bintenissen die 
voo1·tvloeien ~t1:t de pacht en na het 
ove?'lijcl.en zijn ontstaan, be1·ust, om de 
e1jgenamen of 1·echthebbenden, die de 
exploitatie van het gepachte goed niet 
hebben voo1·tgezet, van deze ve?·bintenis
sen te bevrijden, op het vm·moeden dat 
zij stilzwijgend van de voo1·tzettin'g van 
de pacht hebben afgezien (l). ' 

2° De opzegging doo1· cle ve1·pachte1· vt;~-n een 
landeigendom, ingeval van ove1'lijden 
van de pachte1·, moet enlcel wonlen 
gegeven aan diens mfgenamen of ?'echt
hebbenden die de exploitatie van het 
gepachte goed voc1·tzetten (2). (Burg. 
Wetb., art. 1742, lid 5; wet van 
7 juli 1951, art. 3, § 2.) 

(NAEYENS EN LITISCONSORTEN, T. DONS 
DE LOVENDEGHEl\'l EN GROVERMAN DE 
'T SERCLAES.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 januari 1970 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste . 
aanleg te 'Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 7 42 - meer 
bepaald bet eerste lid en ook het tweecle 
en het vijfcle lid zoals zij bestonclen tot 
het in werkingtreden van de wet van 
4 november 1969 - van het Burgerlijk 
W e.tboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis de opzeg
gingen, die gedaan werden aan de eerste 
twee eisers als exploitanten van de 
hofstede en gronden, ·maar die niet 
gedaan werden aan de al1.dere erfgenamen 
van de · overleden pachter, hoewel niet 
betwist werd dat er nog andere erfge
namen waren, geldig verklaart op de 
grond " dat het vijfde lid van artikel 17 42 
bepaalt dat degene onder de erfgenamen 
of rechthebbenden van de overleden 
pachter die de exploitatie van· het 
gepachte goed voortzet, aileen en voor 
het geheel tegenover de verpachter 

(1 ) en (2) Zie .Alg. Pmct. Rechtsverz., 
Landpacht, nrs. 216, 217 en 218. 

De wetgeving op de landpacht wordt thans 
geregeld door de wet van 4 november 1969 . 

gehouden is tot het nakomen van de 
verbintenissen die voortvloeien uit de 
pacht en na het overlijden zijn ontstaan, 
dat de andere erfgenamen dus van de 
verbintenissen, na het overhjden ont
staan, bevrijd zijn, ... dat de eigenaars 
de opzegging dienvolgens aileen aan de 
exploitanten moesten betekenen >>, 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, het pacht
contract na het overlijden van de pach
ter voortloopt met zijn erfgenamen en 
deze erfgenamen, wanneer zij niet binnen 
het iaar van het overlijden afgezien 

' hebben van de voor tzetting van de 
pacht, zich mogen beroepen op alle 
rechten die de pachter nit de pachtover
eenkoinst k an afl.eiden, onder m eer het 
recht om de overeenkomst niet te zien 
beeindigen zonder een opzegging gekre
gen te hebben, ook al zouden zij, omdat 
zij de exploitatie niet voortzetten, bevrijd 
zijn van de verbintenissen die voort
vloeien u it de pacht en na het overlijden 
zijn ontstaan (schending van artikel 1742 
van het Bm·gerlijk Wetboek); 

tweecle ondenleel, de eisers in conclusie 
hadden gesteld dat " het recht van al de 
erfgerechtigden om de pacht voort te 
zetten niet stilzwijgend kan verzaakt 
wo rden ·, en het vonnis, door op geen 
enkele wijze aan t e duiden hoe de erf
gerechtigden afstand gedaan hebben van 
hm1. recht, geen passend antwoord daarop 
geeft en dus niet naar behoren . met 
redenen is omkleed ('schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

cle1·de onclenleel, de eisers in conclusie 
hadden gesteld dat zij, bij de overeen
komst van 9 mei 1966 waardoor zij 
afstand gedaan hebben van htm recht 
van voorkoop, uitdrukkelijk hadden ver
ldaard te handelen niet aileen in eigen 
naam maar ook bij wijze van sterkmaking 
voor htm medeerfgenamen en het vonnis 
op geen enkele wijze aantoont waarom 
uit deze verklaring niet volgt dat de 
medeerfgenamen zich nog steeds op de 
rechten uit de pachtovereenkomst kun 
nen beroepen en derhalvo niet naar 
behorell. met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zo uit het eerste en 
het tweede lid van artikel 1742 van het 
Burgerlijk Wetboek volgt dat het hnur
contract niet ontbonden wordt door de 
dood van de huurder en dat de erfgena
men of de rechthebbenden van de over
leden pachter ofwel de pacht kunnen 
voortzetten, ofwel van de voortzett ing 
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onder bepaalde voorwaarden kunnen 
afzien, het vijfde lid van dit artikel 
nochtans bepaalt dat degene onder de 
erfgenamen of. rechthebbenden van de 
overleden pachter die de exploitatie van 
het gepachte goed voortzet, alleen en 
voor het geheel tegenover de verpachter 
gebouden is tot bet nakomen van de 
verbintenissen die voortvloeien uit de 
pacbt en na bet overlijden zijn ontstaan; 

Overwegende dat de hmu· een weder
kerig contract is waarbij de contractan
ten zicb over en weder jegens elkaar ver
binden ; dat zij derbalve verplicbtingen 
doet ontstaan voor ieder van de partijen 
en dat een partij geen rechten kan doen 
gelden zonder tot enige correlatieve 
verplicbting gehouden te zijn ; . 

Overwegende dat, nu alleen de erfge
namen of rechtbebbenden van de over
laden pacbter, die de exploitatie van het 
gepacbte goed voortzetten, ertoe gehou
den zijn de uit de pacht voortvloeiende 
en na het overlijden ontstane verbinte
nissen na te komen, de erfgenamen of 
rechthehbenden die aan die exploitatie 
niet deelnemen van alle na het overlijden 
ont.stane verbintenissen ontheven zijn 
en derbalve geen correlatieve rechten 
meer kunnen doen gelden, weshftlve de 
bepaling van artikel 1742 , vijfcle lid, van 
het Burgerlijk ~Tetboek berust op bet 
vermoeden dat cleze lafttste erfgenah1.en 
of rechthebbenden stilzwijgend van de 
voortzetting van de pacht hebben afge
zien; 

Overwegende dat het best;reden vonnis 
derbalve zijn beslissing dat de opzegging 
van de pacbt aan bedoelde erfgenamen 
of recbthebbenden niet diende gegeven 
te worden, wettelijk rechtvaardigt op 
grond van artikel 1742, vijfde lid, van 
b et Burgerlijk W etboek ; 

Dat bet onderdeel naar recbt faalt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, door zijn 
beslissing te gronden op artikel 1742, 
vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
hetwelk berust op het vermoeden dat de 
erfgenamen of rechthebbenden die aan 
de exploitatie niet. deelnemen stilzwijgend 
van de voortzetting van de pacht hebben 
afgezien, de conclusie van de eisers 
dienaangaande passend beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grondsl.ag 
mist; 

W at het derde onderdeel betreft ; 

Overwegende dat het vonnis, na zijn 
beslissing wettelijk op artikel . 1742, 

vijfda lid, van het Burgerlijk Wetboek 
gegrond te hebben, geen nader m"twoord 
diende te verstrekken op de con.clusie 
waarbij de eisers betoogden dat zij zich 
in een akte sterk hadden gemaakt voor 
hun medeerfgenamen die aan: de exploi
tatie geen deel namen ; 

D at h et onderdeel feitelijke grondslag 
mist; ' 

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

15 januari 1971. - 1• kamer. -
Voo?·zitte?', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggevc?', 
de H. Naulaerts. - Gelijkhticlende con
clttsie, de H. Charles, advocaat-gen.eraal. 

. - Pleite?', de H. van Heeke. 

2• KAJiomR. - 18 januari 1971. 

10 AANPLAKBILJETTEN.- REGLE

JioiENTERING VAN DE AANPLAKKING EN 
RECI,Al\fE, - KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 14 DECEMBER 1959, ARTIKEL 5, 
GEWIJZIGD BIJ DE KONINKLIJKE BE
SLUITEN VAN 28 . JUNI 1963 EN 
27 FEBRUARI 1964. - AANPLAKKING 
EN RECI.AME TOEGESTAAN LANGS DE 
VERKEERSWEGEN BEDOEI.D IN ARTI
KEL 4 VAN HET KONINKLIJK BE.SLUIT 
VAN 14 DECEMBER 1959. 

20 AANPLAKBILJE'ITEN.- REGLE

MENTERING VAN DE .A.ANPLAKKING EN 
RECI,All[E. - A.A.NPL.A.KKING EN RECI..A.
JioiE TOEGESTAAN LANGS DE VERKEERS
WEGEN BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN 
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 DE
CEMBER 1959. - MNPI,AKRING OP 
ziJGEVELS VAN GEBOUWEN EN OP 
GEVELS VAN H.A.NDEI,S- OF NIJ:vERHE.IDS
PANDEN. - BETEKENIS VAN HET 
WOORD « GEVEL ». 

30 AANPLAKBILJETTEN. - REGLE

JioiENTERING VAN DE AANPLAKKING EN 
RECLA.l>a:E.- AANPL.A.KKING EN RECL.A.
ME OP GEVELS VAN H.A.NDELS- OF 
·NIJVERHEIDSP.A.NDEN GERIOHT N.A.AR 

EEN VERKEERSWEG ALS BEDOELD IN 
.A.RTIKEL 4 VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 14 DECEMBER 1959. -
VEREISTEN. 

1 o Aanplalcbiljetten en ancle1·e visuele 
1·eclarne- · of publiciteitsrniddelen mogen 
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op de plaatsen bepaald in a1·tike.l 4 van 
het koninklijk besluit van 14 decem?-e1· 
1959 tot 1·eglemente1·ing van de aanplak
king en de 1·eclame, en met name langs 
de vm·kee1·swegen aangewezen doo1· de 
Koning (1), slechts wonlen aangebmcht 

· op de zijgevels van gebouwen of op de 
gevels van handels- of nijverheidspan
den, met inachtnerning van de· ve1·eisten 
vastgestelcl bij a1·tikel 5 van het konink 
lijk besluit, zoals het 1° van dat a1·tilcel 
is gewijzigd bij artikel 4. van het 
lconinlclijk besluit van 28 jtmi 1963 en 
bij a1·tilcel 1 . van het koninkl·ijk beslttit 
van 27 febnta·ri 1964·. · 

2° Voo1· de toepassing van m·tikel 5 van 
het lconinklijk besluit van 14 decernbe1· 
1959 tot 1·eglernentm·ing van de aan
plaklcing en de 1·eclarne, waa1·bij het 
aanb1·engen van aanplakbiljetten en 
ancle1·e visuele 1·eclame- of publiciteits
midclelen op de plaatsen bepaalcl bij 
a1·tikel 4 van dat koninlclijk besluit, met 
name langs de ve?·lcee?·swegen vastge
steld doo1· de Koning (2), wo1·dt ge1·egelcl, 
wonlt onder « gevel " ve1·staan de gevel 
die naar de weg is ge1'icht en waa1·in 
een ¢leu1· enfoj venstm·openingdn zijn 
gemaalct, in tegenstelling met blinde 
gevels (3). 

3° Aanplakbiljetten en ' andere visuele 
1·eclame- of pttbliciteitsrniddelen rnogen 
op de gevels van hanrlels- of nijve?·heicls
panden ge1·icht naa1· ve1·lcee?·swegen, aan
gewezen doo1· de Koning, of op hun 
ma?'lciezen en te1Tasove1·kappin gen, 
slechts wm·den aangebmcht, indien zij 
uitslttitencl bet1·ekking hebben 01J een in 
clie gebouwen uitgeoefencf bed1·ijf en met 
inachtneming van de ancle1·e voonvaa?·
den bepaalcl bij arti7cel 5, 2°, van het · 
lconinklijk besluit van 14· dece1'nbe1· 19.59. 

(HERIVIIA.) 

ARREST .(vertaling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 d ecember 1969 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 en 5 van het 
koniJ1klijk b esluit van 14 december 1959 

(1) en (2) Deze verkeerswegen zijn vastge
steld bij artikel 1 van h et koninklijk besluit 
van 1 maart '1960, · gewijzigd bij de al;tilce-
1en 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit 
van 24 februa1;i 1963. 

w::tarbij regelen worden gesteld op het 
aanplakken en reclame maken, gewij
zigd bij de koninklijke besluiten . van 
25 november 1960, 28 jtmi 1963 en 
27 februari 1964, 70 en 7l van het 
Strafwetboek, 195 en 211 van het Wet
hoek van strafvordering en 97 van de 
Grondwet, · 
' doo1·clat h et bestreden arrest, met 
gedeeltelijke bevestiging van het beroe
pen vonnis, eiser tot .een geldboete van 
50 frank en in de kosten veroordeelt, 
om na 10 januari 1964 een reclamebord 
op de gevel van het panel « L'Europe" 
te Bastenaken op de hoek van de weg 
nr. 15 en de axiale weg nr. 4 te hebben 
aangebracht en te hebben gehandhaafd, 
op grond dat het vaststaat dat eiser 
sinds ten minste 10 januari 1964 een 
reclamebord op een muur van dat panel 
heeft aangebracht en gehandbaafd ; clat 
dit gedeelte van het gebouw niet aileen 
naar de rijkswegen nrs. 4 en 15 is gericht, 
maar voorzien is van vensters ; dat het 
derbalve g'aat om een voorgevel, daar 
volgens het verslag aan de Koning dat 
aan bet koninklijk besluit van 14 decem
ber 1959 voorafgaat, onder voorgevels 
moet worden verstaan « de naar de 
straatzijde gerichte gevels die een ingang 
hebben enjof vensteropeningen " ; dat 
beklaagde ten onrecbte beweert dat 
bedoeld bord geplaatst is overeenkmnstig 
het bepaalde in artikel 5, 1°, van het 
konin-,ldijk b esluit van 14 december 1959, 
gewijzigcl bij koninldijk besluit van 
27 februari 1964; clat volgens dat artikel, 
zoals bet is gewijzigd, het aanbrengen 
van publiciteitsborden, onder bep aalde 
voorwaarden slecbts kan gebem·en op de 
zijgevels en, niet op de voorgevels van 
de gebouwen en dat onder die voor
waarden bet niet ter zake client dat bet 
bestuur van stedebouw op 27 december 
1966 heeft m eegedeeld dat bedoeld bord 
zich niet overeenkomstig de desbetref
fende wettelijke bepaling op ten minste 
0,50 meter van een vensterrand bevond, 
en dat bet door een ldeiner bord moest 
word~n vervangen, 

te1·wijl uit de omstandigbeclen die de 
feitenrecbters bewezen bebben geacht en 
volgens welke eiser sedert ten minste 
10 januari 1964 .een r'eclamebord op een 
muur van het panel « L'Europe " te 
B ast enaken beeft aangebracbt en gehand-

(3) Raadpl. h et verslag aan de Koning v66r 
het koninklijk besluit van 14 december 1959 
tot reglementering van de aanplakking en de 
reclame. · · 
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haafd, dit de€11 va.n het .gebouw niet aileen 
naar de ri.jkswegen nr. 4 en 15 is gericht, 
maar van vensters is voorzien en het 
derhalve gaa.t om een voorgevel in de 
zin hieraan gegeven in het verslag aan 
de Koning dat aan het koninklijk besluit 
van 14 'december 1959 voorafgaat, niet 
kon worden afgeleid dat eiser na ,10 janu
ari 1964 de wetgeving betreffende het 
aanplakken en reclame maken heeft 
overtreden, daar het aanbrengen of het 
handhave~1. van een reclamebord op de 
voorgevel van een naar rijkswegen ge
richte panel in geen enkele wettelijke 
bepaling als misdrijf wordt bestempeld, 
en de feitenrechters derhalve de aan
wezigheid van de bestanddelen van een 
inbreuk op die reglementering niet wette
lijk ten laste va~1. eiser hebben vastgesteld 
(overtreding inzonderheid van de arti
kelen 1 en 5 van het koninldijk besluit 
van 14 december 1959 waarbij regelen 
worden gesteld op het aanplakken en 
reclame maken, gewij zigd bij de koni~1.k
lijke besluiten van 25 november 1960, 
28 juni 1963, 27 februari 1964, en 97 
van de Grondwet); 

en te1·wijl het arrest in elk geval in het 
onzekere laat of het feit dat h et bestum· 
va~1. stedebouw op 27 december 1966 
heeft meegedeeld dat bedoeld bord zich 
niet overeenkomstig de desbetreffende 
wettelijke bepahngen op 0,50 meter van 
een vensterrand bevond, en dat het door 
een kleiner bord moest worden ver
vaugen, als " niet terzake dienend » 
wordt verklaard omdat de rechters in 

. boger beroep geacht hebben dat die 
omstandigheid voor eiser geen recht
.vaardigingsgrond opleverde of omdat die 
gedraging van het bestuur van stedebouw 
een onjuiste interpretatie van de desbe
treffende wetten was, wegeus welke 
onzekerheid het Hof zijn toezicht niet 
kan uitoefenen op de wettelijkheid van 
de voorgelegde beslissing (schending in
zonderheid van artikel 97 van . de 
Grondwet) : 

Overwegende dat overeenkomstig a.rti
kel 5 van het koninklijk besluit van 
14 december 1959 waarbij regelen worden 
gesteld op het aanplakken ei1. reclame 
maken, gewijzigd bij de koninldijke 
besluiten van 28 juni 1963 en 27 februari 
1964, aanplakbrieven en andere v isuele 
reclames of publiciteitsmiddeien, op de' 
bij artikel 4 van voornoemd koninklijk 
besluit van 14 d.ecember 1959 bepaalde 
pJag,tsen, onder meer op of aan weers
zijden van sommige door de Koniug 
bepaalde verkeerswegen, slechts .mogen 

worden aangebracht op de zijgevels van 
de gebouwen of op de voorgevel van de 
gebouwen die voor handels- of nijver
heidsdoeleinden worden gebruikt ; 

Dat, lq.'achtens 2° van genoemd arti
kel 5, aanplakbrieven e~1. andere visuele 
r eclames of publiciteitsmiddelen op de 
voorgevel vm1. voornoemde gebouwen of 
op hun markiezen e~1. terrasoverkappin
gen slechts mogen worden aangebracht, 
indien ze uitsluitend betrekking hebben 
op een in die gebouwen uitgeoefend 
bedrijf en · mits naleving van de a~1.dere 
bij die bepaling gestelde voorwaarden ; 

Dat volgens het verslag aan de Koning, 
dat aan laatstgenoemd koninldijk besluit 
voorafgaat, met « voorgevels » bectoeld 
worden « de naar· de straatzijde gerichte 
gevels die een i~1.gang hebben enjof 
vensteropeningen » ; 

Overwegende dat, na gesteld te hebben 
dat am1. eiser ten laste wordt gelegd een 
reclarnebord « CaHex-Boron » op de voor
gevel van het panel « L'Europe » te 
Bastenaken, op de hoek van de rijksweg 
ill'. 15 en de axiale weg ill'. 4, te hcbben 
aangebr acht of gehandhaafd, het arrest 
beslist dat eiser een reclamebord op een 
van vensters voorziene gedeelte va.n een 
gebouw e~1. derhalve op de voorgevel 
van dat gebouw heeft aangebracht of 
gehandhaafd; dat uit het zinsverband 
van dat arrest blijkt da.t het door het 
hof van beroep bedoelde reclamebord 
het in de telastlegging bedoelde bord 
" Caltex-Boron » is ; · 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
voor het hof van beroep heeft doen gel den 
dat uit de in het debat gebrachte stukken 
en meer bepaald uit de foto's hlijkt dat 
het bedoelde reclamebord niet op de 
voorgevel maar op de zijgevel van het 
gebouw was aa~1.gebracht; 

Overwegende dat, na op feitclijke en 
derhalve soevereine wijze te hebben 
geoordeeld dat de zijgevel naar de rijll:s
wegen « gericht » is, het arrest aan de 
hand van het verslag aa~1. de Koning 
dat aan h et ko:riinklijk besluit van 

114 december 1959 voorafgaat, wettelijk 
beslist dat · deze " zijgevel >>, daar hij van 
veJ1.sters is voorzien, « een voorgevel >> 
is; dat heii arrest hieruit afleidt dat eiser 
ten onrechte beweerde dat bedoeld bord 
geplaatst was overeenkomstig de bepa
lingeJ1 van 1° van artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 14 december 1959, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
27 februari 19.64, welke bepalingen 
betrekldng hebben op het aanbrengen 
van visuele reclames of publiciteitsmid
delen op de zijgevels van gebouwen ; 
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Overwegende dat, met ·uitzondering 
van geval!en die aan deze zaak vreemd 
zijn, de rijkswegen in de provincie 
Luxemburg verkeerswegen . zijn als be
doeld in artikel 4, letter c, van het 
koninklijk besluit van 14 december 1959, 
en zulks krachtens artikel 1, 2°, van het 
k~ninidijk besluit van 1. maart 1960 
houdende bepaling van de verkeerswegen 
waarvoor regelen gesteld worden op het. 
aanplakken en reclame maken, gewi.jzigd 
bij het koninklijk besluit van 24 februari 
1963; 

Overwegende dat het middel niet 
betwist dat b et reclamebord voor de 
benzine « Caltex-Boron » .geen betrekking 
h eeft op het bedrijf dat uitgeoefend 
wordt in het gebouw · « L 'Europe », 
geexploiteerd als ·drankslijterij ; 

· Dat .hieruit volgt dat het arrest vast
stelt dat dit bord bij inbreuk op artikel 5, 
2o, van voornoemd besluit w;erd aange
bracht, en. dat het hof van beroep, m . 
strijd met wat in het eerste onderdeel 
van het middel beweerd wordt, de 
bestreden beslissing wettelijk verant
woordt; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
het « onder die omstandigheden », « niet 
ter zake dienend » is dat het centraal . 
bestuur voor stedebouw op 27 december 
1966 heeft Iaten weten dat bedoeld bord 
niet overeenkomstig de desbetreffende 
wettelijke bepalingen op 0,50 meter van 
een vensterrand werd aangebracht en 
dat het door een kleiner bard moest 
worden vervangen, het hof van beroep op 
ondubbelzinnige wijze vaststelt dat uit 
de door het arrest in overweging genomen 
feitelijke en juridische gegevens blijkt 
dat de m ening · door eiser bij conclusie 
aangevoerd ten ·bewijze dat het reclame
bord, daar waar het was geplaatst, 
overeenkomstig de wet was aangebracht, 
berust op ee.n onjuiste · lezing van de 
reglementering betreffende bet aanpla.k
ken en recla1ne :maken ; 

Dat · het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag m1st ; . 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge.schre
ven rechtsvormen werden 11.ageleefd en 
~at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-
ning; veroordeelt eiser in de kosten. ' 

18 jannari 1971. - 2e kftmer. -
Voo1·zitte1· en Ve?"slaqgeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemeild voorzitter. -
GelijkZuidende conclusie, de H . P aul · 

. Mahatix, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Carlier (van de balie bij 
het iiof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - . 18 januari 1971. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMSTJ. - RA!IUNG VAN 
DE SCHADE NAAR · BiJ;.IaJKBEID. -
WETTELIJK!IEID. - VOORWAARDEN . 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - ScHADE DIE. 
VOORTVLOEIT UIT DE AA.I.'ifTASTING VAN 
DE ARBEIDSGESCEIKTHEID VAN RET 
SLACHTOFFER. - AANTASTING DIE DE 
ECONOlVIISCEE . WAARDE VAN RET 
SLACHTOFFER VERlVIINDERT. - SCHADE 

DIE OP ZICEZELF EEN lliATERIELE 
SCHADE IS DIE KAN VERGOED WOR~EN. 

1° De s'chade ten gevolge van een o1wecht- . 
matige .daacl wonlt doo1· de 1·echte1· 
wettelijk nacw billijkheid ge1·aamd, wan
nem; hij de 1·edenen opgeeft waa1'0m 
ene1·zijds cle doo?" een pa1·tij voo1·gestelde 
?'amingsbasis niet kan wonlen aan 
vaanl en ande1·zijcls de 1·aming enk'el 
nam· billijkheid kan geschieden . ( 1). 
(Grond>vet, art. 97 ; Burg. Wetb., 
art. 1382 .) 

2° De doo1· een ongeoo?"loojcl jeit ve1·oo1·-· 
zaakte aantasting van de m·beiclsonge
schiktheid, die cle economische waanle 
van het slachtofjeT veTminclm·t, leve1·t op, 
zichzelf e~;on mate?·iele schacle 01J die kan . 
ve1·goecl worden (2). (Burg. vVetb., 
art. 1382.) 

. (FERON, T. GRYSON.) 

ARREST (Ve?"taling). 

·nET HOF;- Gelet op het be~treden 
vonnis, op 2 februari 1970 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, rechtdoende over 
de burgerlijke belangen alleen ; 

(1) Oass., 12 mei 1969 (.Arr. cass., 1969, 
.b!z. 803); vgi. cass., 10 november 1969 en 
11 mei 19';"0 (ibid., 1970, biz. 249 en 837). 

(2)' Cass. , 21 oktober 1968 (.A1~·. cass., Hi69, 
biz. 213). 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1322, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doo?'dat, hoewel het bestreden vonnis 
toegeeft dat de graad van de door de 
deslnmdige vastgestelde arbeidsonge
schiktheid van eiser « niet w'ordt betwist "• 
bet niettemin overweegt dat « zelfstan
digen gemakkelijk h1.m inkomstelwer
mindering kunnen aantonen aan de hand 
van hun belastingdossier en dat de 
burgerlijke partij niet bewijst dat de 
arbeidsongeschiktheden van 10 en van 
8 t. h. noodzakelijkerwijs een hiermee 
overeenstemmende inkomstenverminde
ring van 10 en 8 t. h. moeten teweeg
brengen >> en derhalve de na 1 september 
1966 geleden schade naar billijkheid 

, bepaalt, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, die redenen 
niet antwoorden op de regelmatige con
clusi.e waarbij eiser voor de rechter deed 
gelden dat, « zelfs wanneer er geen 
vermindering van inkomsten is, het toch 
nodig . is de· schadevergoeding toe te 
kennen, berekend op basis van de 
inkomsten en van de waarschijnlijke 
lucratieve overleving "• « dat de door de 
deskl.mdige objectief toegekende arbeids
ongeschiktheden wijzen op een aantasting 
van de lichamelijke gaafheid die zich uit 
in een vermindering van het economisch 
potentieel "• « dat deze vermindering van 
de fysische el'l produktiviteitsgeschikt
heid onbetwistbaar een materiele schade 
oplevert, die 'niet met de morele schade 
mag worden verward "• en « dat de 
kapitalisatie de ramingswijze is die meer 
dan enig ander procede de werkelijkheid 
bet dichtst benadert en derhalve het 
billijkst is " (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweecle onde1·deel, ·die redenen in het 
onzekere laten of de feitenrechter de 
raming op basis van de graad van 
arbeidsongeschjktheid en van de inkom
sten van de getroffene heeft vervangen 
door een raming naar billijld'leid, om de 
bijzondere reden dat een inkomstenver
lies dat overeenstemt met de door de 
deskundige erkende arbeidsongeschikt
h eid ten deze niet bewezen is, dan wei 
om de algemene reden dat voor een 
zelfstandige, in tegenstell ing 1met wat 
logisch is voor een · loontrekkende, de 
schade slechts dan op basis van een 
bepaald deel van d e inkomsteJ;J. mQet 
worden berekend, wanneer een vermin
dering van deze inkomsten bewezen is, 
welke dubbelzinnigheid van motivering 

gelijkstaat met niet-motivering (scherr
ding van aile genoemde bepalingen) ; 

de1·de ondenleel, wanneer een partij een 
basis voor hot ramen van de schade 
voorstelt, de rechter slechts dan wettelijk 
de raming naar billijld'leid kan verrich
ten, wanneer hij ook de reden opgeeft 
waarom de raming sJ.echts naar billijk
heid kan geschieden, en de voornoemde 
dubbelzinnigheid het niet mogelijk maakt 
deze reden te bepalen (schending van 
alle genoemde ber.alingen) : 

Overwegende dat, nate hebben gezegd 
dat de besluiten van de deskundige 
inzake raming van de arbeidsongeschikt
heid van eiser niet worden betwist en 
dat laatstgenoemde de schade, voort
komende uit de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid van '10 t. h. en uit de blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 8 t. h., wil 
doen vaststellen naar rato van 10 en 
8 t. h. van het jaarlijks beroepsinkomen 
dat hij aanvoert, het vonnis omstandig 
vaststelt dat dit inkomen niet bewezen 
is, dat overigens eiser niet aantoont dat 
de arbeidsongeschikthedel'l van 10 en 
8 t. h. noodzakelijk een hiermee overeen
stemmende vermindering van zijn inkom
sten moeten meebrengen en dat er 
derha.lve reden is om de schade l'laar 
billijkheid te bepalen ; 

Overwegende dat aldus op ondubbel
zinnige wijze de redenen worden aange
geven waarom enerzijds de door e1ser 
voorgestelde ramingsbasis niet kan wor
den aanvaard en anderzijds waarom de 
raming van de door tijdelijke en blijvende 
arbeidsongeschikth eid geleden schade 
slechts naar billijlrneid kan geschieden ; 

. Overwegende echter dat, bij de raming 
van die schade naar billijkheid, de recht
bank, ter vergoeding van « de lichame
lijke en morele schade "• voor de wegens 
tijdelijke ongeschiktheid geleden schade 
een vergoeding toekent met inachtne
ming " van de fysiologische ongemaldren 
die de burgerlijke partij aan de deskun
dige heeft meegedeeld, en van de aan
tasting der lichamelijke gaafheid " en 
voor de wegens blijvende ongeschiktheid 
geleden schade een vergoeding met in
achtneming van « de aantasting der 
lichamelijke gaafheid en de geleden 
smart"; 

D at uit de bestanddelen van de door 
de rechter ·aldus geraamde schade blijkt 
dat hij nagelaten heeft, zonder de reden 
hiervoor . op te geven, een vergoeding 
~oe te kennen « voor . de vermindering 
van bet . economisch potentieel "• die op 
zichzelf een materiele scbade oplevert, 
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waarvoor eiser een van de morele schade
vergoeding te onderscheiden vergoeding 
~~; ' 

D at de r echter derhalve niet passend 
op eisers conclusie heeft geantwoord en 
dat het eerste onderdeel van h et middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak doet 
over de schade door eiser geleden wegens 
zijn tijdelijke ongeschiktheid van IO t. h. 
en wegens zijn blijvencle ongeschiktheid 
van 8 t. h . ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in de kosten ; verwijst de aldus 
·beperkte· zaak naar de correctionele 
rechtbank te Brussel, zitting houdende 
in hager beroep. 

I8 januari I97l. - 2e k amer. -
Voo1·zitte1· en Verslaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Relijklu{dende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleitm·s, de HH. Demeur e;h Van Ryn. 

2• KA-1\!ER.- 18 januari 1971. 

Io VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIE:i. - STRAFZAKEN. -
VOORZIENING VAJ.'< EEN BEKLAAGDE 
TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTS
VORDERING DOOR RET OPE::<fBAAR MINIS
TERIE INGESTELD TEGEN EEN MEDE
BEKLAAGDE EN TEGEN DE VOOR HEM 
BURGERRECHTELIJK AA...'<SPRAKELIJKE 
PARTIJ. - NIET-ONTVANKE~IJKHE:ID. 

20 WEGVERKEER. - WEGVERKEERSC 
REGLEMENT VAN I4 MAART I968, 
ARTIKEL I7. - 0MHEEN EEN STIL
STAA..l'W VOERTUIG RIJDEN. - BE>yE
GING DIE NIET NOODZAKELIJK E:mN 
ll'fANEUVER IS. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING VA.."f MEMORIES. - VOORZIENING 
VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRA-

(1) Cass., 12 oktober 1070, st<p..a, biz. 138; ' 
vgl. cass., 5 januari 1071, &t<p?·a, biz. 431. 

(2) Cass., 7 januari 1063 (Bt<ll. en PAsiC., 
1063, I, 527), 21 november 1066 (.A1·r. cass., 

KELIJKE PARTIJ.- MEMORIE NEERGE
LEGD TER GRIFFiE VAN HET HoF VAN 
CASSATIE. - NOODZA;KELIJKE TUSSEN
KOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ HE'r 
HoF VAN CASSATIE. . 

I 0 Een beklaagde . is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing 
op de 1·echtsvorde1·ing doo1· het openbaar 
ministe1·ie ingesteld tegen een mede
beklaagde en tegen de voor hem bu?·ger-
1'echtelijk aansprakelijlce pa1·tij .(I). 

2° Omheen een stilstaand voe1·tuig 1·ijden 
is niet noodzakelijlc een maneuve1· in de 
zin van a1·tikel 17 van het wegverlcee?·s
reglement (2). 

3o Niet on.tvankelijk is de memo1·ie van 
de btwge?Techtelijlc aanspmkelijke pa1·
tij, te1· gTiffie van het Hof van cassatie 
nee1·gelegd zonde1• cle tussenkomst van 
een advocaat bij dit Hof (3). (Wetb. 
van strafv, art. 425; wet van 20 juni 
I953,, art. 6, § 2.) 

(BRAUN EN KIEKEN, 
T. JUP:&ELLE EN W ALLON.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 februari I970 in hager 
qeroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van Braun, 
beklaagde : 

A. In zov\)r de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van het openbaa.r ministerie tegen de 
verweerders : 

Overwegende dat eiser, beklaagde, niet 
bevoegd is om een cassatieberoep in te 
stellen tegen een beslissing waarbij een 
medebeklaagde worclt vrijgesproken en 
een burgerrechtelijk aarsprakelijke par
tij bniten zaak wordt gesteld ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld, en tegen d e 
beslissing op de blU'gerlijke rechtsvorde
ring tegen hem ingesteld door verweerder 
Wallon : 

1067, biz. 301) en 20 mei 1067, redenen 
(ib·icl., 1067, biz. 1182) ; vgl. cass., 7 oktober 
1068 (ibicl., 1960, biz. 146). 

(3) Cass., 12 januari 1971, sup..a, biz. · 452. 
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Over het. -middel afgeleid uit de .schen
ding van de artikelen 17, 19, lid 2, 21-1, 
2l.-2a, _21-3 en ~7-1, lid 2, .van het Weg
verkeersreglement van 14 maart 1968, 

doonlat, ee1·ste onclm·deel, het vonnis 
eiser veroordeelt wegens inbreuk op de 
bepalingen van artikel 21 betreffende het 
i~1halen, _ _ 

tenvijl nit het strafclossier blijkt · dat 
het ongeval zich heeft voorgedaan op 
een plaats . waar het. verkeer in even
wijdige files geschiedt en krachtens arti
kel 19, lid 2, bij verkeer in eveJlwijdige 
files, niet als inhaling wordt beschouwcl 
het feit clat voertnigen in een file sneller 
rijden clan die in de andere file; 

tweede onclenleel, het vonnis de inbrenk 
op artikel 17 ten laste van eiser bewezen 
en ten laste van de verweerster. Jnprelle 
niet bewezen verklaart, 

te?"w·ijl nit het strafclossier dnidelijk 
blijkt· dat lB,atstgenoemde de middenrij
strook heeft verlaten en op de linker rij
strook heeft gereden, on1dat er op de 
streep t.ussen de midden- en de rechter 
rijstrook ean voertuig stilstond, zodat 
verweerster een 1nanenver in de zin van 
die wetsbepaling he~H verricht; 

denle ondenleel, het vonnis eiser ver
oordeelt wegens inbrenk op artikel 21-1, 
~id 2, en de verweerster Jnprelle ontslaat 
van · de vervolging deswege, 

te1·wijl nit de feiten blijkt dat J i1prelle 
en niet eiser een maneuver heeft nitge
.voerd ·en dat zij en niet hij een onvoor- . 
:1.iene hindernis heeft opgeleverd : 

W at het eerste OJlderdeel betreft : 

Overwegende dat n.och nit het vonnis, 
n.och nit de processtnkken waarop het 
Hofvermag acht te slaan, blijkt dat op de 
plaats· van het 'ongeval het verkeer in 
evenwijdige files geschiedde; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel fE!itelijke grondslag m.ist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het volinis zowel eiser 
als verweerster vrijspreekt van de ten 
laste gelegde inbreuk op artikel 17 van 
het wegverkeersreglement ; 

Overwegende· dat de inbreuk op arti
kel 17 van het wegverkeersreglement ten 
laste van eiser niet bewezen is verklaard, 
zodat de grief, in zover hij gericht is tegen 
de beslissing op de strafvordering, feite
·lijke g:l·ondslag mist ; 

Overwegende dat rijden omheen een. 
stationerend voertnig niet noodzakelijk 
een 1naneuver is i11 de. zi:n van artikel 17 

van het wegverkeersreglement f111 dat 
voor het overige het Hof niet bevoegd 
is om na te gaan of de feit.enrechter de 
gegevens van dE) zaak goed daJl wel -..-er
keerd heeft beoordeeld ; 

Dat de grief, in zover hij gericht is 
tegen de beslissing op de bnrgerlijke 
rechtsvordering, niet kan worden aan
genomen; 

W at het dercle ondercleel betreft : 

Overwegende dat het vom1is . eiser tot 
een enkele straf veroordeelt wegens 
inbrenk op de artikelen 27-1, lid 2, en 21 
van het -ivegverkeersreglement ; dat de 
uitgesproken straf wettelijk gerechtvaar
digd is door ·de bewezen verklaarcle 
inbreuk op laatstgenoemd artikel, zodat 
de grief, volgens welke de beslissing op 
de strafvorclering · bovengenoemd arti
kel 2 7-1, lid 2, he eft geschonden, niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belaJlg ; 

Overwegende dat de inbreuk op arti
k el 17 van het r eglement, door de ver
weerster Juprelle, niet b ewezen is 
verldaard, _zodat de grief, gericht tegen 
de beslissing op de bm·gerlijke rechts
vordering die tegen eiser is ingesteld 
en die stennt op het bestaan van clit 
misdrijf, feitelijke gronclslag m.ist ; 

Overwegencle clat, in zover de voorzie
ning gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering die tegen eiser is ingestelcl, 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvorn1en wer
den nagE-leefd en dat· de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

II. Op de voorziening van Krieken, 
bnrgerrechtelijk aansprakelijke partij : 

In zover de voorziening van eiser 
gericht is : 

A. tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat li.it de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
~1iet blijkt dat de yiser, bnrgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, zijJl voorziening 
-aan het openbaar ministerie heeft bete
keJld; 

B. tegen de.beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de verweerder Wal
lon tegen eiser : 

Overwegende dat eiser in zijn verkla
ring ·van beroep in cassatie geen 1niclclel 
heeft aa11gevoerd en dat hij geen gebruik 
heeft gemaakt van het re'cht, d.at hem. 
bij artikel 422 van het vVetboek van 
strafvorclering wordt verleeJlcl; 
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Dat het Hof niet vermag acht te slaan 
op een memorie, die zonder het toedoen 
van een advocaat bij · het Hof van cas
satie op 21 april 1970 ter griffie van het 
Hof werd neergelegd; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift van de eiser 
Kieken, burgerr9chtelijk aansprakelijke 
partij, verwerpt de voorzieningen ; ver: 
oordeelt de eisers in de kosten. 

18 januari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en V e1·slaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, , eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. J.-M. D elfosse (va~1. de 
balie bij het Hof van beroep te Luik). 

2" KAMER. - 18 januari 1971. 

10 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLE.MENT VA-."'1' 14 lVIAART 1968. - ' 
GEBRUIK VAN LIORTEN . - STILSTAAND 
OF STATIONEREND VOERTUIG. - VER
PLICRTING DE BIJ ARTIKEL 43-1 EN ~2 
VAN- RET \VEGVERKEERSREGLEMENT 
VOORGESCRREVEN LIORTEN TE GEBRUI
KEN, WANNEER DE OPENBARE VER
LICHTING RET NIET MEER JIWGELIJK 
MAAKT DUIDELIJK TE ZIEN TOT OP 
EEN AFSTAN D VAN 200 METER. 

20 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - VooRZIENING. - NIET 
BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BE-

. KLAAGDE. - 0ASSATIE VA:..'< DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDE~ING . 

0ASSATIE DIENTENGEVOLGE VAN DE 
EINDBESLISSING OP DE TEGEN DE 
BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE 

RECRTSVORDERING. 

30 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF-
ZAKE.N. VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. 0ASSA~'IE VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. 
- LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN 
DE NIET-DEFINITIEVE BESLISSING OP 
DE BURGERLIJKE RECRTSVORDERING, 
N IETTEGENSTAANDE DE NIET-ONTV AN
KELIJKREID VAN DE VOORZIENING TE
GEN DEZE LAATSTE BESLISSING. 

(1} Cass., 20 mei 1933 (Bull. en PASIC., 
1963, I, 1000). 

i2) Cass., 23 september 1910, S1<1J1'a, biz. 90. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORlVI. - STRAFZAKEN. - NEE.RLEG 
GING VAN MEMORIES.- AANVULLENDE 
MEMORIE VAN DE ElSER TER GRIFFIE 
NEERGELEGD NA RET VERSTRIJKEN 
VAN DE TERMIJN GESTELD BIJ ARTI
KEL 420bis, LID 2, VAN RET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

1° T1Vannee1· voe1·tuigen op cle openba1·e 
weg st-ilstaan of statione1'en, moeten de 
bij a1·tikel 43-1 en -2 van het wegve1'
lcee1'S1'eglement voo1'gesch1·even lichten 
slechts wo1·den geb1'uikt, indien de open
ba1'e ve1'lichting het niet mee1· mogelijlc 
maalct duidelijlc het voe1·tttig te zien op 
een afstand van ongevee1· 200 mete1· ·( 1 )'. 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 43-3.) 

2° De cassatie, op de niet bepe1·lcte voo?'
ziening van cle -beklaagde, van de ve1' -
001'delende beslissing op de stm:fvonleTing 
leidt tot de cassatie van de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelcle btwge1'lijlce 
1'echtsvonle1·ing, die het gevolg e1·van 
is (2). 

3° De cassatie, op· cle voo?"ziening van cle 
belclaagde, van cle beslissing op cle 
stmjvo1·dm·ing leidt tot· de vemietiging 
van de niet-definitieve beslissing op de 
1'echtsvorclm·ing van de btwgm·lijlce pa1'
tij, die het gevolg e1·van is, oolc al is 
de voo1·ziening tegen cle tweecle beslissing 
voomlsnog niet ontvanlcelijlc (3). 

4° N iet ontvc;,nlcelijlc is de memo1'ie tot 
staving van een voo?"ziening in st?·af
zalcen, clie te1· g1·i[fie van het Hof is 
nem·gelegcl na het ve1·st1·ijlcen vm~ de 
te1·mijn gesteld bij a1·t_ilcel 4-20bis, lid 2, 
van het T1Vetboelc van st1·ajvo1·de1·ing, oolc 
al .was clit een aanmtllende memo1'ie (4). 

{LECLERCQ, T. NATIONAAL VERBON~ VAN 
SO CIALISTIS CRE lVIUTU ALITEI TEN, 

. COOPERATIEVE VERZEKERINGSVEN
NOOTSCHAP « DE SOCIALE VOORZORG ,, 

NOULETTE EN COPPENOLLE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 februari 1970 in hager 

(3} Cass., 2 en 16 februari 1970 (A1'1' , cass., 
1970, biz. 509 en 565). . 

(4) Cass., 24 november 1969 (.-i?T. cass., 
1970, biz. 296) ; vgl. cass., 21 december 1970, 
sup1·a, biz. 405. 
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beroep gewezen door de Correctionele I 
Rechtbank te Doornik ; 

Over het rniddel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de aJ·tikelen 43-3 
van het wegverkeersreglement van 
14 maart .1968, 418 en 420 van. het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat krachtens rnr. 3 va~1 
artikel 43 van het wegverkeersreglement, 
de lichten die in nr. 1 en 2 voorgeschreven 
zijn . voor de signalisatie van andere 
motol'Voertuigen dan rijwielen met hulp
motor, die op de opeJlbare weg stilstaan 
of stationeren tussen het vallen van de 
avond en het aanbreken van de dag of, 
bij dag, wanneer het niet meer mogelijk 
.is duidelijk te zien tot op een afstand 
van ongeveer 200 meter, slechts moeten 
worden gebruikt, wanneer met de open
bare verlichting het voertuig van op 
cihgeveer 100 meter niet duidelijk kan 
worden gezien ; 
· Overwegende dat het vonnis vaststelt 
enerzijds dat de verbalisanten 'de vracht
wagen die eiser op 31 oktober rond 
18 u. 10 op de openbare weg had gesta
tioneerc1, zonder dat d eze door de bij 
voornoemd artikel · 43 bepaalde lichten 
was gesignaleerd, gemakkelijk • op een 
afstand van ongeveer 150 meter h ebben 
kunnen zien, en anderzijds dat een lamp 
van de openbare verlichting zich ter 
hoogte van het achterdeel van de vracht
wagen, maar aan de overkant van de 
rijbaan, bevond; ' 

Overwegende dat de rechter in hoger 
ber.oep derhalve, zander de bepaling 
nr. 3 van voornoemd artikel 43 te 
schenden, niet kon beslissen d at de 
eerste r echter de inbreuk op dit artikel 
terecht b ewezen heeft verklaard op 
'grond dat de vrachtwagen, hoven d e 
door d e verbalisanten aangegeven af
stand, van meer dan ongeveer 150 meter, 
niet m eer duidelijk zichtbaar was ~1aar 
de eis van dat artikel, en niet verder k on 
beslissen dat, aangezien de inbreuk op 
genoemd artikel « de oorzaak , is van 
het ten laste van eiser gelegd misdrijf 
van slagen en verwondingen, dit laatste 
misdrijf eveneens bewezen was; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen eiser is ingesteld, de vernietiging 
meebrengt van de al dan niet de:finitieve 
beslissingen op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, welke be- : 
slissingen het gevolg zijn va-n de · eerste, 
ho ewel de voorziening t.egen de ]R,atste 
h .R]iRRi ""flll t a R i V 1 ]" 

Om die redenen, en zonder , acht te 
slaan op het middel, voorgesteld in de 
memoria die ter griffie van het Hof op 
9 april 1970 tot staving van de voorzie
ning werd neergelegd, welk middel geen 
meer uitgebreide vernietigu1g of geen 
vernietiging ·zonder verwijzing zou lnm
nen meebrengen, noch op de bijkomende 
memoria ter zelfde griffie neergelegd op 
11 september 1970, na het verstrijken 
van de termijn bepaald bij artikel 420bis, 
lid 2, van het W etboek van strafvorde
ring, verwerpt de ' voorziening die tegen 
de verweercl.ers Noulette en Coppenolle 
is ingesteld ; vernietigt h et bestreden 
vo~1nis, in zover het uitspraak doet op 
de strafvordering en op de burgerlijke 
vorderingen tegen eiser ingesteld ; ver
oordeelt de verweerclers N ationaal Ver
boncl van Socialistische Mutua.liteiten 
Doornik-Ath en de verzekeringsmaat
schappij samenwerkende vem1ootschap 
« De Sociale Voorzorg , in een derde van 
de kosten, eiser in een ancler derde, en 
laat het overige de'rde ten laste van de 
Staat ; verwijst d e aldus beperkte zaak 
naar de · Correctionele Recht bank te 
Bergen, zittu1g houdende in hoger beroep. 

1.8 januari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zittm· en V m·slaggeve1·, Ba.~:on Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluiclencle concl1tsie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleitm·, de H. Struye. 

2e KA..l>mR. - 18 januari 1971. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN \VAARTEGE~ EEC< CASSA
TIEBEROEP KAN WORDE~ INGESTELD. 

- STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. 
- VOORZIEC<ING VAN DE VERZE;KERAAR, 
VRIJWILLIG T USSENKOIHE.NDE. - B:u;
SLISSTIG WAA.RBIJ E~KEL DEZE TUSSEN
KOMST WORDT VASTC+ESTELD, ZONDE;R 
HIEROMTR'El~T lETS TE BE;SLISSEN EN 
ZONDER TEC+EN DEZE PARTIJ E;NIGE 
VEROORDELING UIT TE SPREKEN. 
VOORZIENING ZONDER VOORWERP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEC<. - VOORZIE~ING TEC+EN 
EE.N ARREST W'AARBIJ El!<:'-1 VE.RZET, 
"'l':C+ENS NIET-VE;RSGR IJNING, ONGE;
DAAN WORDT VE;RKLAARD . - DR.liG-

N V 1N ~(' 
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1 o Niet ontvankelijk, bij geb1'elc .aan voo?'
we1'p, is de voo1·ziening van de ve?·zelce
mm·, die ve1·lclam·d heejt V?·ijwillig tussen 
te komen in de stmjvo1'de1·ing, welke 
v~1·dm·ing bij de stmj?·echte?' alleen 
aanhangig bleej, tegen de beslissing 
wam·bij deze ve?·kla?·ing enkel w01·dt 
vastgestr,ld, zoncle1' hie?·omt?·ent iets te 
beslissen en zonde1· tegen deze pm·tij 
enige ve?'001'aeling uit te S]J1'eken ( 1) . 

2° De voo?·ziening tegen een a?'?'est waa1·bij 
een ve1·zet, wegens niet-ve1·schijning, 
ongedaan wonlt ve?·lclaa?·d, we1·pt geen 
ande·re lcwestie op dan die van cle 
wettelijkheid van deze beslissing (2). · 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « THE OCEAN », 
CHABOTEAU EN GUILLAUME.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet. op de bestreden 
arresten, op 19 december 1969 en 
13 maart 1970 door het Hof van beroep 
te Luik gewezen ; 

I. Op de voorziening van de maat
schappij " The Ocean » tegen het arrest 
van 19 december 1969 : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
b eperkt de verklaring van vrijwillige 
tussenkomst van eiseres als verzekeraar
ster van Chaboteau vast te stellen ; dat 
het n iets beslist en geen veroordeling 
tegen eiseres uitspreekt ; dat de voorzie
ning derhalve geen (lestaansreden h eeft 
en niet ontvankelijk is; . 

II. Op de voorzieningen tegen het 
arrest van 13 maart 1970 : 

A. W at de voorziening van Chaboteau, 
beklaagde, betreft : 

Overwegende dat de voorziening, ge
richt tegen ~en arrest waarbij het · verzet 
ongedaan verklaard wordt, a ileen de 
vraag of die b eslissing overeenkomstig de 
wet is, voor het Hof brengt : 
· Overwegende dat de substantiele of 

op straffe van nietigheid voorgeschreven 
r echtsvormen zijn nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B . vVat de voorziening van Guillaume, 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, 
betreft : 

(1) Raaclpl. cass., 18 november en 10 decem
ber 1968 (A1~·. cass., 1969, biz. 299 en 36<l). 

(2) Cass. , 20 mei 1968, twee arresten (A1'1' . 
cass .. 1968, blz. 11-15 en 1H!J). 

, Overwegend e dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorzien,.ing van de eiser, 
bmgerrechtelijke aansprakelijke partij, 
betekend is aan de partij, tegen wie zij 
gericht is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt elk van de eisers in 
d e kosten van zijn voorziening. 

18 januari 1971. - 2e kamer . 
Voo?·zitte·r, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', 
de H. Trousse. - Gelijkluiclencle concht
sie, de H. Paul Mahaux,' eerste advocaat
generaal . 

2e KAMER. - 18 januari 1971. 

VERZEKERINGEN. VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJK HEIDSVERZEKERING 
INZAKE 1\iOTORRIJTU I GE::-<. - VRtJWIL
LIGE TUSSENKOJ\'IST VAN DE VERZEKE
RAAR VOOR DE EERSTE RJ;;CHTER. -

GEEN HOGER BEROEP Vlu" DE VERZEKE
RAAR. _:__ VRIJWILLIGE TUSSENKOJ\'IST 
VAN D E VERZEKERAAR VOOR DE RECH
TER IN HOGER BEROEP. - VERZEKE 
RAAR REGELMATIG T USSENGEKOJ\'IEN 
IN DE ZAAK VOOR DE RECHTER . IN 
HOGER BEROEP, 

De VB?'Zekemm· van cle' bU?'Ye?'?'echtelijke 
aanspmkelijlcheicl van · een best~tu?·dm· 
van een moto?Tijl~tig, die in cle zaalc 
voo?' de co?Tectionele ?'echl banlc m·ijw1:llig 
is t~tssengelcomen,. is ontvankelijlc ·om 
v1'ijwillig tussen te lcomen voo1· cle 
?'echte?' in hoge1' be?'Oep, oolc al heejt hij 
geen hoge?' be?·oe]J ingestelcl tegen de 
ve?·oo?·deling op cle ?'echtsvonle1'ing va,n 
cle btwgm·lijlce ]Ja?'tijen ( 3) . 

(DUVAL, T. NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP 
« LA R8Y ALE BELGE » EN LITISCONSOR

TEN . ) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 april 1970 door het Militair 
Gerechtshof gewezen ._; 

(3) Vgl. cass., 8 oktober 1962 (Bttll . en 
PAsic., 1963, I, 164); raaclpl. cass., 10 oktober 
1966 (A1'1'. cass., 1967, biz. 179.) 
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Over het middel hieruit afgeleid dat, 
niettegenstaande het verzet van eisers 
raads1nan, de raads1nan van de verzeke
ringsmaatschappij , naamloze vennoot
schap «La Royale Beige», verzekeraarster 
van eisers bm·gerr'3chtelijke aansprake
lijldleid inzake motorrijtuigen, voor het 
Militair Gerechtshof heeft verklaard dat 
de beslissing van de Krijgsraad hem 
voldoening gaf, 

tm·wijl die maatschappij, die vrijwillig 
in het geding v66r de eerste rechter was 
tussengekomen en tegen diens beslissing 
ge~n hager beroep had ingesteld, in 
diens beslissing berust had en v oor het 
Militair Gerechtshof niet mocht tussen
komen en terwijl zij door het afleggen 
van genoerride verklaring de rechten der 
verdedigi.ng van eiser heeft geschonden : 

Overwegende enerzijds dat de verze
keraar, krachtens artikel 9 van de wet 
van I juli I956 betr effende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen,. vrijw illig voor het straf
gerecht kan tussenkomen onder dezelfde 
voorwaarden als ware de rechtsvordering 
van .de benadeelde partij voor het 
burgerlijk gerecht gebracht ; 

Overwegende dat, nadat de rechts
vorderingen , van d e verweerders bij het 
Militair Gerechtshof aanhangig waren 
gemaakt door het h ager beroep van eiser 
tegen het vonnis van de krijgsraad, 
waarbij de verwerencle vennootschap in 
solid~tm met eiser tot betaling van de 
!<Chadevergoeding en in de kosten van 
die vorderingen werd veroordeeld, ge
noemde vennootschap steeds het recht 
b ehield om in het door eiser, haar ver
zekerde, voor het Militair Gerechtshof 
gebrachte geding vrijwillig tussen te 
komen, niettegenstaande de omstandig
heid clat zij voor de eerste rechter vrij
willig was tussengekomen en tegen diens 
beslissing geex1 hager beroep had inge
steld ; 

Overwegende anderzijds clat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de raadsman van 
eiser zich tegen de tussenkomst van de 
r aadsman van de verzekeringsmaatschap
pij " La Royale Beige » voor het Militair 
Gerechtshof heeft verzet, of dat laatst
genoem.de er verklaard heeft dat de 
beslissing van de eerste rechter hem 
voldoening gaf; 

Dat geen enkel ondercleel van het 
rniddel kan worden aangenomen ; 

Overwegende dat, i1: zovar de voorzie
ning gericht is tegen de beslissing over 
rlo cd·.,~of-unrilAl~lnP' f)-j f} te1zen eiser is 

ingestelcl, de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat. de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

· I8 januari I97l. - 2e kamer. -
V oo1·zitte1· en V e1·slag geve·r, Baron Richard, 
raadsheer w>1arnemend voorzitter. 
Gelijkl~tidencle concl~tsie, d e H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. - · 
Pleite1·s, de HH. Lhoest en Philippart 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Luik). 

2e KAMER. - 18 januari 1971. 

I a REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-

. RECHT:E<R DIE B:E<PAALDE< B:E<WIJSlliiD-

DE<LE<N ALS OV:E<RTUIGENDER BE-
SCHOUWT DAN Al"DERE. GEEN 
CONCLlJSI:E< . - G:m:mN VERPLICHTING 
VOOR DE R:E<CHT:E<R D:E<Zll< BEOORDELING 
TE< lVIOTIVEREN. 

I 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
CORRECTIONELE< EN POLITIEZAKEN. _:____ 
MONDE<LING KA:RAKT:E<R VAN HE<T 
OND:E<RZOEK EN CONTRADICTOIR KARAK
TER VAN DE< DEBATTEN. - BEWIJS
GROND:E<N. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT DE FElTEN
RECHTER EEN GETUIGE NIET HE:E<FT 
GEHOORD . - V:mRHOOR VAN DE<ZE< 
G:E<TUIGE< NIE.T GEVRAAGD. - VE.RWER" 
PING VAN RET lVUDDEL. 

I a Bij geb1·ek aan een concl~tsie, is de 
1·echtm· niet veTplicht de 1·edenen op te 
geven, wam·om hij bepaalde bewijs
middelen als ove1·t~tigencle1· beschouwt 
dctn ande1·e, oolc al zijn zij tegenst?·ij
dig (I). (Grondwet, art. 97.) 

2o De 1·egels bet1·et]ende het mondeling 
ka1·akte1· van het ondeTzoek en het cont?·a
dictoi?· lcm·alcte1· van de debatten voo1· de 
C01'1'ectionele en politieTechtbanlcen, be
letten de 1·echte1' niet zijn beslissing te 
g1'0nden op ?'egelmatig te zijner ueoO?·de-

(1) Vgl. cass., 19 mei 1970 (A?'?'. cass., 
1970, blz. 883); raadpl. cass., 19 oktober 1970, 
sup1·a, blz. 162. 
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ling ove1·gelegde bewijsmicldelen, zoncle1· 
een getttigenve1·hoo1' te houclen te1· te?'echt
zitting (1) . (Wetb. van strafv., art. 153, 
176, 190 en 211.) 

_3o Hct miclclel hiemit ajgeleid clat een 
getm:ge doQ-1' de 'jeitem·echte?' niet we·rcl 
gehoo1·d, kan niet w01·clen aangenomen 
wannee1· n1:et bewezen is clat zijn ve1·hpo1· 
we1'Cl aangevmagcl aan het ?'echtscoll.ege 
dat in hoge1· be?'oep van _de ve1·volging 
lcennis heeft ge;k?·egen (2), 

(ANDRE.) 

ARREST (ve?'laling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 mei 1970 iii hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te B russel ; 

Over het eerste micldel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

cloordat het bestreden vonnis de ter 
. terechtzitting van de politierechtbank 
gehoorde getuigen niet heeft geweerd, 
zoclat het onmogelijk is uit de redenen 
van het vonnis af te leiclen waarom het 
bij de veroorcleling van beklaagde de 
vroeger aldus afgE>nomen getuigenissen 
heeft ver·worpen, terwi_jl onduidelijkheid 
in de motivering gelijkstaat met niet
motivering : 

Overwegende dat, bij ontstentenis vari 
conclusie, de correctionele rechtbank niet 
verplicht was de redenen op te geven 
waarom zij ·de verklaringen van de door 
d e eerste rechter gehoorde getuigen niet 
in acht nam, en zij eisers schuldigverkla
ring regelmatig met redenen omkleedt, 
door de in de bewoordingen van de wet 

· omschreven misd.rijven bewezen te ver
klaren; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede midde,l, afgeleid uit 
de schending van artikel 190 van het 
Wetboek van strafvordering, 

doo1'Clctt de rechtbank, rechtdoende in 
boger b eroep, noch de getuigen-voor of 
d e getuigen-tegen, noch de door de 
politie van vVatermaal-Bosvoorde ge-

(1) Cass., 20 nove~ber 1057 (A?T, cass., 
1057, blz. 407). 

(2) Cass., 14 april 1070 (A1·r. cass., 1070, 
blz. 745). 

hoorde getuigen, noch de do01· de eerste 
rechter ondervraagde getuigen een ver
hoor heeft afgenom~n, 

- te1·wijl enerzijds, wegens het tegen
sprekelijk kara.kter van de debatten, -de 
rechter waarbij het hager beroep van 
het openbaar ministerie aanhangig wenl. 
gemaakt, verplicht was alle getuigen· te 
horen, en anderzijds, met het oog op de 
rechten van de verdediging, de door de 
beldaagde voorgebrachte en door de 
eerste rechter gehoorde getuigen ter 
terechtzitting moesten worden opgeroe
pen : 

Overwegende dat de regels betreflende 
de vrije tegenspi'aak van partijen voor 
de correctionele en de politierechtbanken 
van eerste aanleg en in hager 'beroep de 
feitenrechter niet beletten zijn beslissing 
te gronden op de bewijsmiddelen die 
regelmatig te zijner beoordeling staa~J , 
zonder een getuigenverhoor te houden 
ter terechtzitting, en dat . nit de proces
stuh:ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser de rechter in 
hoger beroep heeft verzocht om op 
diens terechtzitting de getuigen op te 
roepen die door eiser werden voorge
bracht en door de eerste rechter ware~J. 
gehoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenome~J. ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op strafle van nietigheid voorgesch.re- ' 
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenko:rnstig de wet 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
~J.ing; veroordeelt eiser in de kosten. 

18 januari 1971. - ze kamer . -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluiclencle conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Foret (van de balie b ij 
h et Hof van beroep te Brussel). 

ze KAMER. - 18 januari 1971. 

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- RECHTER 
S'l'EUNT ZIJN BESLISSING OP FEITELIJKE 
GEGEVENS WAARTEGE=--< DE PARTIJEN 
GEEN TEGENSPRAAK HEBBEN KUNNEN 
VOEREN EN WAARVAN HIJ BUITEN· DE 
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TEREORTZITTING KENNIS HEEFT GEKRE· 
GEN. - 0NWETTEI.IJKHEID. 

De jeitemechtm· mag zijn beslissing niet 
steunen op jeitelijke gegevens waaTtegen 
de pa1·tijen geen tegenspraalc hebben 
hmnen voeren en wam·van hij b~titen de 
te1·echtzitting kennis heejt gek1·egen (1). 

(HOLLAND.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1970 in hager beroep 
gewezeh door de Correctionele Recht bank 
te Brussel; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de rechten der verdediging en 
van artikel 6, § 2, vaJl het Verdrag van 
4 november 1950 tot bescherming van 
de , rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden, goedgekeurd bij de 
wet van 13 mci 1955, · 

do01·dat het door de rechtbank bewezen 
verklaarde feit dat de rijbaan op de 
plaats van het ongeval afhelt naar de 
vluchtheuvel waartegen de beschadigde 
wagen stationeerde, uit geen enkel stuk 
van het dossier blijkt, 

terwijl de rechter niet tot zijn overtui
ging mag komen op grand van een gege
ven waartegen eis~r geen verweer heeft 
ku.nnen voeren : 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat de hoogte van de schade 
opgemerkt op de beschadigde wagen . 
overeenstemde met die van de sporen 
van een recente botsing welke op eisers 
voertuig werdeJl waarg~nomen, de recht
bank, als antwoord op diens verweer, 
volgens hetwelk deze overeenstemming 
onmogelijk was wegens de stand van 
de wederzijdse schokbrekers, oordeelt dat 
de !outer theoretische redenering van 
.eiser geen rekening houdt met de schom
melende beweging van een rijdend voer
tuig of met de mogelijke afhelling van de 
rijbaan en beslist dat « ten deze en op de 
plaats van de botsing » de rijbaan « afhelt 

(1) Cass., 15 maart .1963 (Bull. en PAsiC., 
1963, I, 775) en cle noot; 12 maart 1965 
(ibid., 1965, I, 724); 4 januari 1966 (ibid., 
1966, I, 584) en cle noot get. IV. G. ; 28 maart 
1968 (A1'1'. cass., 1968, biz. 987); 18 maart 
Hlll!l !ibid .. 1969. biz. 678). 

naar de vluchtheuvel » waartegen de 
beschadigde wagen stationeerde ; 

Overwegende dat de 'aldus door de 
rechtbank in acht genomen afhelling 
niet blijkt uit de vaststellingen van de 
politie, uit de door deze opgemaakte 
situatieschets van de aanrijding, of uit 
enig ander processtuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan ; 

Overwegende dat de rechter zijn 
beslissing slechts mag steunen op feite
lijke gegevens waartegen partijen tegen
spraak hebben kunnen voeren, 1net uit
sluiting van aile gegevens waarvan hij 
buiten de terechtzitting kennis heeft 
kunnen ·krijgen. 

Dverwegende dat het vonnis derhalve 
geen wettelijke verantwoording heeft 
gegeven van de veroordelingen die het 
uitspreekt ; 

Dat h et middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere tot staving van de 
voorziening aangevoerde grieven, die 
geen aanleiding tot cassatie zonder ver
wijzing zouden kmmen geven, verniotigt 
het bestreden vonnis ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten ·laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, zitting houdende 
in hoger beroep. 

18 januari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend .voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Lejeune (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAl\'IER. - 18 januari 1971. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA· 
KEN. - BUR.GERLIJKE ZAKEN. 
M!DDEL AFGELEID UIT DE l\'IISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRAORT VAN EEN 
OONOLUSIE. - REOHTER DIE OVER 
RET BIJ OONOLUSIE VOORGEDRAGEN 
l\'IIDDEL UITSPRAAK HEEFT GEDAAN 
ZOA.I,S HIJ DIT HAD l\'IOETEN DOEN 
INDIEN HIJ DE AANGEGEVEN l\'IISKEN · 
NING NIET HAD BEGAAN. - MID DEL 

' ZONDER BELANG. 
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Van belang ontbloot en dm·halve niet ont
vankelijk is het cassatiemidclel ajgeleid 
uit de mislcenning van cle bewijslcmcht 
van de conclusie van een pa1·tij, wannee1· 
de 1'echte1· ove1· het bij conclusie voo?·ge
dmgen micldel ttitspmak heejt gedaan 
zoals hij het had moeten doen indien 
hij de aangegeven miskenning niet had 
begaan (I). 

(DELFOSSE, T. HERBILLON EN GEMEEN
SCHAPPELIJK VERZEKERINGSFONDS " LA 
BELGIQUE INDUSTRIELLE "·) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 juni 1970 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, in 
hoger beroep en op verwijzing over de 
burgerlijke belangen aileen ; 

Gelet op het arrest, op 3 november 
1969 door het Hof gewezen (2); 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het gemeenschappelijk verzeke
ringsfonds " La Belgique industrielle >> : 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen Herbillon : 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding v an artikel 1319 van het Burgerlijk 
Wetboek, waarbij de bewijskracht van 
de door eiseres genomen conclusie wordt 
beschermd, en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

cloonlat het bestreden vonnis oordeelt 
dat " het gehele betoog van de recht
verkrijgende van de beklaagde om het 
stelsel van capitalisatie van de inkomsten 
van de getroffene te verwerpen, . erin 
bestaat te zeggen dat deze tot nog toe 
geen loonverlies heeft geleden en regel
matig voortwerkt "·· 

te1·wijl eiseres in haar conclusie niet 
aileen stelde dat de getroffene geen loon
verlies had geleden, maar eveneeus de 
economische toekomst van de getroffene 
had besproken en gesteld had dat deze 
in economisch opzicht met betrekking 
tot de toekomst van zijn beroepscarriere 

(1) Cass., 24 januari 1967 (A1~·. cass., 1967, 
biz. 629) en 10 mei 1969 (ibid., 1969, biz. 874); 
vgl. cass., 27 november 1962 (Bull. en PAsiC., 
1963, I, 400) en 3 februari 1969 (A1-r. cass., 

· 1969, biz. 524). 
(2) Niet gepubiiceerd arrest. 

CASSATIE, 1971. - 16 

niets verloren had, op grond « dat het 
vroeger verrichte onderzoek naar de aard 
van de letsels en de gevolgen hiervan op 
de lichamelijke inspanning en op de 
gebaren en bewegingen die het kan 
doen, aantoont dat de burgerlijke partij 
in economisch opzicht of op de arbeids
markt niets heeft verloren >>, zodat het 
vonnis de bewijskracht yan de conclusie 
van eiseres miskent en bijgevolg niet 
regehnatig met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat de door de deskundige beschreven 
sequelen de " arbeidsgeschiktheid " van 
een monteur ongetwijfeld aantasten en 
dat, objectief, afgezien van de inspanning 
om hetzelfde of zelfs een hoger loo~1 te 
verdienen, de « economische waarde van 
verweerder op de algemene arbeidsmarkt 
hierdoor verminderd is >> ; 

Overwegende dat de rechter aldus 
passend antwoordt op de conch~sie 
waa.rbij eiseres deed gelden dat het 
gewaagd is te beweren dat de gebrekke
lijkheid van verweerder in economisch 
opzicht of met betrekking tot de arbeids
markt een weerslag zal hebben; 

Overwegende dat de aangevoerde on
regelmatigheid derhalve geen invloed 
heeft op de wettelijkheid van de bestre
den beslissing en dat het micldel niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

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

18 januari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·_ en V m·slaggever, Baron Richard, 
i:aadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. van Heeke. 

2e KAMER. - 19 januari 1971. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAME.R DIE., BIJ AANNEMING 
VAN VERZACHTE.NDE Ol\1STANDIGHEDE.N, 
EEN BEKLAAGDE NAAR DE CORRE.CTIO
NE.LE RE.CHTBANK VE.RvVIJST, IN HOOFD 
ZAAK ALS DADE.R VAN EE.N BIJ DE 
ARTIKE.LE.N 510 EN 513, LID 2, VAN 
HET STRAFWETBOEK Ol\1SCHREVEN li1IS
DAAD EN SUBSIDIAIR ALS MEDEPLICH
TIGE AAN .DIT J\USDADIG FElT. -
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ARREST VAN ONBEVOEGDHEID VAN 
RET HOF VAN BEROEP.- 0NBEVOEGD
HEID HIEROP GEGROND DAT DE IN 
DE HOOFDTELASTLEGGING OMSCHREVEN 
l\USDAAD NIET WETTELIJK KON GECOR 
RECTIONALISEERD WORDEN DOOR RET 
ONDERZOEKSGERECHT. - MET DE WET 
STROKENDE REDEN. - IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSINGEN. 
- GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN 
DE BESCHIKKING.- VERWIJZING NAAR 
DE KAl\IER VAN INBESCHULDIGJ:NGSTEL
LING. 

Wan nee?· de ?"aaclkame?· bij aanneming 
van vm·zctchtende omstancligheclen een 
beklaagcle naa1· de co·r?·ectionele ?'echt
banle heejt venvezen, in hoojdzaale als 
clade?' van een bij de a1·tileelen 51 0 en 
513, lid 2, vctn het Stmjwetboelc omsch?-e
ven misclaacl en subsirliai1· als mecle
plicht-ige aan clit misdadig jeit, en het 
hof van bemep zich te1·echt onbevoegd 
heejt ve1·klaa1'd omdat de in cle hoofcl
telastlegging omsclweven misclaacl cloD?· 
het onde?·zoeksge?·echt niet wettelijlc leon 
wonlen geco?Tectionaliseenl, wonlt doo1· 
het H of, inclien beide be{Jlissingen in 
lentcht van gewijscle zijn gegaan, het 
?"echtsgebied gm·egelcl, cle beschilelcing 
van cle 1·aaclleame?· vernietigcl, behalve in 
zove1· ze beslist clat het misdadig jeit, 
wam·voo1· de· belclaagde als medeplichtige 
wonlt aangeme?"!ct, geen aanleiding lean 
geven tot de toepassing van CO?"?"ectionele 
stt·affen, en de zaale naa1· de leame1· van 
inbeschulcligingstelling ve1·wezen (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN BEROEP TE LUIK, INZAKE TIMMERS 
EN BOONEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift van de Procureur-generaal bij het 
hof van beroep te Luik strekkende tot 
regeling van rechtsgebied ; 

Overwegende dat bij beschikking van 
de raadkamer van de rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt van 28 oktober 
1969, Timmers Jozef en Boonen Catha
rina naar de correctionele rechtbank 
aldaar verzonden werden om als daders, 
minstens als medeplichtigen, brand ge
sticht t e hebben in gebouwen terwijl de 

(1} Cass., 20 februari 1961 (B.,ll. en PASIC., 
1961, I, 671); 14 april 1969 (A1"1'. cass., 1960, 
blz. 763). 

daders moesten vermoeden dat zich in 
de gebouwen op het ogenblik van de 
misdaad een of meer personen bevonden, 
met de verzwarende omstandigheid dat 
het feit gepleegd werd bij nacht ; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te -Hasselt zich bij vonnis 
van 19 december 1969 onbevoegd ver
klaarde en dat dit vomlis bij arrest van 
14 april 1970 van het Hof van beroep 
te Luik bekrachtigd werd om reden dat 
de feiten, zoals in hoofdorde omschreven 
in de dagvaarding, volgens artikel 513 
van het Strafwetboek gestraft worden 
met levenslange dwangarbeid en dat 
ingevolge artikel 2 van de wet van 
4 oktober 1867, gewijzigd bij de wet van 
19 maart 1956, de correctionalisatie van 
deze misdaad door de raadkamer niet 
mogelijk is ; 

Overwegende dat de voornoemde be
schikl;:ing van de raadkamer en het 
voormeld arrest in kracht van gewijsde 
zijn getreden en dat ingevolge hun 
tegenstrijdigheid een negatief geschil van 
rechtsgebied is ontstaan waardoor een 
goede r echtsbedeling verhinderd wordt ; 

Overwegende dat luidens _ het enig 
artikel van de wet van 19 maart 1956, 
de raadkan1er, zo er verzachtende om
standigheden bestaan, een misdaad 
slechts vermag te correctionaliseren wan
neer de normale straf ten hoogste vijftien 
jaar of ten hoogste twintig jaar dwang
arbeid bedraagt, volgens het door dit 
artikel gemaakte onderscheid ; 

Overwegende dat het feit van de 
telastlegging in hoofdorde strafbaar is 
met levenslange dwangarbeid ; 

Overwegende dat de subsidiaire telast
legging ingevolge de artikelen 12, 69 en 
80 van het Strafwetboek beteugeld 
wordt door tijdelijke dwangarbeid, door 
opsluiting of door gevangenis van ten
minste drie jaar; 

Om die redenen, het rechtsgebied 
regelend, vernietigt de beschikking _van 
de raadkamer van de rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt van 28 oktober 
1969 behoudens in zover zij beslist dat 
de feiten omschreven in de subsidiaire 
telastlegging, gelet op de bestaande ver
zachtende omstandigheden, slechts met 
correotionele straffen zullen beteugeld 
worden ; beveelt clat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
kamer van inbeschuldigingstelli.ng van 
het Hof van beroep te Luik. 
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19 januari 197~. - 2e kamer. -
Voo1·zitter en Vm·slaggeve1·, de H. Lou
veaux, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Depel
chin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 januari 1971. 

10 VERZET. - STRAFZAKEN. - VER
STEKVONNIS WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD TOT EEN GEVAN
GENISSTRAF EN EEN GELDBOETE. -
BESLISSING OP HET VERZET DIE DE 
GEVANGENISSTRAF VERHOOGT EN UIT
STEL VERLEENT. - VERZWARING VAN 

DE STRAF. 

20 VERZET. - STRAFZAKEN. - VER
STEKVONNIS WAARTEGEN DOOR HET 
OPENBAAR MINISTERIE GEEN HOGER 
BEROEP WORDT INGESTELD.- BESLIS
SING OP RET HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET 
VONNIS OP VERZET. - VERZWARIN.G 

VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN 
STRAF. - 0NWETTELIJKHEID. 

1° De bij vm·stek 1titgesp1·oken stmf wo1·dt 
onwettelijk veTzwam·d doo1· de beslissing 
die, op het ve1·zet van de beklaagde, de 
gevangenisstTaj ve1·zwaa1·t, ook al w01·dt 
de geldboete bevestigd en al wo1·dt 
uitstel ve1·leend, hetgeen doo1· het ve1·stelc
vonnis niet weTd toegelcencl ( 1). 

2o T1Vannee1' tegen een ve1·stelcvonnis doo1· 
het openbaa1· ministe1·ie geen hoge1· 
be1·oep wo1·dt ingesteld, lean de 1·echte1· in 
hogm· be1·oep, uitspmak cloende op het 
hoge1· be1·oep van het openbam· ministe1·ie 
tegen het vonnis op· het veTzet van de 
beklaagde, de bij het ve1·stelcvonnis 
uitgesprolcen st1·aj niet ve1·zwa1·en (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL 

_BEROEP TE GENT, T. 

ARREST. 

BIJ RET HOF 
DE BRUYCKER.) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juni 1970 door h et Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

-(1) Ca.ss ., 20 april 1959 (Bull. en PASIC., 

1959, I, 830). 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 187 en 202 van het 
Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat verweerder bij ver
stek veroordeeld werd door de correc
tionele rechtbank tot een gevangenisstraf 
van twee maanden, tot een geldboete 
van 50 frank of vijftien dagen vervan
gende gevangenisstraf en tot de kosten 
van het geding ; 

Overwegende dat, op verzet van ver
weerder, dit verzet door voormelde recht
bank op 10 maart 1970 ontvankelijk 
werd verklaard, welke rechtbank, opnieuw 
wijzende, verweerder tot dezelfde straffen 
heeft veroordeeld maar hem een uitstel 
verleende van vijf jaar wat de uitvoering 
betreft van de uitgesproken hoofdgevan
genisstraf ; 

Overwegende dat op hager beroep van 
het openbare ministerie tegen dit vonnis 
van 10 maart 1970 het bestreden arrest 
verweerder veroordeelt tot een hoofd
gevangenisstraf van drie maanden en de 
overige beschikkingen van het beroepen 
vonnis bevestigt ; 

OverwegeJ1de d at het hof van beroep 
aldus buiten de p erken van zijn macht 
is getreden ; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie geen hager beroep had ingesteld 
tegen het bij verstek gewezen vonnis ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
na het hager beroep door het openbaar 
ministerie tegen het vonnis op verzet 
ingesteld, . de toestand v an verweerder 
niet mocht verzwaren zoals deze bleek 
uit het vonnis bij verstek ; 

Dat mitsdien het arrest, door verweer
der tot een hoofdgevangenisstraf van 
drie maanden te veroordelen, de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die redenen, vernietigt het bestre

den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

19 januari 1971. - 2e kamer. -
Voorzitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Lou
veaux, raadsheer waarnemend voorzitter. 

(2) Ca.ss. , 13 januari 1969 (A1'1·. cass., 1969, 
blz. 466); vgl. cass., 14 december 1970, 
supra, blz. 379. 
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- Gelijlcl~ticlencle conclttsie, de H. Depel
c;hin, advocaat-ge~<eraal. 

2e K.A,MER.- 19 januari 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VERZOEK-
SCHRIFT TOT STAVING· VAN D:E< 
VOORZIENING. VERZOEKSCHRIFT 
NE:E<RGEL:E<GD T:E<R GRIFFIE VAN H:E<T 
R:E<CHTSCOLL:E<G:E< DAT D:E< B:E<STREDEN 
BESLISSING H:E<:E<FT G:E<W:E<ZEN. ·_ N:E<ER
L:E<GGING NA HET VERSTRIJKEN VAN 
D:E< TERii'IIJN G:E<ST:E<LD BIJ ARTIKEL 422 
VAN H:mT W:mTBO:E<K VAN STRAFVORDE
RING.- NI:E<T-ONTVANKELIJKHEID VAN 
H:E<T VE.RZO:E<KSCHRIFT. 

Niet ontvanlcelijlc is het ve1'zoelcsch1·ijt clat, 
tot staving van een voo1·ziening in stmj
zalcen, te1· gTitfle van het 1'echtscollege, 
clat cle best1wlen beslissing heeft gewe
zen, weTcl nee1·gelegcl na het ve1·st1·ijlcen 
van cle tennijn gestelcl bij m·tilcel 4.22 
van het H'etboelc van st1·ajv01·clm·ing (1). 

(VAN DE;R LINDE;N, T. G. JUNE;S.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

19 januari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en VeTslaggevef·, de H. Lou
veaux, raadsheer waarnemend voorzitter, 
- Gelijlcluiclencle conclusie, de H. Depel
chin, advocaat-generaal. 

2° K.A.MER.- 19 januari 1971. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDJ;;RING. -
AAREST DAT INGAAT OP HET DOOR DE 
BURGERLIJKE PARTIJ GEMAAKT VOOR
BEHOUD, ZONDJ;;R TE .AJ."'fTWOORD:E<N OP 
DJ;; OONCLUSIE WAARBIJ DE BJ;;KLAAGDE 
DE GEGRONDHEID J;;RVAN BETWISTTE. 

(1) Cass. , 12 janu.,ri 1971, supm, blz . 454. 
(2) Cass., 27 januari 1970 (An·. cass., 1970, 

blz. 483) . 
(3) · Cass., 23 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 

- SoH:mNDING VAN ARTIKEL 97 VAN 
DE GRONDWET. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). DooR n:m 
GETROFFENE G:E<LEDEN SCHADE VLOEIT 
VOORT UIT DE AANTASTING VAN ZIJN 
ARBEIDSGESCHIKTHEID. BED RAG 
VAN Dl;; VJ;;RGO:E<DING W"ORDT DOOR D:E< 
REOHTJ;;R VASTG:E<ST:E<LD OP BASIS VAN 
H:E<T BRUTOLOON VAN DE GETROFFENE. 
- YVETTELIJKHJ;;ID. 

1 ° A 1-iilcel 9 7 van cle G1·onclwet wonlt 
geschonclen cloo1· het a?Test clat ingaat 
op het cloo1· cle b·u1·ge1·lijke pm·tij ge
maalct voo1·behoucl, zoncle1· te antwoonlen 
op cle conchtsie, wam· bij cle belclactgcle 
cle geg1·onclheicl e1·van betwistte (2). 
(Grondwet, art. 97; wet van 17 april 
1878, art. 27, lid 2.) 

2° De 1'echte1·, clie aan de get1·ofjene een 
ve1·goecling moet toelcennen wegens het 
gecleeltelijlc vm·lies van zijn a?·beiclsge
sch·ilctheicl, lean cloo1· een soeve1·eine beoo1'
cleling van cle gegevens van cle zaalc het 
becl1·ag van deze· vergoecling vaststellen 
do01· het bnttobecl?·ag van het loon als 
basis te nemen (3). (Bm·g. Wetb., 
art. 1382.) 

(LOOS, T. VAN DEN WYYGAERT.) 

ARRJ;;ST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4 van de wet van 17 juli 1878 
houdende de voorafgaandelijke titel van 
het Wetboek van strafvordering, 195 en 
2 11 van het Wetboek van strafvordering 
en 1382 van het Burgerlijk vVetboek, 

doonlat in antwoord op de in conclusie 
ontwikkelde stelli~•g van eiser luidens 
welke er geen akte client verleend van 
enig voorbehoud wat de medische kosten 
betreft omdat deze medische kosten door 
de verzekeraar-arbeidsongevallen moeten 
gedragen worden, omdat de letsels thans 
geconsolideerd zijn en omdat er geen 

1966, I, 1196) en 12 mei 1969 (An·. cass., 
1969, blz. 893); r aaclpl. cass., 14 oktober 
1968 (A1"1'. cass ., 1069, blz. 179) en 21 oktober 
1968 (i bid., 1969, bl z. 213). 
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_medische kosten meer zullen ontstaan 
die op eiser kunnen worden verhaald, 
het bestreden arrest eenvoudig beslist 
« dat voorbehoud dient verleend voor 
eventuele verdere medische uitgaven, 
die later tot stand zouden komen ,, 

tenvijl het arrest geen motivering b evat 
in verband met het hoger aangehaalde 
twistptmt en de enige vermelding in het 
beschikkend gedeelte van dit arrest« dat 
voorbehoud client verleend voor eventuele 
medische uitgaven die later tot stand 
zouden komen " niet als een voldoende 
motivering t er verwerping van de door 
eiser aangevoerde middelen kan be
schouwd worden, 

m~ tm·wijl artili:el 1382 van het Burger
lijk VVetboek degene, die door zijn feit 
aa.n een ander schade toebre.ngt, ver
plicht tot h erstel van deze schade : 

Overwegende dat het arrest in zijn 
beschikkend gedeelte aan verweerder 
akte verleent van zijn « voorbehoud ten 
aanzien van eventuele verdere medische 
uitgaven die later tot stand zouden 
komen "; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus geen antwoord verstrekt op de door 
eiser genom.en conclusie waarbij deze 
zich omstandig verzette tegen het ge
vraagde voorbehoud ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4 van de wet van 17 juli 1878 ' 
houdende de voorafgaandelijke titel van 
het Wetboek van strafvordering, 195 en 
211 van het Wetboek van strafvordering 
en 1382 van het Burgerlijk "\'Vetboek, 

cloo1'clat, in antwoord op de in de con
clusie van eiser ontwikkelde stelling 
luidens welke het bedrag van 4.994 frank, 
a ls saldo gevorderd ter vergoeding voor 
materiele schade in verband m et de 
tijdelijke invaliditeit, niet dient toege
kend te worden omdat, zonder het 
ongeval, h et slachtoffer op zijn o.ntvangen 
loon belastingen en bijdragen voor 
de Rijksdienst voor Maat scha.ppelijke 
Zekerheid zou hebben moeten betalen , 
omdat krach ten s artikel 26-1 van het 
VVetboek van de inkomstenbelastinge~l de 
vergoedingen voor m ateriele sch ade in 
verband m et tijdelijke i.nvaliditeit niet 
aan p ersonenbelasting onderworpen zijn 
en omdat op deze vergoeding!'ln ook 
geen bijdragen voor m aatschappelijke 
zekerheid dienen te worden betaald, 
7.0ncler dat daardoor de voordelen voor 
sociale zekerheid worden v erloren, en 

tenslotte omdat· de maatschappij « De 
Bij "• verzekeraar-arbeidsongevallen, te
rngbetaling heeft ontvangen van de 
totaliteit der vergoedingen die voor 
tijdelijke invaliditeit door haar werden 
uitgek eerd, het bestredeJl arrest een
voudig laat opmerken dat het bedrag 
van 4 .994 frank verschuldigd blijft, dat 
daartoe het basisloon in aanmerking 
werd genomen en dat dit bedrag niet 
betaald werd door de verzekeraar-ar
beidsongevallen, 

te1·wijl deze motivering niet als een 
voldoende motivering ter verwerping 
van de door eiser aangevoerde middelen 
kan beschouwd worden : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
stelde dat verweerder gee.n recht kon 
doen gelden op het voile bedrag van het 
door hem wegens tijdelijke arbeidsonge
schiktheid geleden loonverlies omdat hij 
op de van de verzekeraar-arbeidsonge
vallen ontvangen uitkeringen noch belas
tingen noch sociale bijdragen te betalen 
had; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door te beschouwen dat verweerder nog 
recht heeft op het gevraagde loonbedrag 
hetwelk b erekend werd op het basisloon 
aan de hand waarvan de vergoedingen -
inzake arbeidsongevallen toegekend wer
den en hetwelk door de verzekeraar 
arbeiclsongevallen niet werd uitgekeerd, 
de in het middel aaugehaalde conclusie 
onbeantwoord laat ; 

D at het middel gegrond is ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4 van de wet van 17 juli 1878 
houdende de voorafgaandelijke titel van 
het Wetboek van strafvordering, 195 en 
211 van het Wetboek van strafvordering 
en 1382 van het Bm·gerlijk VVetboek, 

cloo?'Clat, in antwoord op de in de con
clusie van eiser ontwikkelde stelling dat 
bij eventuele begroting van de m ateriele 
schade ingevolge de bestendige invalidi
t eit, door kapitalisatie, die begroting 
zou dienen te geschieden op b asis van 
het netto-loon, vermits -op het uit te 
keren kapitaal gee_n noemenswaardige 
b elastingen zullen verschulcligd zijn, vv:ijl 
de aan slag geschiedt overeenkomstig 
artikel 92, § 1, van het VVetboek van de 
i.nkomstenbelast:ingen en ar tikel 12 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1962, het bestreden arrest eenvondig 
laat opmerken dat het (bruto) basisloon 
van 152 .775 frank client in acht genomen 
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te worden omdat de burgerlijke partij 
belastingen zal moeten betalen op het 
kapitaal, belastingen die al bestaan en 
waarvan niet te voorzien is of zij in de 
toekomst ~1iet zullen worden verhoogd, 

tenvijl de enige motivering dat de 
burgerlijke partij belastingen zal moeten 
betalen op het kapitaal niet als een 
voldoende motivering kan beschouwd 
worden, 

en te1·wijl artikel 1382 van het Burger
lijk W etboek slechts de vergoeding der 
schade oplegt die zeker en vaststaand 
is, en de motivering van het arrest dat 
de burgerlijke partij op het nit te keren 
kapitaal belastingen zal betalen die al 
bestaan en waarvan niet te voorzien is 
of zij in de toekomst niet zullen worden 
verhoogd, de vergoeding impliceert van 
een schade die nog niet zeker en vast
staand is : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande te zijn aangevochten, aan 
verweerder een vergoeding toekent daar 
« zijn waarde op de arbeidsmarkt op 
ernstige wijze verminderd werd; dat de 
blijvende arbeidsongeschiktheid een grate 
vermri1dering van de fysische integriteit 
uitmaakt en alle werk bemoeilijkt » ; 

Overwege1i de dat, nu het hof van 
beroep het loon van verweerder enkel in 
acht neemt om een vergoeding te bereke
nen welke wegens vermindering van de 
economische waarde op de arbeidsmarkt 
wordt toegekend, het arrest het bruto
loon van verweerder in acht vermocht 
te nemen ongeacht de uitgaven die dit 
loon bezware11 en onverschillig of deze 
hm1. oorzaak vinden in de uitvoering van 
wettelijke verplichtingen of particuliere 
uitgaven zijn ; 

Dat het arrest door bovenvermelde 
beschouwingen de conclusie van eiser 
passend beantwoordt; 

Overwegende dat de beschouwing lui
dens welke de burgerlijke partij belastin
gen zal moeten betalen op het haar toe
gekend kapitaal derhalve zonder invloed 
'blijft op de wettelijkheid van de beslis-
sing; · 

Overwegende dat het middel voor het 
overige tegen een overbodige beschou
wing van het arrest opkomt ; 

D at het middel niet ka~1 aangenomen 
worden; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het aan verweerder 
akte verleent van zijn voorbehoud ten 
<~ .A .n7.iAn vrtn eventuele v erdere medische, 

uitgaven en in zover het hem een ver
goeding van 4.994 frank toekent wegens 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid met de 
interesten ; verwerpt de voorziening voor 
h et overige ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in een vierde van· 
de kosten, de overige kosten ten laste 
blijvende van eiser ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

19 januari 1971. - ze kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Lou
veaux, raadsheer waarnemend voorzitt.er. 
- Gelijklttidende concl~tsie, de H. Depel
chin, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Jan Lenaerts (van de balie te Ant
werpen). 

ze KAMER. - 19 januari 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERlVlTJN. - STRAFZAKEN. -BESCHIK
KING VAN DE RAADKAJI'I:ER IN LAATSTE 
AANLEG GEWEZEN WAARBIJ DE BE
KLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WORDT VERWEZEN. 
VoORZIENING v66R DE EINDBESLIS
SING.- NmT-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening die 
v661' de eindbeslissing is ingestelcl tegen 
een in laatste aanleg gewezen beschikking 
van de madkame1·, wam·bij de bek(aagcle 
1Uta1' de C01'1'ectionele 1·echtbank wonlt 
ve1·wezen (1). (vVetb. van strafv., 
art. 416.) 

(STAMPAERT.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

19 januari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, raasdheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Delahaye. - Gelijkl~tidende con
cl~tsie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

(1) Cass., 16 oktober 1967 (A1'1'. cass., 1968, 
biz. 245); raadpl. noot 1 onder cass., 24 april 
l950 (Bttll. en PASIC., 1950, I, 579} en noot 2 
onder cass., 5 maart 1951 (ibid., 1951, I, 450). 
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2• KAMER.- 19 januari 1971. 

.STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART 
1962, ARTIREL 64. IN STAND 
HOUDEN VAN EEN li1ET DE VI'ET STRIJDIG 
WERK. - VERJARING VAN DE STRAF
VORDERING. - AANVANGSPUNT VAN 
DE TERMIJN. 

De ve1ja1·ing van de st1·ajvorcle1·ing wegens 
het in stand houclen van een we1·k, 
zoals clit is bepaalcl bij a1·tikel 44 van cle 
wet van 29 mam·t 1962 houclencle oTga
nisatie van cle 1·uimtelijke o1·clening en 
van cle steclebouw, en clat is uitgevoe1·cl 
zoncle1· voomfgaancle gesch1·even en ttit
clntkkelijke ve1·gt~nning van het college 
van btwgemeeste1· en schepenen, begint 
pas te lopen van cle clag waamp cle alclus 
onwettelijk geschapen toestancl een eincle 
heejt genomen. 

(DERKS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 april 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen als rechtscol
lege waarnaar de zaak is verwezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
15 september 1969; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij de strafvorde
ring ten aanzien van de telastlegging om 
a ls eigenaar op een onroerend goed 
gebouwd te hebben zonder voorafgaan
delijke schriftelijke vergunning van het 
college van bm·gemeester en schepenen, 
verjaard werd verldaard : 

Overwegende dat eiser zonder belang 
is om zich te voorzien tegen de beslissing 
waarbij de strafvordering wegeris verja
ring vervallen werd verklaard ; . 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de 
telastlegging om sinds de bouw van 
gezegd gebouw het tot 14 november 1968 
als eigenaar in stand gehouden te h ebben 
zonder voorafgaandelijke en uitdrukke
lijko vergunning van h et collegE> van 
bm·gemeester en schepenen : 

. Over het rniddel afgeleid uit d.e schen
d ing van de artikelen 97 van de Grand
wet, 21, 2~ , 23 van de wet van 17 april 
1878 h oudende de voorafgaandelijke titel 

van het Wetboek van strafvordering, 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
30 mei 1961 , 44, 64 en 65 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, 

cloo1·clat h et bestreden arrest, na gecon
stateerd te hebben dat de litigieuze 
bouw van een zomerverblijf te Opoeteren 
een voldongen feit was ten laatste einde 
jtmi 1963, eiser veroordeeld heeft om, 
sinds de bouw van gezegd zomerverblijf, 
het tot 14 november 1968 als eigenaar 
in stand gehouden te hebben zonder 
voorafgaandelijke en uitdrukkelijke ver
gunning van het college van burgemees
ter en schepenen, aan eiser bevolen heeft 
de p laats waar b ewust gebouw zich 
bevindt in de vorige staat te h erstellen, 
en beslist h eeft dat, in geval van niet
uitvoering van het bestreden arrest, 
de burgemeester of de afgevaardigde 
mnbtenaar daarin zou mogen voorzien, 
en doordat het bestreden arrest die 
beslissing heeft laten stetulen op de 
beschouwing dat de telastlegging, bij 
gebrek aan vergunning .een gebouw te 
h ebben laten bestaan, een voortdurend 
misdrijf b etreft, en dat ten aanzien 
van dergelijk misdrijf de verjaring slechts 
begint te lopen vanaf het ogenblik 
dat de met de wet strijdige toestand 
opgehouden heeft, 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, h et in stand 
houden van een zonder vergunning opge
troldwn gebouw, bedoeld in de artike
len 44, 64 en 65 van de wet van 29 maart 
1962, zo dit niet gepaard gaat met 
positieve daden, .een voortdm·end besten
dig misdrijf uitmaakt en niet een voort
durend opeenvolgend misdrijf; waar 
het gaat om een voortdurend bestendig 
misdrijf, de verjaring bepaald door de 
artikelen 2 1, 22 en 23 van de wet van 
17 april 1878 begint te lopen, niet vanaf 
het ogenblik dat de met de wet strijdige 
toestand opgehouden heeft, maar van 
af het ogenblik dat de delictueuze toe
stand tot stand kwam, waaruit volgt dat 
ten deze d e verjaring was ingetreden; 

tweecle onclenleel, minstens het bestre
den arrest nagelaten heeft te antwoorden 
op de conclusie voor het hof van beroep 
genomen, waarin eiser de verjar ing inriep 
om reden dat het ten deze niet ging om 
een voortdurend opeenvolgend misdrijf, 
maar om een voortdurend best.endig 
misdrijf, welk gebrek aan antwoord 
gelijkstaat met de door artikel -97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

W at het eerste onderdeel betreft 
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Overwegende dat eiser door het hof 
van beroep veroordeeld werd om gezegde 
bungalow, sinds de bouw ervan, tot 
14 november 1968 als eigenaar te hebben 
laten bestaan, zonder voorafgaandelijke 
en uitdrukkelijke vergunning van het 
college van burgemeester en schepenen ; 

Overwegende· dat luidens voormelde 
telastlegging het strafbaar feit er niet in 
bestaat een gebouw wederrechtelijk te 
hebben opgericht, hetwelk voltooid is 
wanneer de bouwwerken een einde heb
ben genomen en h et beoogde resultaat 
bereikt is, maar wel in het feit een 
wederrechtelijk opgericht gebouw in 
stand te houden, hetwelk voortduurt 
zolang de delictueuze toestand geen einde 
heeft genomen ; 

Overwegende dat door vast te stellen 
dat het ten laste gelegde feit nog onon
derbroken voortduurde op 14 november 
1968, het hof van beroep wettelijk 
b eslist dat ten deze de strafvordering 
niet was verjaard ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voorhield dat het in stand houden van 
een gebouw, dat op ongeoorloofde wijze 
opgericht wercl, een voortclurend perma
nent misclrijf is en dat de verjaring van 
de straf vordering tot vervolging van clit 
soort misch·ijf begint te !open vanaf het 
tot stand brengen van de delictueuze toe
stand, clit is van af het bereiken van het 
beoogcle resultaat, in cant het optrekken 
van de bungalow ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat het in stand houden van een gebouw, 
opgericht zonder vergunning, een voort
dm·end misdrijf is ten aanzien van het
welk de verjaring slechts begint te lopen 
vanaf het ogenblik dat de met de wet 
strijdige toestand opgehouden heeft; 

Dat ten deze de feiten van die telast
legging nog ononderbroken voortdum·den 
op 14 november 1968; 

Overwegende dat het arr est aldus de 
conclusie van eiser passend beantwoordt 
en dat het onderdeel feitelijke grondslag 
rrust; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
nin.g; veroordeelt eiser in de kosten. 

19 januari 1971. - 2e kamer.- Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijlcluidende conclusie, de H . D epelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 
Bayart. 

2e KAMER.- 19 januari 1971. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
_:__ ARREST VAN BUITENVERVOLGING
STELLING. - VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ. - DRAAG
WIJDTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN ARREST 
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. -
MIDDEL WAARBIJ DE BESCHIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING WEER TER 
SPRAKE KOll'i:T.- NmT-ONTVANKELIJK
HEID. 

3° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- BESLISSING VAN BUITENVERVOL
GINGSTELLING. 0NDERZOEKSGE
REOHT NIET BEVOEGD OM DE GEGROND
HEID VAN DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING TE BEOORDELEN EN OM 
DEZE RECHTSVORDERING BIJ RET VON
NISGEREOHT AANHANGIG TE 1\'i:AKEN. 

1° De btwge1'lijlce pa1·tij is alleen ontvanlce
lijlc om zich tegen een m·1·est van buiten
ve1·volgingstelling in cassatie te voo1·zien, 
in zove1' zij hie1·bij ve1'001'cleelcl wonlt 
tot schadeve1·goecling jegens cle belclaagde 
en in de lcosten van cle st1·afv01·dm·ing 
of in die van cle btwge1·lijlce 1'echtsv01·cle-

. 1·ing (1), en in zove1· het a1·1·est een 
ancle1·e beschilclcing inhottdt die ttitsltti
tend bet·relclcing heeft op de bu1·ge1'lijlce 
1'echtsvo1'de1·ing. 

2° H et middel clat cle beschilclcing van 
bttitenve1·volgingstelling wee1· te1' sp1·alce 
b·rengt is niet ontvanlcelijlc tot staving 
van een voo1·ziening van de btwge1'lijlce 
pm·tij tegen cle beschilclcing van een 
an·est van bttitenve1·volgingstelling, 
waa1·bij zij ve1·oonleeld wonlt tot schade
VC1'goeding jegens de belclactgcle of in 

(1) Cass., 20 juni 1970 (A1·r . cass., 1970, 
blz. 1023). 
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de kosten van de st1·afvo?'de1·ing of van 
de bu1·ge1'lijlce 1'echtsvo1·de1'ing ( 1). 

3o H et ondm·zoelcsge1·echt dat beslist dat de 
belclaagde niet moet tv01·den ve1·volgd is 
niet bevoegd om de geg1·ondheid van de 
btwge1·lijlce 1'echtsv01·de1·ing te beo01·delen 
of om deze 1'echtsvonle1·ing bij het vonnis
ge1·echt aanhangig te malcen (2). 

(SABBE, T. ROELANDT.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Gent, kamer van inbeschuldi
gingstelling gewezen ; 

O verwegende da:t het aFrest, uitspraak 
doende over het hager beroep door eisers, 
burgerlijke partij, ingesteld tegen de 
beschikking van bnitenvervolgingstelling 
van de raadkamer, dit beroep ontvangt, 
h et ongegrond verklaart, de bestreden 
beschikking bevestigt waarbij uitspraak 
werd gedaan over de strafvordering, de 
kamer van inbeschuldigingstelling onbe
voegd verklaa.rt om uitspraak te doen 
over de burgerlijke rechtsvordering van 
eiser, deze veroordeelt in de kosten van 
hager beroep, onder meer deze die geval
len zijn aan de zijde van het openba;re 
ministerie, en eiser veroordeelt om te 
betalen aan de verdachte, hier verweer
der, ten titel van schadevergoeding, de 
som van een frank ; 

I . In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvordering 
gewezen: 

Overwegende dat d e voorziening slechts 
ontvankelijk is met betrekking tot .de 
veroordeling tot schadevergoecling jegens 
de verdachte en in de kosten van de 
strafvordering ; 

Overwegende da£ de door eiser opge
worpen middelen niet uitsluitend gericht 
zijn tegen deze beschikkingen van het 
arrest, maar insgelijks de beslissing van 
bnitenvervolgingstelling van verweerder 
opnieuw in de zaak betrekken ; 

D at zij derhalve niet ontvankelijk zijn; 

(1) Cass., 14 maart 1966 (Bu.ll. en PASIC., 

1966, I, 912); 24 april 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 1029); 29 juni 1970 (ibid., 1970, blz. 1023). 

(2) Raaclpl. cass., 9 februari 1948 (Bull. en 
PAsiC., 1948, I, 84); Beroep Brussel, · k . 
. inbesch., 3 juli 1964 (Rechtslc . Weelcbl., 1964-
1965, kol. 263). 

II. In zover d e voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering gewezen : 

Over het tweede onderdeel van h et 
tweede middel, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
461, 463 en 491' van het Strafwetboek, 
66, 128, 136, 162 en 194 van het Wetboek 
van strafvordering, 21 en 26 van wet van 
17 april 1878, en 1382 en 1383 van h et 
Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het arr est de burgerlijke vorde
ring wegens on.bevoegdheid verwerpt 
omdat eiser wei vroeger ldacht had kun
nen indienen niettegenstaande de tegen 
hem ingestelde vervolgingen, 

te1·wijl de burgerlijke vordering ver
jaart met een termijn van vijf jaar, en 
terwijl die termijn nog niet verstreken 
was toen eiser op 17 juni 1968 ldacht 
indiencle bij de onderzoeksrechter die 
hem daarvan de dag zelf akte verleende, 
vermits de feiten gebeurd zijn hetzij op 
3 april 1964 (feit B) hetzij in de zomer 
van het jaar 1964 (feit 0) : 

Overwegende dat het arrest de beschik
lring van de raadkamer, waarbij de straf
vordering vervallen verldaard werd door 
verjaring, bevestigt, en als gevolg daar
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
onbevoegd verklaart om uitspraak te 
doen over de burgerlijke vordering ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
burgerlijke vorderin.g niet verwerpt, zoals 
in het middel aangevoerd wordt, maar 
beslist dat de kamer van inbeschuldiging
stelling niet bevoegd is om de gegrondheid 
van de burgerlijke vordering te onder
zoeken en dat zij verweerder naar de 
strafrechter (ten grande) niet mag ver
wijzen om er enkel over de bm'gerlijke 
belangen te horen uitspraa.k te doen ; 

Overwegende dat deze beslissing over 
eenkomstig de wet is; 

Overwegende inderdaad dat uit arti
kel 4 van de wet van 17 april 1878 voort
vloeit dat, behalve uitzonderi.ng sprui
tende uit een wetsbepaling, wat ter za.l'e 
het geval niet is, de burgerlijke vordering 
slechts samen met de strafvordering voor 
de strafrechter kan. worden aanhan.gig 
gemaakt; 

Dat de omstandigheid dat de per:;;oon 
die beweert door het misdrijf benadeeld 
te zijn zich voor de onderzoeksrechter 
b1.1rgerlijke partij stelde v66r h et ver' 
strijken van de termijn van vijf jaar 
voorzien door het gewijzigde ai,tikel 26 
van deze wet, de onderzoeksrechtsmacht 
die vaststelt dat de strafvordering ver-
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jaard is niet toelaat de burgerlijke rechts
vordering voor de strafrechter aanhangig 
te maken ; dat zij niets a nders kan dan 
h et aan de bm·gerlijke partij over te 
laten zich voor de bm·gerlijke rechter te 
voorzien; 

Dat clit ondercleel van het micldel naar 
recht faalt ; 

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

19 januari 1971. - 2e kam er. - Voo?' 
zittm· en' Ve1·slaggeve1·, de H. L ouveaux, 
r aadsheer waarnem.end voorzitter. 
Gelijlcltticlencle conclttsie, de H. D epelchin, 
aclvoca.at-generaal. 

3e KAl\iER. - 20 januari 1971. 

ARBEIDSONGEV AL. - BEGRll' . 

H et cwbeiclsongeval, in cle zin van cle geco
onlineenle wetten bet1·efjencle cle ve?·goe
cling cle?' schacle V001'tBJJ1'ttitencle ttit 
a1·beiclsongevallen, is een schielijke ge
bett?'tenis die een lichamelijlc letsel 
teweegb1·engt en waa1·van cle oo1·zaak of 
een van cle oo1·zaken buiten het o1·ganisme 
van cle get1·ofjene li gt (1). (Gecoorcli
neerde wetten van 28 september 1931, 
art. L) 

(NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP « VERENIGING 
DER BELGISOHE EIGENAARS », 

T. HAlVIOIR.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het b estreden 
vonnis, op 24 november 1969 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank v an 
eerste aanleg t e N amen ; 

Over het midclel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 van d e wetten 
op de v ergoeding der schade voortsprui-

(1) Het Hof heeft in zijn arrest van 26 mei 
1967 van het begrip arbeidsongevai een 
omschrijving gegevens voigens welke de 
schielijke werking van een uitwendige kracht 
niet meer a is bestanddeei van het ongeval 
wordt vereist; cass., 26 mei 1967 (A1'7'. cass ., 
1967, biz. 1177) en de conciusie van Procureur
generaai Ganshof van der Meersch, toen 
eerste advocaat-generaai, verschenen in Bull. 
en PAsrc., 1967, biz. 1138; ca.ss., 29 februari 
1968 (An· . cass., 1968, biz. 868) en ca.ss., 
17 oktober 1969 (ibid ., 1970, I, 174). Zowei 
v66r ais na het arrest van 26 mei 1967 werd 
door het Hof beslist dat de zwaartekra!'ht on 

t ende uit arbeidsongevallen, gecoordi
neercl bij het koninklijk besluit van 
28 september 1931 en gewijzigd bij arti
kel 1 van de besluitwet van 9 juni 1945, 
1315 van het Bmgerlijk W etb oek, 870 
van het Gerechtelijk W etboek en 97 van 
de Gronclwet, 

cloonlat het b estreden vonnis , hoewel 
werd betwist dat h et ongeval, namelijk 
een val van verweerder die lich amelijk 
letsel t en gevolge had, een oorzaak heeft 
gehad welke buit en het organisme v an 
d eze laatste lag, niettemin verldaart -
en aldus de beslissing v an de eerste r ech 
ter bevestig t - cla t h et ging om. een 
arbeidsongeval, zulks op grond " dat de 
oorzaak van de letsels, d at wil zeggen 
van het ongeval, in de h arde aam·aking 
m et de grond te vinden is en clat h et 
evenwichtsverlies zelf een schielijke en 
abnormale gebemtenis is », 

te1·wijl onder arbeidsongeval in de wet 
telijke zin wordt verstaan een schielijke 
gebeurtenis die een licham elijk letsel 
teweegbrengt hetwelk een ongeschiktheid 
t ot werken of de dood ten gevolge heeft, 
en waa.rvan d e oorzaak of een van de 
oorzaken " buiten het organisme van de 
getroffene te vin.clen is », terwijl ook d e 
getroffene of de rechthebbenden, in geva1 
van betwisting, h et b estaan van een der
gelijke oorzaak m oeten b ewijzen, en v er
mits het bestaan van deze oorzaak in 
feit e niet met zekerheid kan worden 
afgeleid uit de hierboven overgenomen 
gro1iden of uit enige andere vaststelling 
van de b eslissing, het vonnis onwettelijk 
en zonder een geldige grond heeft geoor
deeld dat het t en cleze ging om een 
arbeidsongeval in de wettelijke zin 
(schending van aile bovenvermelde wet
t elijke bepalingen), en t erwijl , in elk 
geval, genoemde gronden in het onzekere 
laten of d e feit em·echters al clan niet 
hebben willen b eslissen dat « de harde 
aanraking met de grond », die, volgens 
hen, « de oorzaak van de Ietsels , dat wil 

zichzelf noch de uitwendige kracht, noch een 
oorzaak buiten het organisme van de getroffene 
wa.s : cass., 2 december 1966 (ibid., 1967, 
biz. 437}, cass., 8 maart 1968 (ibid., 1968, 
biz. 906) en noot 2. Vgl. inzake een val : 
cass., 27 maart 1952 (Bull. en PASIC., 1952, 
I, 481}, cass., 5 jtmi 1958 (ibid., 1958, I , 1100}, 
cass., 15 m aart 1962 (ibid., 1962, I, 783}, 
cass., 13 november 1963 (ibid., 1964, I, 401}, 
cass. , 24 december 1965 (ibid., 1966, I, 572 
en de noot} , cass., 13 januari 1966 (ibid., 
1966, I, 616}, cass., 2 december 1966 (A1'1'. 
cass., 1967, biz. 437) en cass., 30 juni 1967 
!i.hii L 1!1117 . hl7. . 1~ 1 !1\ . . 
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zeggen van het ongeval " zou geweest 
zijn, in de omstandigheden waarin het 
zich heeft vootgedaan, kon en moest 
worden beschouwd als een oorzaak die 
buiten het organisme van verweerder 
lag, t erwijl ook de duisterheid en dubbel 
zinnigheid van de gronden dienaan
gaande, het niet mogelijk maken de 
wettelijkheid van de bekritiseerde beslis
sing na te gaan (schending van de artike
len 97 van de Gr.:mdwet en 1 van de bij 
het koninklijk besluit van 28 septem
ber 1931 gecoi:irdineerde wetten) : 

Overwegende dat, in de zin van de 
gecoordineerde wetten betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, het ongeval een schie
lijke gebeurtenis is die een lichamelijk 
letsel teweegbrengt en waarvan de oor
zaak of een van de oorzaken buiten het 
organisme van de getroffene ligt ; 

Dat deze oorzaak een uitwendige 
kracht kan zijn en dat de werking van 
een dergelijke kracht niet noodzakelijk 
een schielijke werking is ; 

In zover het middel de schending van 
artikel 97 van de Grondwet aanvoert : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet aileen op de door het middel bekriti
seerde gronden steunt, doch ook op 
sommige overwegingen van het vonnis 
van de eerste rechter ; 

Dat dit vonnis geenszins gewag maakt 
van een ziektetoestand van v66r het 
ongeval; dat het duidelijk en zonder dub
belzinnigheid stelt dat de schielijke aan
raking van verweerder met de grond werd 
veroorzaakt door « een uitwendige kracht 
die zwaartelcracht wordt genoemd " ; 

Dat het dus geen twijfel lijdt dat de 
rechtbank heeft gesteld dat de oorzaak 
van de gebeurtenis die lichamelijk letsel 
heeft teweeggebracht buiten het orga
nisme van de getroffene te vinden was ; 

In zover het middel zich beroept op 
de schending van de artikelen 1 van de 
wetten op de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 

.van het Gerechtelijk Wetboek : 
Overwegende dat blijkens het bestre

den 'vonnis en de beslissing van de vrede
rechter waarnaar het verwijst, de feiten
rechters hun overtuiging niet hebben 
gesteund op de beweringen van de getrof
fene, doch op het door hem overgelegde 
bewijsmateriaal ; 

Overwegende dat de rechter heeft vast
gesteld dat de gebem'tenis die lichamelijk 
letsel heeft teweeggebracht schielijk is 
geweest, dat ze zich in de loop van de 

uitvoering van een ~beidsovereenkomst 
heeft voorgedaan en dat de oorzaak 
ervan buiten het organisme van de 

· getroffene lag, en hij dus hieruit wettelijk 
heeft kunnen afl.eiden dat de gebeurtenis 
een arbeidsongeval was ; 

Dat het middel dan ook niet kan wor
den aangenomen ; 

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

2.0 jannari 1971. - 3e kamer.- Voo?·
zitter en Ve1·slaggeve1·, de H. Polet, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. De 
Bruyn. 

3e KAMER. - 20 januari 1971. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- DUBBELZINNIGE REDENEN. - Nill<T 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Door dubbelzinnigheid aangetast en de?"
halve niet 1·egelmatig met redenen om
kleed is de sententie die in het onzekere 
laat of de 1·echtm· heeft gesteld dat de 
feiten die eise1· tot zijn ve1·wee1· had aan
gevom·d niet bewezen wa1·en dan wel of 
hij, . daarentegen, heeft gemeend dat deze 
feiten j~bist wa1·en doch · aan de 1·edenen 
aangevoe1·d te1· 1·echtvam·diging van het 
ontslag het vereiste dringend karalcte1· 
niet ontnamen. (Grondwet, art. 97; 
Gerecht. Wetb., art. 780.) 

(DUBOIS, T. NAAMLOZE VE.NNOOTSCHAP 
« ELECTROMECANIQUE ».) 

ARREST (vertaling) . 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 11 februari 1970 gewezen 
door de W erlcrechtersraad van beroep te 
Brussel, kamer voor bedienden; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 780 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

het tweede, doordat de bestreden sen
tentie beschouwt dat de aan eiser verwe
ten stelselmatige weigering mede te wer
ken aan het plan tot restructuratie van 
de vennootschap bewezen is en een drin
gende reden oplevert welke het ontslag 
zonder opzegging rechtvaardigt ; dat, 
volgens haar gronden, uit het onderzoek 
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van de stukken van de dossiers volgt dat 
eiser, in de moeilijke ogenblikken die 
verweerster 1noest overwinnen, n iet doel
treffend aan · het plan tot herstel mee
werkte, en dat hij aldus op onaanvaard
bare wijze tekort is geschoten in de 
hoogste plicht van h et boger personeel 
en in de functies en verantwoordelijk
heid die hij waarnam, 

te1·wijl deze gronden aileen, zonder 
enige nadere aanduiding in verband m et 
de stukken waarnaar de rechter verwijst 
of inzake de vormen die het beweerde 
gebrek aan meclewerking zou hebben 
aangenomen, geen passend antwoord zijn 
op de formele ontkenning door eiser van 
het tegen h em gericht verwij t of op het 
uitvoerig verweer dat hij had afgeleid 
uit het eenzijdig karakter van het door 
verweerster aangevoerde proces-verbaal 
van 2 februari 1968, uit de werkelijke 
draagwijdte van zijn eigen brieven van 
6 februari en 15 februari 1968 en uit zijn 
recht inspraak te hebben over het her
vormingsprogramma betreffende de onder 
zijn leiding staande diensten ; zodat de 
feitenrechter de verplichting niet is nage
komen om zijn beslissing naar de eis van 
de wet met redenen te omkleden ; 

het clenle, ct~onlat d e sententie als ch·in
gende reden, welke het ontslag zonder 
opzegging van eiser rechtvaardigt, in 
aanmerking neemt de gekarakteriseerde 
daad van insubordinatie welke zou be
staan in de besliste weigering een controle 
van de betw:iste zak en te laten verrichten 
door de b eer C ... die door verweerster 
daarl'llee spec:iaal was belast , 

tenvijl eiser, naar lu:id van zijn con
clusie, eenvoudig had geweigerd dat d e 
bedoelde. controle op 1 maart 1968 zou 
plaatshebben, en zulks, op grand dat d e 
diensten v an de boekhouding de laatste 
dagen van de maand februari 1968 waren 
verhuisd en dat er een pa.ar dagen nodig 
waren om ze opnieuw in te richten ; de 
feitenrechter, door niet te antwoorden op 
dit middel tot rechtvaardiging, de ver
plichting niet is nagekomen om zijn 
beslissing n aar de eis van de wet m.et 
redenen te omkleden : 

Overwegende dat eiser voor de werk
rechtersraad van beroep betoogde, ener
zijds, « dat men h et h em niet kan verwij
ten in verband met de organisatie van 
zijn cliensten enig bezwaar te hebben 
gemaakt ; dat men herp. evenmin k an 
verwijten dat hij in zijn brief van 
15 februari 1968 .. . de verzekering vraagt 
<;iat er . aan de functies die hij in de ven
nootschap .uito.efende niet zou geraakt 

worden "• en, anderzijds, « dat de laatste · 
dagen van febri1ari 1968 waren gebruil't 
voor de verhuizing van de diensten van 
de boekh ouding en dat duidelijk uit de 
brief van 29 februari 1968 blijkt dat eiser, 
gelet op deze ornstandigheden, weigerde 
dat de controle op 1 maart 1968 zou 
geschieden; dater im1ners een p aar dagen 
nodig waren om de pas verhuisde dienst 
te reorganiseren " ; 

Overwegende dat de. sententie erop 
wijst « dat uit het onderzoek van de aan 
het om·cleel van de raad onderworpen 
stukken van de dossiers volgt dat bet 
cluidelijk bewezen is .. . dat gedaagde in 
hoger beroep (thans eiser), in de moeilijke 
ogenblikken die eiseres in hoger beroep 
(thans verweerster) moest overwinnen, 
niet doeltreffend aan het plan tot herstel 
meewerkt " en « dat.. . een gekarakteri
seerde daad van insubordinatie oplevert 
de besliste weigering - die hij, boven
clien, op 29 februari 1968 aan zijn direc
tem· schriftelijk deed kennen - om een 
controle van de betw:iste zaken te laten 
verrichten door de h eer C. die door eiseres 
in hager l;>eroep daarmee speciaal wa.s 
belast "; 

Overwegende dat h et antwoord van de 
sententie op de conclusie van eiser door 
dubbelzinnigheid · is aangetast ; dat het 
in het onzekere laat of de rechter heeft 
gesteld dat de feiten die eiser tot zijn 
verweer had aangevoerd n iet bewezen 
waren dan wel of hij, daarentegen, 
heeft gemeend dat deze feiten juist waren 
doch aan de redenen aangevoerd ter 
r echtvaardiging van het ontslag het ver
eiste dril'lgend lmrakter niet ontnamen ; 
D:~,t de sententie dus de in de middelen 

vermelde artikelen 97 van de Grondwet 
en 780 van · het Gerechtelijk Wetboek 
heeft geschonden ; 

Dat deze middelen gegrond zijn ; . 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt dat van dit a.rrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
r echter wordt beslist ; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Luik. 

20 januari 1971. - 3e kamer.- Voo?'· 
zittm· en Ve1'slaggeve1·, de H. Polet, raads
h eer waarnemend voorzitter. - Gelijk.' 
luiclencle conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. 
Philips en Simont. 
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3e KAMER. - 20 januari 1971. 

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVER
EENKOMST. - ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR WERKLillDEN. - ARBEIDER GE
TROFFEN DOOR EEN ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID TEN GEVOLGE VAN EEN 
ZillKTE. VoORTDUREN VAN DE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID NA DE DATUJvi 
VASTGESTELD DOOR DE DOOR DE WERK
GEVER GEi\iACHTIGD GENEESHEER OM 
DE WERKELIJKHEID VAN DE ZIEKTE NA 
TE GAAN. - WERKi\iAN Dill AAN DE 
WERKGEVER EEN i\iEDISCH ATTEST 
HEEFT GEZONDEN TOT BEWIJS VAN RET 
VOORTDUREN VAN ZIJN ZIEKTE. 
WERKGEVER DIE DE ECHTHEID VAN DIT 
ATTEST BETWIST. - WERKGEVER DIE 
GEEN OPDRACHT GEEFT AAN EEN GE
NEESHEER BIJ DE WERKMAN TE GAAN 
OF DE WERKMAN NIET UITNODIGT OJvi 
ZICH BIJ EEN DOOR HEJ\i GEiVIACH'l'IGDE 
GENEESHEER AA.J."'< TE B:IEDEN.- GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE WERKl\iAN EEN 
DESKUNDIGENONDERZOEK AAN TE VRA

GEN. 

Indien cle a?·beidsongeschilctheicl van een 
we1•kman wegens zielcte voo1·tchturt na ~e 
datum vastgesteld doo1' cle geneeshee1· che 
cle we1·lcgevm· heejt gemac~~tigcl om cle 
we?·lcelijlcheicl van deze z~ekte vast . ~e 
stellen, volcloet cle we1·lcman clie aan z~Jn 
we1·lcgeve1' een nwclisch attest heejt gezon
clen tot bewijs van het voo?·tclu?·en van 
zijn ongeschilctheicl, aan cle voonvaa1·clen 
gestelcl bij m·tilcel 29brs .van cle wet van 
10 maa1·t 1910 op cle cwbeiclsove?·een
komst, aangevuld bij cle we~. van 
10 clecembe1· 1962 (1), en moet h~J geen 
cleslcuncligenonde1·zoek aanm·agen als cle 
we1·lcgeve1' cle echtheicl van clit meclisch 
attest betwist zoncle1' een geneeshee1· te 
machtigen bij de we1'kman te g~an of. 
cle we1·lcman ttit te nocligen om z~ch b~J 
een cloo1· hem gemachtigcle geneeshee1· aan 
te bieclen (2). 

·(1) De wet van 21 november 1969 heeft 
een· wijziging gebracht in artikel 29bis dat 
in de wet van 10 maart 1900 is ingeschakeld 
door die van Hi december 1962. 

(2) Raadpl. cass., 19 mei 1960 (Bull. en 
P ASIC., 1960, I, 1077), 25 mei 1967 (A1'1', 
cass.', 1967, blz. 1171) en 7 december Hl67 
(ibid., 1968, blz. 503); vgl. in v~rband 
met de ·.arbeidsovereenkomst voor bedienden 
artikel 9, § 2, van de wetten, gecoordineerd 

(PAIROUX, T. NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP 
« DESTORDEUR ll.} 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 20 mei 1969 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroep te Luik, 
kamer voor werklieden (3); 

Over. het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315, 1350, 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek en 29bis van de .wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst 
die gewijzigd is bij artikel 18 van de wet 
van 10 december 1962, 

cloonlat, na vastgesteld te hebben, voor
eerst dat eiser aan verweerster een door 
zijn behandelende geneesheer ui~gereikt 
getuigschrift had gezonden waarmt bleek 
dat de ziekte van erser gedm·ende de 
periode van 28 januari tot 4 februari 1967 
zou voortduren, vervolgens, dat de dag 
zelf ·van de optvangst van dit getuig
schrift verweerster aan eiser schreef dat 
zij zijn afwezigheid als niet ~erech~vaar 
digd beschouwde vanaf 30 Januar:r 1967 
en dat de hem gegeven opzeggmg op 
3 februari 1967 zou eindigen, en, ten
slotte, dat eiser zich op 4 f ebruari 1967 
op het werk had aangemeld en dat ver
weerster had geweigerd hem te ontva~
gen, de bestreden sententw aan erser zrJn 
rechtsvordering tot het bekomen van een 
opzeggingsvergoe~g . ontzegt, op grond 
dat eiser het bewrJS met leverde van _het 
voortduren van zijn arbeidsongeschikt
heid, dat hoewel hij een getuigschrift van 
zijn behandelende geneesheer had over
gelegd en dadelijk ervan op de hoogte 
was gesteld dat zijn werk~ever er: de 
geloofwaardigheid van betwrstte, hrJ or. 
dat ogenblik betzij in der minne hetzrJ 
gerechtelijk geen expertise op teg~n
spraak had gevraagd, dat een getmg-

. schrift uitgereikt door de behandelende 
geneesheer die door de loontr~_kker geko
zen en betaald werd· geen bewrJS oplevert, 
en dat geen enkele expertise die meer d an· 
twee jaar na de feiten wordt bevolen 

bij het koninklijk · besluit van 20 juli 1955, 
gewijzigd bij · de wet van 10 december 1962. 
en thans door de wet van 21 november 19.69, 
cass., ·s januari 1960 (Bull. en PASIC., 1960, 
I , 512) en de , noot 1 en 22 december 1966 
(A1·r. cass., 1967, blz. 517). · . 

(3 ) De voorziening werd ingesteld op 29 mer 
1971. . 
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thans nog een oplossing zou kunnen 
brengen, 

tenvijl krachtens voormeld artikel 29bis 
van de wet van 10 maart 1900 het 
getuigschrift dat door de behandelende 
geneesheer van de loontrekker wordt uit
gereikt een vermoeden oplevert dat de 
werkgever enkel kan weerleggen door 
gebruik te maken van het hem door het
zelfde artikel verleende recht de loon
trekker aan het onderzoek van een door 
de werkgever gekozen geneesheer te 
onderwerpen ; waaruit volgt dat ten deze, 
nu verweerster van dit recht geen gebruik 
had gemaakt, het door eiser overgelegd 
geneeskundig getuigschrift bewijs ople
verde van het voortduren van de ziekte, 
en eiser, door te steunen op het vermoe
den dat aan dit getuigschrift verbonden 
is, het bewijs van dit voortduren had 
geleverd overeenkomstig de artike
len 1315, 1350 en 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

en te1·wijl in elk geval de vaststellingen 
van de bestreden sententie niet volstaan 
ter rechtvaardiging van het beschikkende 
gedeelte waarbij eiser zijn rechtsvorde
ring werd ontzegd; waaruit volgt dat de 
bestreden sententie onvoldoende met 
redenen is omkleed en aldus artikel 97 
van de Grondwet schendt : 

.W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de bestreden sen

tentie blijkt dat eiser van 23 tot 29 januari 
1967 afwezig is geweest wegens arbeids
ongeschiktheid ten gevolge van een 
ziekte, dat noch de werkelijkheid noch 
de duur van deze ongeschiktheid worden 
betwist, dat eiser, op maandag 30 januari 
1967, " aan verweerster een door zijn 
behandelende geneesheer uitgereikt ge
tuigschrift betreffencle het voortduren 
van de ziekte heeft gezonden dat gold 
voor de periode van 28 januari tot 
4 februari 1967 », dat de dag ~elf van de 
ontvangst van dit getuigschrift verweer
ster, zonder haar geneesheer opdracht te 
geven of eiser uit te nodigen zich bij de 
dbor haar gemachtigde geneesheer aan 
te bieden, schriftelijk aan eiser heeft 
laten weten « dat zij zijn afwezigheid als 
niet gerechtvaardigd beschouwde vanaf 
30 januari "; 

Overwegende dat, nu eiser, met betrek
king tot het voortduren van zijn arbeids
ongeschiktheid, voldaan had aan de ver
plichtingen die hem bij artikel 29bis van 
de wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst werden opgelegd, en ver
weerster geen gebruik had gemaakt van 
he_t ha~r bij _ deze_ wett~lijke bepa~ing t<;>~-

rechtsvordering niet mocht ontzeggen ; 
Dat dit onderdeel van het middel ge

grond is; 

Om die redenen, vernietigt de bestre- · 
den sententie; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter wordt beslist ; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

20 januari 1971.- 3• kamer.- Voo?'
zitte?', de H . Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeveT, de H. Legros, 
- Gelijkhticlencle conclusie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. - PleiteT, de 
H. Bayart. 

1• KAMER.- 21 januari 1971. 

1° PENSIOENEN. ........, BuRGERLIJKE 
PENSIOENEN. - PENSIOENEN VAN HET 
GEMEENTEPERSONEEL.- BEDRAG VAN 
DEZE PENSIOENEN. WET VAN 
25 APRIL 1933, ARTIKEL l. - VER
PLICHTING VOOR DE GEMEENTEN. 

2° GEMEENTE. - BEGROTING DER UIT
GAVEN. - UITGAVEN DIE JAARLIJKS 
OP DE BEGROTING DIENEN TE WORDEN 
GEBRAOHT. - GEMEENTEvVET, ARTI
KEL 131-15°. - UITGAVEN DOOR DE 
WETTEN AAN DE GEMEENTEN OPGE
LE.GD . - PENSIOENEN DOOR DE GE
ll>IEENTEN AAN HUN GEWEZEN BEAMB
TEN TOEGEKEND. 

3° GEMEENTE. - PENSIOENEN VAN 
HET GEMEENTEPERSONEEL. - PEN
SIOENEN DOOR DE GEMEENTEN AAN 
HUN GEWEZEN BEAMBTEN TOEGEKEND. 
- PENSIOE.NEN DOOR DE WET OPGE
LEGD. - BEGRIP. 

4° PENSIOENEN. - BURGERLIJKE 
PENSIOENEN.- PENSIOENEN VAN RET 
GEMEENTEPERSONEEL. - BED RAG VAN 
DEZE PENSIOE.NEN. WET VAN 
25 APRIL 1933, ARTIKEL 2. - BEAMB
TEN DIE EEN VOORDELIGER STANDREGE
LING GENIETEN DAN DIE WELKE HUN 
DOOR ARTm::i;;L 1 VAN DEZE WET WORDT 
TOEGEKEND. HANDHAVING VAN 
DEZE STANDREGELING. - STELSEL DAT 
ALLEEN VAN TOEPASSING IS OP DE 
BEAl\'IBTEN IN DIENST OP DE DATUM VAN 
DE INWERKINGTREDING VAN DEZE WET. 

5° PENSIOENEN.- BURGERLIJKE PEN
SIOENJllN. - PENSIOENEN VAN RET 
GEMEENTEPERSONEEL. - BEDRAG. -
Tr---------- ~-~~~-- -...--... 1or= ................. 
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28 JrEBRUARI 1935, ARTilillL 10. -
PENSIOENEN DIE IN DE REGEL NIET 
ll'rEER MOGEN BEDRAGEN DAN HET BIJ 
DEZE BEPALING VASTGESTELD BEDRAG. 

6° WETTEN EN BESLUITEN. -WET 
VAN 31 JULI 1934 WAARBIJ AA.J.'f DE 
KoNING BEPAALDE lVIACH'l'EN WORDEN 
TOEGEKEND MET HET OOG OP HET 
ECONOMISCH EN FINANCIEEL HERSTEL 
EN DE VERlVIINDERING VAN D E OPEN
BARE LASTEN. - ARTIKEL 1, § II, 
WAARBIJ AAN DE KONING DE MACHT 
WORDT VERLEEND OlVI DE LASTEN TE 
VERl\HNDEREN DOOR DE BESTAA.NDE 
WETTEN AAN DE PROVINCIEN EN GE
MEENTEN OPGELEGD. 

1° Ingevolge a1·tikel 1 van de wet van 
25 ap1·il 1933 ornt?·ent de pensioen?·ege
ling van het gerneentepe1·soneel zijn de 
gerneenten e1·toe gehouclen aan de pe?·so
nen van rninstens negentien jacw, die 
we1·kelijk deel ttitrnaken van hun pe?·so
neel, en hun ?'echthebbenden een pensioen 
te ve?·zekeTen be1·elcend volgens de 1·egelen 
die op de arnbtenaTen en bearnbten vcm 
het hoojd bestmw van het 111 inisteTie van 
Binnenlandse Zalcen alsmede op hun 
1·echthebbenden wonlt toegepast (1). 

2° A?·tilcel131 van cle gerneentewet ve1·plicht 
de gerneentemden ellc jam· op de begroting 
de1· uitgaven te b1·engen al cle ttitgaven 
welke do01· de wetten aan de gerneenten 
zijn opgelegd en onde?' rnee?' de pensioe
nen dooT de gerneente aan haa1· gewezen 
bearnbten toegelcencl (2). (Gemeentewet, 
artikel 131-15°.) 

3o A1·tikel 131-15o van de gemeentewet 
ve1·plicht de gerneenten op de jaa1·lijkse 
begroting de1· uitgaven de uitgaven te 

(1) Artikel 1 van de wet van 25 april 1933 
is vervangen bij artikel 2 van de wet van 
20 mei 1949, opgeheven bij artikel 64-13° van 
het koninklijk besluit van 28 november 1969, 
genomen ter uitvoering van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der werknemers . 

(2) Raadpl. Rep. p1·at. d1·. belge, vo Commune, 
nrs. 1452 en 1453; Les Novelles, Lois politi
ques et administratives, Institutions communa
les, nrs. 613 err volg. en 1344; Administratief 
Lexicon, Gemeentefinancien, blz. 39. 

(3) Cass., ' 10 december 1964 (Bull. en 
PASIC., 1965, I, 361). 

(4) De bepalingen die later artikel1, § II, 
van de wet van 3 juli 1934 zijn geworden 
luidden in het wetsontwerp als volgt : 

« ... a) alle maatregelen nemen om de lasten 
van de provincien en van de gemeenten te ver-

.r 

brengen die dool· de wetten w01·clen opge
legd en oncle1· mee?' de pensioenen clo01· 
de gerneenten aan lmn gewezen bearnbten 
toegelcend. H ientit mag niet wo1·den 
afgeleid dat de pensioenen, clie aan het 
gemeentepe1·soneel enkel met toepassing 
van een gerneentelijlce ve?'O?'dening_ wo?'
den toegekend, doo1· de wet en met naine 
doo1· de gemeentewet zijn opgelegd. 

4° A1·tikel 2 van de wet van 25 ap·ril 1933 
orntTent de pensioe?wegeling van he,t 
gerneentepe1·soneel behielcl het genot van 
een voo1·cleligm· stand·regeling dcm die 
wellce wercl ingesteld doo1· a1·tikel 1 van 
deze wet, alleen voo?' de gemeentebeambten 
die de1·gelijke stancb·egeling genoten en 
die in dienst wm·en de je jantta1·i 1934·, 
datttrn van de inwe?·kingt?·ecling· van cleze 
wet (3). 

5° A1·tikel 10 van het koninlclijlc besluit 
n1·. 125 van 28 jebnta?·i 1935 genornen 
te1· uitvoe1·ing van aTtikel 1, § I I, van 
de wet van 31 jttli 1934 waaTbij aan de 
Koning bepaalcle machten wo1·clen toe
gekend met het oog op het econornisch 
en financieel he1·stel en de ve1·minde1·ing 
van de openba1·e · lasten, bepaalt onde?' 
mee?' dat, behottdens wctt ten voorclele van 
bepaalde pe1·soneelsleden w01·dt vastge
stelcl en ondeT het voo?·behottd van hetgeen 
a1·tilcel 2 van de wet van 25 april 1933 
voo?·sch?·ijjt, de gemeentelijlce pensioenen 
niet mee1· mogen becl?·agen dan d1·ievie1·
de van de gerniddelcle weclde van de 
vijj laatste jm·en. 

6° A1·tikel 1, §II, van de wet van 31 jttli 
1934 had aan de Koning de macht 
veTleend om de lasten te ve?·rnincle?·en doo?' 
de bestaande wetten aan cle provincien 
en gemeenten opgelegcl ... (4). 

minderen, het evenwicht van hun begrotingen 
te verzekeren en een betere omslag van de 
fiskale inkomsten en van de verplichtingen 
van die besturen mogelijk te maken » 
(Parl. st. Kamer, zitting 1933-1934, ru·. 255, 
blz. 13). 

De andersluidende tekst die door de wet
gevende macht werd aangenomen, was 
voorgesteld door de commissie voor financien 
bij de Kamer die hem door de enige hierna
volgende overwegingen verantwoordde : 

« Door deze t ekst wordt het Regerings
ontwerp beperkt tot de financiele contrille 
der gemeenten. Moet m en verder gaan ? Is 
het nuttig de controle van h et centraal 
bestuUJ; tot andere punten uit te breiden als 
deze der plaatselijke financien? ... De com
missie was niet van deze mening » (Pari ... st. 
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(VAN DE VYVER, T. STAD BRUSSEL.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1968 door het Hof 
van b eroep te Brussel gewezen ; 

Over h et eerste middel, afgeleid uit 
de schending va~1. de artikelen 25, 26, 
29, 78, 107 van de Grondwet, 1 van de 
wet van 31 juli 1934 waarbij aan de 
Koning bepaalde m achten worden toe
gekend met h et oog op het economisch 
en financieel herstel en de vermindering 
van d e operibare lasten, die verlengd en 
aangevuld is bij de wetten van 7 decem
ber 1934, 15 en 30 m aart 1935, en inzon
derheid § II van genoemd artikel 1, en 
131 v an de Gemeentewet van 30 maart 
1836, met name 15o, 

doonlat, kennisnemende van de vraag 
of de bepaling van artikel 10 van het 
koninklijk besluit nr. 125 van 28 februari 
1935 in zover ze voorschrijfb dat de 
provinciale en gemeentelijke pensioenen 
niet m eer mogen b edragen dan drie vier
den van de gemiddelde wedde der laatste 
vijf jaren , niet voor onwettelijk moest 
worden gehouden omdat ze was genomen 
buiten het kader van de bijzondere mach
ten cl:ie krachtens artikel 1, § II, van 
voormelde wet van 31 juli 1934 aan de 
Koning waren verleend, h et h of van 
beroep, bij de bestreden b eslissing, de 
vraag ten onrechte ontkennend oplost 
en om aldus te beslissen hierop steunt 
dat de litigieuze bepaling in zover ze 
gerechtvaarcligd b lijkt te zijn door de 
bedoeling de financiele moeilijkheden te 
verhelpen waarmee smnmige gemeenten 
te lmmpen h adden, als zodanig binnen 
h et k ader valt van de machten die bij 

Kamer, zitting 1933-1934, m-. 271, blz. 9 
en 11). 

De Minister van Binnenlandse Zaken sloot 
zich in naam van de Regering bij dit amende
ment aan en verklaarde voor de Kamer het 
volgencle : 

« •• .- II va de soi pom•tant, Messieurs, que 
les pouvoil;s speciaux sont indispensables pour 
epargner aux co=unes les charges que la 
loi elle-mi!rne impose. Et vous le savez, parmi 
les lois que nous avons votees ces dernieres 
annees, il y en a qtrl, rien qu'en personnel, 
ilnposent aux communes des depenses exi

'geant, en certains enclroits 100 et meme 
'150 additionnels .. . II n 'est personne, je 
crois, qui souhaite le maintien de p areille 
situation et, d' autre part, il est bien cei·tain 

genoemd artikel 1, § II, aan de Koning 
waren toegekend, en zulks, enerzijds , 
omdat ze bijdraagt tot « vermindering " 
van een van de aan de gemeenten opge
legde lasten en, anderzijds, de b edoelde 
last beschouwd moet worden a ls " opge
legd door de bestaande wetten " ; dat 
immers" artikel 131 van de Gemeentewet 
de gemeenteraad verplicht elk jaar op de 
begl'oting van de gemeente t e brengen 
a lle uitgaven welke de wet haar oplegt, 
onder meer de p ensioenen die aan de 
gewezen b eambten worden toegekend; 
dat, bijgevolg, zelfs indien h et p ensioen 
zijn om·sprong v indt in een plaatselijke 
r egeling die door d e gemeente vrij wordt 
toegepast, de tutgave waartoe het aan
leiding geefb door de gemeentewet onder 
de door de wet opgelegde tutgaven wordt 
gerangschikt en krachtens de gemeente
wet door de gemeente verschuldigd is "• 

tm·w-ijl, volgens de vaststellingen zelf 
v an het arrest, het p ensioenstelsel waarop 
eiser aansp raak n1.aakte en waa.raan, 1iaar 
luj beweerde, artikel 10 van voormeld 
koninklijk besluit van 28 februari 1935 
wettelijk geen afbreuk had kunnen doen, 
zijn oorsprong niet vond in een bestaande 
wettelijke bepaling doch wel in een rege
ling d ie verweerster vrij aan h aar p er
soneelsleden had toegestaan, zodat de 
cc last " die er voor haar tut voortvloeide 
niet kon worden beschouwd, in de zin 
van m·tikel 1, § II, a ls h aar " opgelegd 
door b estaande wet t en "• welke beperking, 
uit kraQht zelf van ,de tekst van de wet, 
van de machten d ie aan de Koning wm·en 
toegekend om hem onder moer in staat 
te stellen de lasten van de provincies en 
van de gemeenten te verminderen, wordt 
ger echtvaardigd door de bedoelin15 van 
de wetgever deze 1nachten te beperken 
tot de maatregelen die a ls onontbeerlijk 

q~t' elle ne 11~tt JJ?'encl?·e fin sans ~me intm·vention 
diucte cl~t legistatett?' ott sans son atdm·isation. 

· Le texte qu e la commission a adopte et par 
lequel elle a remplace l'alinea premier, tou t 
en laissant tomber la disposition accessoire, 
a lilnite les pouvoil·s speciaux a la r eduction 
des depenses imposees aux communes et 
aux provinces par la loi. Ceci n e veut pas 
dire · que le gouvernement sera clesormais· 
desarme potu· interdil·e aux commtmes, dans 
ce qu'elles ont d' excessif, les depenses facul
t atives .. . Seulement, a ce dernier point de 
vue, les pouvoil·s que le gouvernement possede, 
en vertu du droit commun, sont suffisants .. : "· 
(Pm·l. hand., Kamer, zitting 1933-1934, 
vergadering van 19 juli 1934, blz. 1942 en 
1943). 
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werden beschouwd om de provincie- en 
gemeentebesturen de lasten te bespm·en 
die slechts konden worden opgeheven 
door een eventuele wijziging van de 
« bestaande wetten », met uitsluiting van 
de « facultatieve » uitgaven die met name 
voortvloeiden uit de maatregelen welke 
door genoemde bestciTen, lu·achtens hun 
eigen autonomie, waren genomen ten 
aanzien waarvan de regering zich op 
grand van de gemeenrechtelijke bepalin
gen inzake de administratieve voogdij 
voldoende gewapend achtte, zonder dat 
ze het nodig oordeelde zich daarvoor 
" bijzondere machten » te Iaten toeken
nen: 

Overwegende d at de wetsbepa!ingen 
die bij inwerkingtreding van het konink
lijk besluit nr. 125 van 28 februari 1935 
b estonden de gemeenten weliswaar opleg
den aan hem personeelsleden een pensioen 
toe te kennen dat berekend werd op de 
voet van de r egelen die op de ambtenaren 
en bedienden van het hoofdbestucU' van 
h et Minist.erie van Binnenlandse Zaken 
werden toegepast, doch niet het pensioen 
toe te kennen waarop eiser zich beroept 
en dat gelijk zou zijn aan 37 /45•te van 
de wedde van het laatste dienstjaar ; dat 
dit percentage van het pensioen uit een 
reglement van de Stad Brussel voort
vloeide; 

Overwegende dat de pensioenen die 
door de gem.eente aan haar gewezen 
beambten worden toegekend en waarvan 
sprake in het 15° van artikel 131 van de 
gemeentewet, op welke bepa.Iing het 
arrest steunt, enkel, zoals duidelijk tiit 
lid 1 van hetzelfde artikel blijkt, de pen
sioenen zijn die door « de wetten » aan 
de gemeenten zijn opgelegd; 

Dat derhalve het arrest verkeerdelijk 
op algemene wijze stelt dat « zelfs indien 
het pensioen zijn oorsprong vindt in een 
plaatselijke regeling die door de gemeente 
vrij wordt toegepast, de uitgave waartoe 
het aanleiding geeft door de gemeentewet 
onder de door de wet opgelegde uitgaven 
wordt gerangschikt en krachtens de 
gemeentewet door de gemeente verschul
digd is »; 

Overwegende dat in strijd met wat 
·verweerster verklaart de last van pen
sioenen waarvan het bedrag meer beloopt 
dan de drie vierden van de wedde van . 
de vijf laatste dienstjaren, ten deze niet · 
'bij de wet van 25 april 1933, doch enkel 
bij een reglement van verweerster was 
opgelegd; 

Dat immers, enerzijds, genoemde wet 
van 25 april 1933 d ergelijke pensioenen 
enkel toekent aan de person:eelsleden die 

op 1 janum·i 1934 in dienst waren en, 
anderzijds, lid 1, 1, van artikel 10 van 
het koninklijk besluit nr. 125 van 
28 februari 1935 de vermindering tot dit 
bedrag van de drie vierden enkel oplegt 
voor de meer voordelige pensioenen, 
waarop genoemde wet geen betrekking 
heeft, die verschuldigd zijn aan perso
neelsleden die pas vanaf 1 januari 1934 
in dienst waren ; 

Overwegende, derhalve, dat door aileen 
te steunen op de gronden dat de betaling 
van een pensioen dat gelijk is aan de 
37/45 ste van de wedde van het laatste 
dienstjaar, welk pensioen· is vastgesteld 
bij de verordeni.ng van 1923 van ver
weerster, een « last opgelegd bij een wet» 
van de wetgevende macht is, omdat, 
enerzijds, artikel 131-15° van de gemeen
tewet de gemeente verplicht de aan de 
beambten toegekende p .ensioenen op de 
begroting te brengen en, anderzijds, de 
wet van 25 april 1933 een dergelijke last 
heeft opgelegd, het arrest zijn beschik
kende gedeelte niet wettelijk met redenen 
heeft omkleed waarin wordt beslist dat 
artikel 10 van het koninklijk besluit 
nr. 125 van 28 februari 1935 op dit pen
sioen slaat en dat deze laatste bepa.Iing, 
door het bedrag van een dergelijk pen
sioen te verminderen, binnen het kad.er 
van de bij de wet van 31 juli· 1934 aan 
de Koning toegekende machten is geble
ven; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter wordt beslist ; verwijst de zaak 
naar h et Hof ~an beroep te Luik. 

21 januari 1971. - 1e kamer.- Voo?·
zitte?·, de H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Busin. - Geli.ilclui
dende conclusie, de H. Dumon, advocaat
generaal. - Ple1:te1·s, de HH. Fam·es en 
Van Ry1~. 

1e KA.li'I:ER. - 21 januari 1971. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG.- RECHT VAN DE ADMINISTRATIE 

01\r DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN HEr 
VERDICHT KARAXTER TE BEWIJZE<J:< VAN 
DE TEGEN HAAR AANGEVOERDE AKTEN. 
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2D INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - BEDRIJFSBE
LASTING. - VERENIGING IN DEEL
NEMING. - WINSTEN VAN RET HAN
DELSBEDRIJF. - BELASTINGEN TEN 
I,ASTE VAN DE VENNOTEN. -BEDRIJFS
BELASTING VERSCHULDIGD DOOR DE; 
WE;RKENDE; VE;NNOTE;N EN lliOBILIEN
BELASTING VERSCHULDIGD DOOR DE 

STILLE VENNOTEN. 

3D INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - V:mRENIGING 
IN DE;ELNE;MING. - BE;DRAG BE;TAALD 
AAN E;E;N WERKEND VENNOOT. 
BEDRAG IN DE; BE;DRIJFSBELASTING 
BELASTBAAR lVll!lT TOEPASSING VAl"< 
ARTIKEL 25, § 1, 1D, VAN DE GECOORDI

NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKOl\'[STENBELASTINGEl'[. - BEGRIP. 

1 D De ctclministnttie lean met het oog op 
cle vctststelling vcm de belasting het ve?·
cl·icht kct1'ctkle1' van een ovm·eenkomst 
bewijzen cloo1' ctlle ?'echtsmiclclelen met 
inbeg·ritJ vcm vennoeclens (1) . 

2D De ve1·eniging in cleelneming heeft geen 
1'echtspe1·soonlij lcheicl, zoclat zij geen 
·inkomstenbelasting is ve1·schttlcligcl ; cle 
winsten vcm hacw handelsbedTijj zijn in 
Lle becl·rijjsbelas#ng belastbacw ten nctrne 
vcm de · we1·kencle vennoten en in de 
mobilienbelasting ten nctme vcm de stille 
vennoten (2). 

3D H et hof vcm be1·oe1J clat vaststelt dat een 
we1·lcend vennoot van een ve1·eniging in 
deelneming van cleze ve1·eniging een 
bepaalcl bed1·ag heejt ontvangen, niet 
wegens de cliensten doo1· hem bewezen 
als onajhcmkelijlc a1·chitect mawr wegens 
zijn hoedanigheicl en activiteiten als ven
noot van deze ve1·eniging, beslist wette
lijk dat dit bedmg ten narne van clit 
wm·kend lid in de becl1·ijjsbelasting 

-belastbam· is met toepassing van a1·ti, 
kel 25, § 1, 1D, van de gecoonlinee1·de 
wetten bet1·efjende cle inkomstenbelastin
gen (3). 

(GRITTEN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.} 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 april 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

(1) Cass., 3 februari 1970 (Arr. cass., 1970, 
blz. 512); raadpl. cass., 27 oktober 1970, supra, 
blz. 193. 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 110 
van de Grondwet, 1134, 1315, 1316, 
1349, 1352, 1353, 1855 van het Bmgerlijk 
Wetboek, 14, 21, 25, inzonderheid § 1, 
35, inzonderheid § 1, en 42, inzonderheid 
§ 1, van de gecoordineerde wet ten betref
fende de inkomstenbelastingen, 

doo?"dat nu eiser su bsidiair bij conclusie 
had doen gelden dat, in de onderstel
ling dat het bestaan bewezen was van 
de door de ad:ministratie aangevoerde 
vereniging in deelneming, dat vvil zeggen 
die tussen de namnloze vennootschap 
« Sablieres de Rocom·t » enerzijds, 
Mevrouw weduwe Gritten, haar dochter 
en ham· zoon, eiser, anderzijds, werd ge
sticht voor de exploitatie door deze ven
nootschap van zandgronden die mede
eigendom waren van de andere « venno
ten », ct) « althans het bewijs niet was 
geleverd dat eiser was overeengekomen 
het dee! in de vereniging te brengen dat 
hem zou hebben kunnen toebehoren in 
genoemde goederen die zogenaamd door 
zijn moeder, weduwe Gritten, in genot 
waren ingebracht onder de mantel van 
de huurovereenkomst die op 2 juli 1952 
tussen haar en dezelfde vennootschap 
was aangegaan », b)« daarentegen uit het 
feit dat aileen Mevrouw weduwe Gritten 
deze overeenkomst heeft ondertekend en 
zij aileen de erin vastgestelde retributies 
heeft ontvangen, volgt dat haar kinderen, 
dat wil zeggen verzoeker (thans eiser) en 
zijn zuster, in haar voordeel hadden afge
zien van het genot van de ingebrachte 
goederen, dat trouwens niet wordt betwist 
dat de zandgroeven te Rocom·t door 
Mevrouw weduwe Gritten aileen en voor 
haar aileen werden geexploiteerd na het 
overlijden van haar man, wijlen Richm·d 
Gritten, tot de oprichting van de naam
loze vennootschap « Sablieres de Rocourt » 
(29 december 1952}, dat de bestreden 
beslissing zulks uitdrukkelijk erkent, dat 
de beslissing erop wijst dat de lopende 
rekening die eveneens zou ingebracht zijn 
in de vereniging in deelneming die ze 
aanvoert aileen aan Mevrouw weduwe 
Gritten toebehoorde en dat zij aileen de 
gelden in lening heeft gekregen die ge
diend hebben om de aankopen door de 
vennootschap van nieuw materieel te 

(2) Cass., 15 december 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 446) en 10 december 1970, 
supra, blz. 363 . 

(3) Raadpl. cass., 16 februari 1966 (Bull. en 
PAsrc., 1966, I, 786) en 15 oktober 1968 
(Arr. cass., 1969, blz. 184). 
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financieren » en dat bijgevolg de aanslag 
ten laste van eiser van een deel (1/8 of 
1180180 frank) van de retributies die door 
de naamloze vennootschap « Sablieres de 
Rocourt " in de loop van het bedoelde 
dienstjaar aan zijn moeder werden toe
gekend, niet verantwoord was - het 
bestreden arrest deze conclusie verwerpt 
op grond: a) dat «de door een vereniging 
in deelneming behaalde winsten moeten 
worden beschouwd als zijnde rechtstreeks 
aan de vennoten toegekend in verhouding 
van hun maatschappelijke rechten en 
jaarlijks ten laste van genoemde vennoten 
belastbaar zijn, zelfs zo ze op de reserve 
werden geplaatst en niet werkelijk aa.n 
deze laatsten werden uitgekeerd », b) « dat 
de fiscus door het aandeel van Richard 
Gritten, thans eiser, op een achtste vast 
te stellen terecht heeft gesteund op zijn 
deel - dat een achtste bedraagt - in de 
geexploiteerde gronden waarvan niet is 
aangetoond dat Mevrouw weduwe Gritten 
vruchtgebruikster zou zijn », c) en ten
slotte dat er moet aangenomen worden 
dat er ten deze gewichtige, bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende vermoe
dens bestaan waaruit blijkt dat aan ver
zoeker, thans eiser, ter uitvoering van de 
verborgen overeenkomsten, in de mate 
van zijn erfdeel het door de administratie 
in aanmerking genomen bedrag van 
1180180 frank werd toegekend », 

terwijl, emoste onde1odeel, aileen be
schouwd moeten worden als zijnde recht
streeks aan de vennoten toegekend in 
verhouding van htm maatschappelijke 
rechten; de gereserveerde winsten, dat 
wil zeggen die niet werkelijk onder de 
vennoten werden uitgekeerd ; deze laat
sten immers het aandeel van elk van hen 
in de winsten kunnen vaststellen zoals 
zij dat willen en enkel bij gebrek aan een 
andere vaststelling van het aandeel van 
elk van hen in de winsten of verliezen, 
dit aandeel « evenredig is aan zijn inbreng 
in de vennootschap " (schending van de 
artikelen 1134 en 1853 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

. ttveede onde1odeel, naar luid van de arti
kelen 25, § 1, 35, § 1, en 42, § 1, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, de bedrijfsbelas
ting en de aanvullende personele belasting 
op de gezamenlijke jaarlijkse inkomsten 
van elke belastingplichtige worden toe
gepast ; het bestreden arrest, zonder deze 
bepalingen te schenden, ten 1aste van 
eiser geen winsten heeft kunnen aanshian 
waarvan het zelf releveert dat ze een 
deel zijn van de totale retributie van 

967o505 frank die in de loop van het 
litigieuze dienstjaar aan Mevrouw weduwe 
Gritten werd toegekend; 

dmode onde1odeel, de enige feiten die het 
arrest vermeldt, namelijk, enerzijds, dat 
het aandeel van eiser in de geexploiteerde 
gronden een achtste bedraagt en, ander
zijds, dat niet is aangetoond dat Mevrouw 
weduwe Gritten vruchtgebruikster is, 
geen « bekende feiten " zijn in de zin van 
artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek 
waaruit de feitenrechter het bewijs « door. 
gewichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens » kon afleiden 
van het onbekende feit, ten deze het feit 
dat « aan eiser, ter uitvoering van de 
verborgen overeenkomsten, in de mate 
van zijn erfdeel het door de administratie 
in aanmerking genomen bedrag van 
1180180 frank werd toegekend » (schen
ding van de artikelen 1349, 1352 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek; schending 
van artikel 1315 [bewiJslast] van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vienle onderdeel, het bestreden arrest, 
na zelf erkend te hebben da.t het bedrag 
van 118.180 \ frank een deel vertegen
woordigde van de totale retributie die 
aan Mevrouw weduwe Gritten werd toe
gekend, niet heeft kunnen beslissen, zon
der de artikelen 14, 21, 25, 35 en 42 van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen te schenden, dat 
dit bedrag een ten laste van eiser be1ast
baar inkom3n was ; immers, krachtens de 
artikelen 14 en 21 van dezelfde wetten, 
dit bedrag een roerend inkomen was dat 
ten laste van de verkrijger ervan, 
Mevrouw weduwe Gritten, stille vennoot, 
aan de mobilienbelasting was onderwor
pen: 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
enerzijds, dat de directeur der belastingen 
heeft gewezen « op een r eeks gegevens 
waaruit blijkt dat de schijnbare huur
overeenkomst tussen. Mevrouw weduwe 
Gritten en - de naamloze vennootschap 
« Sablieres de Rocourt " en de oprichtings
akte van deze vennootschap slechts schijn 
waren om de belasting te ontduiken o o o 
dat, om de oordeelkundige redenen die 
de directeur ontwikkelt en die het Hof 
overneemt, moet worden aangenomen 
dat er tussen Mevrouw weduwe Gritten, 
haar dochter en eiser, enerzijds, en de 
naamloze vennootschap, anderzijds, een 
vereniging in deelneming, zoals door de 
administratie is aangevoerd, bestaat » ; 

Dat het arrest vaststelt, anderzijds, 
dat eiser voor een achtste vruchtgebrui
ker is van de zandgronden die in ge-
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noemde tijdelijke vennootschap werden 
ingebracht, dat zo hij weliswaar niet per
soonlijk in de overeenkomst van « huur » 
is opgetreden uit zijn l1ouding echter 
blijkt dat hij deze inbrmig heeft bekrach
tigd, 'dat hij de exploitatiewerken van de 
zandgronden leidde en dat hij zijn vader, 
sinds diens overlijden, in bet beheer van 
de exploibatie van de zandgroeven is 
opgevolgd; 

Overwegende dat bet arrest, zonder 
a.rtikel 1349 van bet Burgerlijk Wetboek 

_ te schenden, nit bet geheel van deze 
feiten heeft kunnen afleiden dat het 
bedrag van 967.505 fra~1k dat door ge
noem :le vereruging in deelneming aan 
Mevrouw weduwe Gritten· was betaald 
voor een achtsbe b et aandeel v an eiser 
vertegenwoorcligde ; 

Overwegende dat de vereniging in 
deelneming geen rechtspersoonlijld1eid 
heeft welke onderscheiden is van die der 
''e~moten, zodat de in haar b edrijf be
haalde winsten beschouvvd moeten wor
den als zijnde rechtstreeks door haar 
vem1oten verkregen en; te hunnen lasbe, 
belastbaar zijn in de mobilienbelasting 
wam>eer zi j stille vennoten zijn en in 
de bedrijfsbelasting wanneer zij werkende 
veJlnoten zijn ; 

D at derhalve het arrest, op grand van 
de hierboven vermelde vaststellingen, 
wettelijk heefb beslist dat eiser in de 
bedrijfsbelasting moest worden aangesla
gen op bet bedrag van 118.180 frank; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1832 van 
het Bmgerlijk Wetboek, 25, § 1, 1° en 
3o, 27; § 1, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen · en 
176 van de wetten op de vennoob
schappen, gecoiirdineerd bij het konink
lijk besluit van 30 november 1935 dat 
titel IX van het W etboek van koophandel 
vormt, 

cloonlat eiser, met be trekking tot de 
erelonen die hij van de naarnloze ven
nootschap « Sablieres de Rocourt » in de 
loop van bet bedoelde dienstjaar als 
architect heeft ontvangei1, in zijn con
clusie had doen gelden « dat niet wordt 
aangevoerd dat bet bedrag van 108.000 fr. 
de normale tegenwaarde overschreed van 
de prestaties die hij voor genoemde ven
nootschap heeft verricht, dat d e admi
nistratie erkent dat bet bedrag van deze 
erelonen ·- 108.000 frank - gelijk is 
aan de wedde die hij genoot in de vroegere 
zaak, dat wil zeggen die welke door zijn 
vader tot .diens overlijden- op 21 janu
ari 1951 - vervolgens door zijn · moeder 
tot 29 december 1952 werd geexploiteerd, 

dat zelfs, bij arrest van het Hof van 
beroep te Luik van 3 januari 1964, werd 
gevonnist dat deze erelonen de normale 
tegenwaarde waren van de prestaties die 
verzoeker, thans eiser, in het kader van 
zijn beroep van architect had verricht 
(Hof van beroep te Luik van 3 januari 
1964, in zake naarnloze vennootschap 
« Sablieres de Rocotu't » tegen Belgische 
Staat), dat, derhalve; zelfs in de onder
stelling dat bet bestaan van de door de 
Staat -aangevoerde vereniging b ewezen 
was, bet bedrag van 108.000 frank geen 
aandeel van de winst van deze vereniging 
vertegenwoordigt, doch de winst die ver
zoeker (thans eiser) uit de uitoefening 
van zijn beroep van architect heen 
gehaald, dat wil zeggen die belastbaar is 
onder afbrek van de forfaitaire lasten 
zoals bedoeld in arbikel 30, lid 2, van de 
gecoiirdineercle wetten, dat de ad:minis
tratie, om deze erelonen gelijk te stellen 
meb baben als bedoeld in arbikel 25, § 1, 
1°, van dezelfde wetben, toepassing h een 
gemaakt van a.rtikel '35, § 4, hetwelk enkel 
van toepassing is op vennootschappen en 
verenigingen die rechtspersoonlijkheid 
bezitten », en h et bestreden arrest beslist 
dat « de fiscus terecht heefb gesteld dat 
de bezoldigingen die hij daa.rvoor ont
vangt - ongeacht de kwalificatie die 
eraan wordt gegeven - (voor eiser) 
bedrijfswinsten zijn als bedoeld in het 1° 
van § 1 van artikel 25 van de gecoordi
neerde wetten ; d~t bet dus niet gaat om 
een winst van de uitoefening van een 
vrij beroep die als zodanig belastbaar is 
onder aftrek van de bedrijfslasten ... dat 
de aanslag op artikel 25, § 1, 1°, van de 
gecoiirdineerde wetten gestecmd is », 

tenvijl, ee?"ste onclenleel, de bezoldiging 
die door de naarnloze vennootschap 
« Sablieres de Roco1-ut >> aan eiser werd 
betaald ter vergoeding van zijn prestaties 
als architect slechts als· winsten bedoeld 
in bet 1° van § 1 van artikel 25 van de 
gecoiirdineerde wetten belastbaar zou 
zijn indien was bewezen dat deze bezoldi-

- ging een deel is van de winst van de 
verrichtingen die door deze vennootschap 
voor rekening van de vennoten in deel
neming werden gedaan ; geen enkele 
vaststelling van het arrest erop wijst dat 
zulks bet geval is ; door te verldaren dat 
voormeld bedrag bet karakter van ·een 
winst van een handelsbedrijf draagt 
« ongeacht de kwalificatie die eraan wordt 
gegeven "• dat wil zeggen zelfs in de 
onderstelling dat het de tegenwaarde 
zou zijn van prestaties die in bet kader 
van de uitoefening van een vrij beroep 
werden verricht, bet bestredeh arrest de 



,_ --~ t,: --. ---

- 501 

in h et middel aangeduide bepalingen
heeft geschonden ; 

tweede onde1·deel, de b edragen die door 
de naamloze vennootschap " Sablieres de 
Rocourt n aan eiser werden betaald en 
die - wat eiser bij conclusie verklaarde 
en het bestreden arrest niet betwist -
de norm'1le tegenwaarde zijn van de 
prestat ies die hij in h et k ader. van zijn 
activiteit als architect voor haar heeft 
verricht, de baten van een winstgevende 
betrekking zijn als b edoeld in aJ:tikel 25, 
§ 1, 3°, van de gecoordineerde wetten; 
het arrest deze bepaling heeft geschonden 
door op dit pw1t, om de redenen die het 
aanvoert, de conclusie van eiser te ver
werpen: 

Overwegend.e dat h et arrest vaststelt 
dat eiser, werkend vennoot van de ver
eniging in deelneming, wegens zijn acti
viteit bij de exploitatie een bedrag van 
108.000 frank heeft ontvangen; 

D at, derhalve, het arrest met een juiste 
toepassing van de artikelen 25, § 1, 1°, 
27, § 2, 1°, en 35, § 4, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten- · 
belastingen beslist dat' genoemd bedra,g 
tnoet worden beschouwd als een winst 
van h et bedrijf van eiser en te zijnen 
laste in d e bedrijfsbelasting belastbaar is 
bij toepassing van genoemd artikel 25 , 
§ l , 1° ; 

D at het middel niet k an worden 
aangencmen ; 

Om die rede~1en, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

21 januari 1971.- 1e k amer.- Voo1·
zitte1·, de H. Bayot, eerste voorzitter. -
Venlaggeve1·, de H. de ~Taersegger. -
Gelijlcluidende conclusie, de H. Duman, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, d e HH. 
Gothot (van de balie bij h et Hof van 
beroep te Luik) en Fally. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin uitgesproken op een voorziening 
tegen een tweede arrest dat ook de 
10• april 1970 door het H :>fvan b eroep 
t e Luik, in zak e d ezelfde partij en, is 
gewezen. 

(1) en (2) R aadpl. cass., 29 april 1839 
(PASIC., 1839-1840; I, 76) en de conclusie van 
Eerste -advocaat-generaal Dewandre; 5 juli 
1934- (Bull . en PAsrc., 1934, I, 350). DE 
PAGE, d . IX, nr. 1131; GALOPIN, Les succes
sions, 19 10, nr. 269; KLUYSKENS, D.e erfenis- . 

1e KAMER.- 22 januari 1971. 

1° ERFENISSEN. - NAASTING. 
ARTIKEL 841 VAN RET BURGERLIJK 
WETBOEK. - lVIEDEERFGENAAM .DIE 
ZIJN ERFREORT OVERDRAAGT. 
BE GRIP. 

2° ERFENISSEN - NAASTING. 
ARTIKEL 841 VAN RET BURGERLIJK 
WETBOEK. - lVIEDEERFGENAAM DIE 
AAN EEN NIET-ERFGEREOHTIGI;>E DERDE 
ZIJN ONVERDEE.LDE REORTEN IN EEN 
BEPAALD ONROEREND GOED ONDER BE
ZWARENDE TITEL OVERDRAAGT. 
NAASTING NIET TOEGESTAAN. - VOOR
WAARDE. 

3° ERFENISSEN. - NAASTING. -
ARTIKEL 841 VAN RET BURGERLIJK 
WETBOElL - l\'IEDEERFGENAAM DIE · 
AAN EEN NIET-ERFGEREORTIGDE DERDE 
ZIJN ONVERDEELDE REORTEN IN EEN 
BEPAALD ONROEREND GOED ONDER BE
ZWARENDE TITEL OVERDRAAGT. 
BESI,ISSING WAARBIJ DE NAASTING 
WORDT TOEGESTAAN ZONDER VAST TE 
STELLEN DAT DIT GOED DE GERE:LE 
NALATENSORAP OF DE ONROERENDE 
ALGEIIiEENREID ERVAN' UITMAAKT. -
NIET vVETTELIJK VERANTWOORDE BE
SLISSING. 

1° A1·tikel 84·1 van het Btwge1"lijlc W etboek 
staat de naasting enkel toe wannee1· een 
medee1jgenaam zijn e1jrecht, dit wil 
zeggen zijn onvenleelde 1·echten in de 
gehele nalatenschap of een deel e1·van, 
onde1· bezwm·ende titel ovenl·raagt aan 
een niet-e1jge1·echti gcle ( 1). 

2° D e 1wasting waa1·van sp1'alce in a?·ti
lcel 84-1 van het Bu1·ge1"lijlc J!Tl etboelc 
w01·dt niet toegestaan wannee1· de .ove1·
d1·acht onclm· bezwa1·encle titel do01· een 
meclee1jgenaam aan een niet-e1:{ge1·ech
tigde de1·de enkel bet·relcking heeft op 
onve1·deelde 1·echten van deze medee?jge
naam in een bepaalcl om·oeTencl goed en 
clit goed niet de gehele nalatenschap of 
een om·oe1·ende algemeenheid e1·van uit- -
maalct (2) . 

sen, 1954, nt. 155; LAURENT, d. X, ru·s.· 364 
en 365; VAN BIERVLIET, Cou1·s de d1•oit civil, 
1921, nr. 342, 2°; Rep. pmt. d1·. belge, v 0 S1tc-: 
cessions, nrs. 2373 tot 2380. - AUBRY en 
RAU, 1954, d. X, b lz. 124 en volg.; COLIN 
en CAPITANT, herzien door JULLIOT DE LA. 
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3° Niet wettelijk ve1·antwo01·d is het a?Test 
dat, ingeval een medee1jgenaam aan een 
niet-e1jge1·echtigcle clenle zijn onvenleelde 
1·echten in een bepaald om·oe1·end goed 
onde1· bezwa1·ende titel ove1·d1·aagt, de 
naasting toestaat, op gTond dat dit goed 
in de venleling van de nalatenschap 
was ovm·geslagen en nimme1· een wel 
geindividualisee1•d goed was geweest, 
zondeT vast te stellen dat dit goed de 
gehele nalatenschap of de on1·oe1·ende 
algemeenheid e1·van uitmaakt. (Burg. 
Wetb., art. 841.) 

(MOORIS, T. DEKENS EN GILISSEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 november 1969 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleiq uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 841, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doq1·clat het bestreden arrest, in u.itvoe
ring van het op 9 me.i 1969 inzake 
gevelde arrest, beslist dat de verweerders 
toegelaten wordell tot naasting van de 
twee derde van· het perceel grond dat zij 
in onverdeeldheid. met eiser bezitten, 
bedoeld perceel gelegen ter plaatse c( In 
het Gaar·veld "• gekadastreerd sectie F, 
deel van nummer 252,1, zulks om de 
reden dat de betw.iste strook grond deel 
uitmaakte vari de nalatenschap van de 
ouders van verweerder en van degenen 
die hun erfelijke rechten daarop aan 
eiser afstonden, dat deze nalatenschap in 
het jaar 1955 vereffend werd, maar dat 
de besproken strook, hetzij bij vergetel
heid, hetzij wegens vergissing nopens het 
eigendomsrecht daarop, buiten de ver
deling gelaten werd, en dat de stelling 
van eiser in rechte ongegrond is, in zover 
zij stelt dat het recht op erfelijke herkoop, 
overeenkomstig artikel 841 van het Bur
gerlijk Wetboek, voor de. erfgenamen 
slechts bestaat wanneer de medeerfge
naam zijn erfdeel in globo of een even-

MoRANDIERE, 1955, d. III, nr. 1256 ; JossE
RAND, 1930, d. III, nr. 1060; MAzEAUD, 
Le9ons de d1·oit civil, d. IV, nr. 1611 en 
blz. 1266 ; PLANIOL en RIPERT, 1956, d. IV, 
nr. 533. - In deze zin raadplege men ook 
de rechtspraak van. het Franse Hof van 
cassatie : zie de arresten vermeld in Dalloz, 
Notw. rep. d1·. civ., d. IV, vo Succession, 

redig deel ervan heeft afgestaan aan 
een derde, maar dat gezegd recht integen
deel niet kan uitgeoefend worden wam1.eer 
de afstand slechts het onverdeeld recht 
van de erfgenaam in een bepaald goed 
of in bepaalde goederen van de nalaten
schap tot voorwerp heeft, en om de reden 
dat het perceel grond waarvan sprake 
nimmer een wel ge!ndividualiseerd en 
afzonderlijk onroerend goed uitgemaakt 
heeft, zomin op het ogenblik van het 
openvallen van de nalatenschap als op 
het ogenblik van het vellen van het 

· bestreden arrest, dat het nooit een kadas
trale identificatie heeft gekend, hetgeen 
tot gevolg heeft dat het door de rechts
leer ingevoerd onderscheid geen toepas
sing vindt, en dat het om een successorale 
en niet om een gew.ilde onverdeeldheid 
gaat gezien het bij vergissing was dat de 
strook grond niet begrepen werd in de 
initiale verdeling van de nalatenschap, 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, nu de afstand 
door son1.mige erfgenamen aan een derde 
gedaan niet op het geheel of op een aan
deel van htm erfelijke rechten, maar op 
hun erfelijke rechten in een afzonderlijk 
onroerend goed slaat, de andere erfgena
men het door artikel 841 van het Bm·ger
lijk Wetboek ingestelde recht van erfelijke 
herkoop uiet kw1nen uitoefenen, ook 
indien het goed nooit, hetzij in een akte, 
hetzij in de bescheiden van het kadaster 
met volkomen nauwkeurigheid ge:iden
tificeerd werd, en ook indien het uiet 
opzettelijk maar bij vergissing was dat 
gezegd onroerend goed in de verdeling 
van de nalatenschap niet begrepen werd ; 

tweede ondenleel, nu de akten tussen 
eiser, enerzijds, en Jozef Dekens en Mar
tin Dekens, broeders van verweerder, 
anderzijds, op 3 oktober 1966 en op 
8 februari 1967 voor notaris Van ·Soest 
te Hasselt verleden, vermelden dat ieder 
van gezegde broeders aan eiser afstand 
deed van zijn onverdeeld aandeel, zijnde 
een derde, in een perceel gracht gelegen 
aan de J agerstraat, ter plaatse genaamd 
" In het Gaarveld "• gekadastreerd, sec
tie F, deel van nmnmer 252, 1, groot 
volgens grafische berekeningen 56 vier
kante meter, zoals dit perceeltje afge-

nrs. 727 tot 729, alsmede cass., civ., 26 decem
ber 1951 (J.C.P., 1952, II, nr. 6715) en het 
verslag van raadsheer Gavarroc; 13 juli 1953 
(Dalloz, 1956, blz. 334) en de noot van 
VIALLETON; 19 juni 1962 (J.C.P., 1962, II, 
nr. 12791) ; 21 oktober 1964 (ibid., 1965, II, 
nr. 14168) en de noot van VomiN. 
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beeld staat in gele Idem· op een plan 
opgemaakt op 5 mei 1965 door de meet
kundige-schatter Haegdorens te Hasselt, 
welk plan na ondertekening ne va1·ietu1· 
door partijen en de instrmnenterende 
notaris aan de voormelde akte van 
3 oktober 1966 gehecht werd, h et bestre
den ai·rest, door te beslissen d at, zelfs op 
het ogenblik d at h et geveld werd, de 
betwiste strook grand nimmer een wei 
gei'ndividua.liseerd en afzonderlijk onroe
rend goed uitgemaakt h eeft, de b ewijs
kracht heef t Iniskend welke door de 
artikelen 1319 en 1320 van het Bmgerlijk 
W etboek wordt geh echt aan gezegde ver
meldingen die in de akten van 3 oktober 
1966 en 8 februari 1967 voorkomen; 

de1·de onde1·deel, het tegenstrijdig is te 
b eslissen, enerzijds, d a t de betwiste 
strook nooit een wei gemdividualiseerd 
en afzonderlijk 011roerend goed uitge
m aakt had, ook niet op h et ogenblik van 
het vellen van het bestreden arrest, en 
anderzijds, in uitvoering van het op 
9 mei 1969 gevelde arrest, d a t h et gaat 
om een p erceel grand gelegen ter plaatse 
« In h et Gaarveld "• gekadastreerd sec
tie F, d ee! van nummer 252, 1, zulks nu 
gezegd arrest van 9 m ei 1969 daarbij 
constateert dat h et gaat om een strook 
grand, m et een oppervlakte van 56 vier
kante m eter, voorheen een afwat erings
gracht die thans gedempt is, en gelegen 
tussen de erven van de gedingvoerende 
partijen, zodat het bestrede~"l arrest, t en 
eerste, de bewijskracht heeft miskend 
welke door de artikelen 1319 en 1320 
van h et Burgerlijk W etboek gehecht 
wordt aan de vermeldingen welke in 
gezegd arrest van 9 m ei 1969 voorkomen, 
en ten tweede, wegens de hager aange
klaagde tegenstrijdigheid, niet, overeen
komstig artikel 97 van d e Grondwet, 
naar behoren gemotiveerd is : 

Wat h et eerste onderdeel betreft :' 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aan de v erweerders het recht toekent om 
tot de bij artikel 841 van het Bmgerlijk 
Wetboek bepaalde naasting over te gaan 
van een strook grand, die voor twee derde 
aan eiser toebehoort omdat hij ze van de 
broeders van verweerder Louis Dekens 
h eeft afgekocht ; 

Overwegende dat het door voormeld 
artikel gestelde recht, om een niet-erf
gerechtigde uit de verdeling van een 
nalatenschap t e weren, slechts van toe
passing is wanneer een m edeerfgenaam 
zijn. recht op de nalatenschap, dat wil 
zeggen op het geheel van de nalatenschap 
of op een quotiteit ervan, aan bedoelde 

niet-erfgerechtigde 01"lder bezwarende titel 
heeft overgedragen ; 

Overwegende dat het hof van b eroep 
constateert dat b ewuste strook bij ver
getelheid of bij vergissing niet in de 
oorspronkelijke verdeling begrep en werd 
en ertoe besluit dat d e bij ar t ikel 841 
bepaalde naasting ook kan uitgeoefend 
worden wanneer door een m edeerfgenaam. 
slechts een onverd eeld recht op een alleen
staand onroerend goed werd overgedra
gen ; 

Overwegende dat, in dit laatste geval, 
artikel 841, dat aileen de overdracht van 
een recht op de nalatenschap betreft en 
tot doe! heeft te voorkomen dat derden 
zich met familiezaken zouden inlaten en 
bij de verdeling van n alatensch appen 
m oeilijld"leden zouden verwekken, niet 
van toepassing is, b ehoudens wanneer 
het zou gaan om de overdracht van een 
onverdeeld recht in een onroerend goed 
dat de gehele n alatenschap of de onroe
rende lmiversaliteit ervan zou uitmak en ; 
da t uit de vaststellingen van het arrest 
geenszins blijkt dat zulks zich t h ans voor
doet ; dat de omstandigheid dat de strook 
grand, waarvan sprake, bij vergetelheid 
of bij vergissing niet in de oorspronke
lijke verdeling opgenomen werd of dat 
deze strook nimmer een wei ge'individua
liseerd en afzonderlijk goed zou hebben 
uitgemaakt niet volstaat om d e naasting 
toe te Iaten ; 

Overwegende d at het arrest dienvol
gens zijn b eslissing niet wettelijk heeft 
gerechtvaardigd ; 

Dat h et eerste onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Om die redenen, verniet igt h et bestre 
den arrest ; beveelt dat m elding van dit 
arrest zal gemaakt worden op d e kant 
v an de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan om erover door de rechter in 
feitelijke aanleg te Iaten b eslissen ; ver
wijst de zaak naar het Hof v an beroep 
te Gent. 

22 januari 1971.- 1e kamer.- Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Rutsaert, 
r aadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijklttiaende conclusie, de H. ·Detour
n ay, advocaat-generaal. - Pleite1·s , de 
HH. Bayart en VanRyn. 

2e KA.MER. - 25 januari 1971. 

1° WEGVERKEER. - RICHTINGSVER
ANDERING. - WEGVERKEERSREGLE· 
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MENT VAN 14 MAART 1968, ARTIKEL 26-
2-b. -AANWIJZING DOOR MIDDEL VAN 
DE RICHTINGSLICHTEN. - VERPLICH· 
TING DEZE AANWIJZING TE DOEN 
OPHOUDEN, ZODRA DE BEWEGING IS 
UITGEVOERD. 

2° WEGVERKEER. - VooRRANG. -
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 
14 MAART 1968, ARTIKEL 15, 16, 17 
EN 27-1. - SCHULDIGE GEDRAGING 
VAN DE VOORRANGHEBBER. - GEDRA· 
GING DIE VOOR DE ANDERE WEGGE· 
BRUIKER EEN ONVOORZIENBARE HIN · 
DERNIS KAN OPLEVEREN. 

1° De besttt1mle1· clie hetzij 1·echts wil aj
slaan om cle 1·ijbaan te ve?'laten hetzij 
links wil ajslaan om de 1'ijbaan te vm·
laten of zijn voe1·tttig aan cle linlce?·zijcle 
vcm cle 1·ijbaan tot staan te brengen, en 
clie z~jn voon~emen lcenbaa1· heejt ge
maakt cloo1· miclclel van ?'ichtingslichten, 
moet cleze acmwijzing cloen ophottden 
zoclra deze beweging is ttitgevoenl. 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, arb. 25-2-b .) 

2° De ged1·aging van een weggebruike1· clie, 
op schtdclige wijze de voo?TangsJJlichtige 
in clwaling heejt gebmcht, lccm voo1· cle 
laatstgenoemcle een o?WOO?'Zienba?·e hin
cle?·nis zijn; in de1·gelijlc gevctl kan geen 
jattt ten laste wonlen gelegcl van de 
besttmnle1· die de voo?Tanghebbencle be
stttttnle?' niet heejt laten voorgaan (1) . 
(liVegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 15, 16, 18 en 27-1.) 

(COLLET, T. VREUX EN BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 mei 1970 u1 hoger beroep 
gewezen door de Correctionele R 3chtbank 
te Bergen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
di.ng van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 25-2 van h eb wegverkeersreglement, 

doonlat het bestreden vonnis beslist 
dat, i~1dien eiser, bestum·der die de 
« avenue Roosevelt » te Soignies opreed, 
voornemens was geweest te stoppen op 

(1) Cass., 4 december 1967 (A1'1·. cass., 
1908, biz. 476); 16 juni 1909 (ibid., 1969, 
biz. 1029) en 23 november 1970, sup1·a, 

· biz. 276. 

de parkeerruimte voorbij het kruispunb, 
gevormd door deze laan en de « rue de 
N eufville », een secundaire weg rechts 
van hem en waaruit de eerste verweerder 
kwam gereden, hij, na het kruisptmt te 
hebben overgestoken, zijn rechter rich
ti.ngslicht had moeten gebruiken, 

te1·wijl deze beslissing artilcel 25-2-b 
van het wegverkeersreglement schendt, 
daar zij aan d eze bepalli1g een verplich
ting toevoegt welke deze niet oplegt, 
meer bepaald dat, . wanneer een parkeer
plaats zich onmiddellijk voorbij een 
kru.isptmt bevindt, de weggebru.iker die 
deze w.il gebruiken, zijn voornemen niet 
mag kenbaar maken dan na het kru.isptmt 
te hebben overgestoken : 

Overwegende dat h et vonnis vaststelt, 
zonder d eswege te worden bestreden, dat 
eiser, die door middel van het richti.ngs
licht van zijn voertuig zijn voornemen 
kenbaar had gemaakt rechts uit te wij
ken, nagelaten heeft deze aanw.ijzu1g te 
doen ophouden zodra die beweging was 
uitgevoerd ; 

Dat h et daaru.it wettelijk heeft afgeleid 
dat eiser zich aan een overtreding van 
artikel 25~2-b van het wegverkeersregle
ment had schuldig gemaakt ; 

Overwegende dat, rechtdoende op de 
bm·gerlijke rechtsvorderingen van eiser 
tegen de verweerders en van de tweede 
verweerder tegen eiser, het vonnis beslist 
dat de eerste verweerder de bepalingen 
van artikel 16-2 van voornoemd regle
ment niet h eeft overtreden en derhalve 
~1iet aansprakelijk is voor de schade van 
de aam·ijding, op grond dat eiser aileen 
aansprakelijk is, daar hij, a l had hij de 
voorrang, op schuldige w.ijze verweerder 
in dwaling had gebracht omtrent zijn 
voornemen, zodat hij een onvoorzienbare 
hindernis voor laatstgenoemde had opge
leverd; 

Dat h et vom1is de genoemde verkeers
fout, een onvoorzienbare hindernis te 
h ebben opgeleverd, hieruit afleidt dat 
eiser bij het naderen van het kruispu.nt 
zijn rechter richtingslicht h ad laten wer
ken, ofschoon hij niet meer voorneme~1s 
was naar rechts uit te w.ijken, daar dit 
maneuver reeds was verricht, wat nood
zakelijkeiwijs verweerder moest dcien 
geloven dat eerstgenoemde toch de open
bare weg gmg inslaan, die hij zelf moest 
verlaten; dat het vonnis nader bepaalb 
dat aldus, zelfs mdien eiser het voor
nemen had gehad te stoppen· rechts 
voorbij het kruispunt, wat trouwens 
geenszins zijn voornemen was, hij op 
de manier waarop hij zijn . richtingslicht 
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heeft laten werken, op schuldige wijze 
verweerder in dwaling heefb gebracht ; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
enerzijds wettelijk heeft beslist dat de 
eerste verweerder geen verkeersfout had 
begaan door aan eiser geen voorrang te 
verlenen en anderzijds artikel 25-2-b van 
het wegverkeersreglement niet heeft 
overtreden ; 

Dat het middel niet kan worden aan- · 
genomen; 

En overwegende dat, met betrekking 
tot de beslissing op de strafvordering die 
tegen eiser is ingesteld, de substantiele 
of op straffe van niebigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
~at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

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

25 januari 1971. - 28 kamer.- Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. de Waerseg
ger, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijlch~iclende conclusie, de H. Dmnon, 
advocaat-generaal. - Pleitm·, de H. Col
lineb (van de balie te Bergen). 

28 KAMER. - 25 januari 1971. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN RET 
HOGER BEROEP. - BEGRIP. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE REOHTER DE GEGEVENS VAN 
DE ZAAK OF VAN HET DOSSIER SLEOHT 
HEI4FT BEOORDEELD. - HoF NIET 
BEVOEGD 01\i KENNIS ERVAN TE NEMEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -

(1) Raadpl. cass., 16 en 23 februari 1970 
(AI.,-. cass., 1970, biz. 564· en 589). 

·(2) Cass., 1 april 1968 (Au. cass., 1968, 
biz. 1005), 19 mei 1970 (ibid., 1970, biz. 882) 
en ~ december 1970, sup1·a, biz. 354. 

(3) Men raadpiege cass., 26 april en 5 juli 
1954 (Bttll. en PASIC., 1954, I, 716 en 959), 
3 juni 1957 (ibid., 1957, I, 1192), 27 januari 
1958 (ibid., 1958, I, 558); 13 april 1964 
(ibid., 1964, I, 861). 

Met betrekking tot de vrijspraak door de 
rechter in hoger beroep na een veroordeiing 
door de eerste rechter of de veroordeling na 
een vrijspraak door deze rechter, raadpiege 
men respectievelijk cass., 9 december 1957 

HoGER BEROEP. - VERZWARING VAN 
DE STRAF. - GEEN OONOLUSIE. -
REOHTER IN HOGER BEROEP DIE VAST
STELT DAT DE UITGESPROKEN STRAF 
NIET IN VERHOUDING IS TOT DE 
ZWAARTE VAN RET 1\IIISDRIJF.- REGEL
MATIG MET REDENEN OMKLEDE BE
SLISSING. 

4° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- 0NTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE. - YER
ZWARING VAN DE STRAF.- GEEN OON
OLUSIE. - REOHTER IN HOGER BEROEP 
DIE V ASTSTELT DAT DE UITGESPROKEN 
STRAF NIET IN VERHOUDING IS TOT 
DE ZWAARTE VAN HET 1\USDRIJF. -
REGELMATIG 1\iET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

1° De 1·echleT die, nadat hij heeft vastgesteld 
dat cle door de em·ste 1·echte1· uitgesprolcen 
stTaf niet in ve1·houding is tot de zwaa1·te 
van· het gepleegde miscl1·ijf, het vonnis 
teniet doet in zovm· het deze st1·af uit
spreelct en, na wijziging in dit opzicht, 
een andm·e stmf uitspreelct, doet wettelijlc 
t~itspmalc lcmchtens de devolu.tieve lc1-acht 
van het hogm· beToep (1). (Wetb. van 
strafv., art. 172 en 215.) 

2° Het Hof van cassatie is niet bevoegd om 
na te gaan of de 1·echte1· goecl of slecht 
in feite de hem oveTgelegde gegevens van 
de zaalc of van het dossie1· heeft beoO?·
deeld (2),- (Grondwet, art. 95.) 

3° en 4° JiVegens het ontb1·elcen van een 
conclusie op dit stt~lc, omkleedt de 1·echte1· 
bij wie een ontvankelijlc hoge1· bemep 
van het openbam· ministm·ie aanhangig 
is, 1·egelmatig zijn beslissing de doo1· 
de ee1·ste 1·echte1· ttitgesprolcen st?·af te 
ve1·zwa1·en, do01· enlcel e1·op te wijzen dat 
zij niet in ve1·hot~ding is tot de zufaa1·te 
van het misd1·ijf (3) (4). (Grondwet, 
art. 97, en Wetb. van strafv., art. 172.) 

(ibid., 1958, I, 370) en 28 november 1966 
(AI'!". cass., 1967, biz. 411). De redenen 
waarmu de rechter oordeeit de opschorting 
van de veroordeiing te moeten beveien, moeten 
duidelijk en nauwkeurig worden opgegeven ; 
men raadpiege hieromtrent cass., 21 septem
ber ·1970, supm, biz. 66. 

( 4) Aangezien de correctioneie rechtbank 
ha.ar besiissing heeft uibgesproken v66r de 
inwerkingtreding van artikei 149 vervat in 
artikei 3 van de wet van 10 oktober 1967 
houdencle het Gerechtelijk Wetboek, moest 
zij om de straf te verzwaren, deze niet i:net 
eenparige stemmen van haar Ieden uitspreken. 
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(HUBLAU.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 april 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correationele Reahtbank 
te Brussel; 

Over h et eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden vonn.is het beroepen 
vonnis teniet doet en, met wijziging 
ervan, eiser wegens de tegen he1n aan
gevoerde telastleggingen veroorcleelt, 

te1·wijl de aorreationele reahtbank het 
beroepen en door haar teniet gedane VOI1.
nis niet kon wijzige11., vermits het 011.be
staande wa.s ; het vonn.is derhalve vol
strekt nietig is bij gebreke van de op 
straffe van nietigheid voorgesahreven 
vonnen: 

Overwegende· dat, na te hebben vast
gesteld dat de feiten die de eerste reahter 
ten la.ste van eiser bewezen heeft geaaht, 
bewezen zijn gebleven en dat de u..itge
sproken straf, hoewel wettelijk, niet in 
verhouding is tot de zwaarte van de 
gepleegde misdrijven of tot de vereisten 
van de verkeersveiligheid, h et b estreden 
vonnis, zoals h et wettelijk kon doen, 
kraahtens de devolutieve luaaht van het 
hoger beroep beslist dat de beslissing van 
de eerste reahter, in zover hij de straf 
uitspra.k, moest worden teniet gedaan 
en in dit opziaht moest worden gewijzigd, 
dit is reahtgetrokken of verbeterd door 
bet opleggen van een andere straf; 

Dat het middel naar reaht faalt; 
Over bet tweede en b et zesde middel, 
het tweede, afgeleid uit de sahending 

van artikel 163 van bet Wetboek van 
strafvordering, 

doo1·dat bet bestreden vom1.is eiser tot 
geldboete van 500 frank veroordeelt zon
der ve1~melding van de wettelijke bepa
lingen waarin de bestanddelen van bet 
·tegen hem bevvezen geaahte misdrijf wer
den aangegeven, of van de bepalingen 
waarbij een straf wordt gesteld, alsmede 
zonder de wettelijke benaming van het 
misdrijf te geven of de datmn te vermel
den waarop het werd gepleegd ; 

het zesde , afgeleicl uit de sahending van 
artikel 35 van de wet betreffende de 
politic over h et wegverkeer (aoordina,tie 
van 16 maart 1968) en van artikel 1 
van de besluitwet van 14 november 
1939 en van de reahten der verdediging, 

doonlat het bestreden vonnis eiser tot 

een enkele geldboete veroordeelt wegens 
de tegen hem bewezen geaahte telats
leggingen A, B, 0 en D samen, zonder 
nader te bepalen waarin deze misdrijven 
bestaan en zonder dat eiser ziah kan 
vergewissen welke wetsbepalingen zijn 
toegepast en bijgevolg zijn verweermid
delen kan voorstellen : 

Overwegende dat het bestreden vmmis, 
door zijn eigen motivering zowel als door 
verwijzing naar het beroepen vonnis, 
enerzijds in de bewoordingen van de wet 
de bestanddelen vaststelt van de mis
drijven die het tegen eiser bewezen aaht 
en anderzijds melding maakt van de 
wettelijke bepalingen waarin deze be
standdelen worden aangegeven en van 
die waarbij deze misdrijven strafbaa.r 
worden gesteld ; 

Dat de middelen feitelijke grondslag 
missen; 

Over b et derde middel, afgeleid uit de 
sahending van artikel 97 van de Grand
wet,. 

doo1·dat het bestreden vmmis zegt dat 
eiser, wegens het h em ten laste · gelegde 
misdrijf 0, h et reaht om een autovoertuig 
van de aategorieen A tot F op de open
bare weg te bestm·en gedurende aaht 
maanden zal worden ontzegd, 

te1·wijl het noah in zijn redengeving 
noah in zijn besahikkend gedeelte de 
feiten heeft vermeld die aan de veroorcle
ling van eiser ten grondslag liggen en die 
de genoemde ontzegging zouden reaht
vaardigen : 

Overwegende dat, na te hebben beslist 
dat tegen eiser bet bewijs is geleverd van 
de telastlegging 0, die het in de woor
den van de wet omsahreven had, zoals 
blijkt uit het antwoord op het tweede 
middel, bet bestreden vonnis beslist dat 
aan eiser wegens dit misdrijf gedurende 
aaht maanden bet reaht om een auto
voertuig van de aategorieen A tot F op 
de openbare weg te bestm·en zal worden 
ontzegd; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden vonnis niet antwoordt 
op de door eiser ter tereahtzitting van 
7 m'tart regelmatig neergelegde aonclusie, 
die aonalusie zelfs niet vermeldt en sleahts 
verklaart dat het van geen belang is het 
door hem gevraagde deskundigenonder
zoek te bevelen, zonder de wijze te ver
melden waarop die aanvraag is gedaan 
en zonder er rekening m.ee te houden dat, 
ofsahoon eiser op de dag der feiten tot 
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tweemaal toe verklaard heeft geen valium 
te hebben genomen,- hij dezelfde dag 
ongeveer een uur na de feiten deze ver
ldaring heeft ingetrokken voor de politie
commissaris : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
de rechtbank slechts had verzocht een 
geneesheer-deskundige aan te wijzen om 
vast te stellen « dat hij geregeld valium 
moest innemen en dat dit geneesmiddel 
een zodanige invloed heeft dat bij gevoe
lige personen het ethylalcoholisch ver
schijnsel kan worden bespoedigd ... " ; 

Dat hij tot staving hiervan had doen 
gelden : « dat de beklaagde de dag 
waarop de feiten zich hebben voorge
daan, dit is op de 6e augustus 1969, 
onder behandeling was en geregeld valium 
innam, dat hij in de onderofficierenkan
tine vier stella's dronk, dat hij te 18 uur 
onderzocht werd door de officier van de 
wacht, die vaststelde dat zijn toestand 
normaal was, dat hij te 18.30 uur, op het 
ogenblik van de aanrijding, een bloed
alcoholgehalte van 2,38 zou hebben ver
toond, dat zijn toestand rond 20 uur nog 
zodanig normaal was dat de politiecom
missaris hem toestond met zijn wagen te 
vertrekken " ; 

Overwegende dat het vonnis passend 
op dat verzoek antwoordt door te over
wegen dat « de beldaagde tot t'weemaal 
toe verklaard heeft ... dat hij de dag der 
feiten geen valium had ingenomen " ; dat 
het derhalve van geen belang is het door 
hem gevraagde deskundigenonderzoek te 
bevelen; 

Overwegende dat voor het overige het 
Hof niet bevoegd is om na te gaan of de 
rechter de gegevens van het dossier in 
feite juist of verkeerd heeft beoordeeld ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 407 van het Wet
boek van strafvordering, 

doo?"dat het bestreden vonnis in zijn 
redengeving stelt dat de straf niet in 
verhouding is tot de zwaarte van de 
begane misdrijven, of tot de vereisten 
van de verkeersveiligheid, en de door 
de politierechtbank uitgesproken ver
oordeling van eiser verzwaart zonder 
een fout aan te geven om deze verzwaring 
te rechtvaardigen, 

te1·wijl dit slechts abstracte en alge
mene overwegingen zijn en eiser een 
onderzoeksmaatregel verzocht om te 
bewijzen dat hij geenszins aansprakelijk 

was of om deze aansprakelijkheid ten 
minste te beperken : 

Overwegende enerzijds dat het vonnis 
op de aanvraag om een onderzoek ant
woordt zoals wordt vermeld in het ant
woord op het vierde middel ; 

Overwegende anderzijds dat bij ge
_breke van andere conclusies de reden tot 
strafverzwaring, die het vonnis geeft en 
die in het middel is overgenomen, vol
staat om genoemde verzwaring regel
matig te rechtvaardigen ; 

Dat het middel met kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

25 januari 1971.- 2e kamer.- Vom·
zitte?· en Ve1·slaggeve1·, de H. de Waerseg
ger, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 

. advocaat-generaal. -

2e KAMER. - 25 -j anuari 1971. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - TERJ\HJNEN. 
BEREKENINGSWIJZE. 

2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN.
VoNNIS DAT EE<N VEROORDELING UIT
SPREEKT WEGENS EEN 1\HSDRIJF DAT 
VERJAARD IS. - VERNIETIGING. 

1° De dag waa1·op het miscl?·ijj is begaan 
alsmede die waa1·op de stuitingsdaad 
heeft plaatsgehad komen in aanmm·king 
•;oo1· de be1·ekening van cle ve?jm·ingste?"
mijn van cle stmjvorcle1·ing (1). (Wet 
van 17 april 1878, art. 21 tot 23.) 

2° Op de voo1·ziening van de p?·octweur
gene?"aal, ingestelcl op bevel van cle 
JV!iniste1· van Justitie, vemietigt het Hoj 
het vonnis clat een ve1·oo?·cleling uit-

(1) Cass., 21 december 1970, supm, biz. 403. 
Raadpl. cass. , 29 juni 1931 (Bull. en PASIC., 
1931, I, 200) en 24 oktober 1939 (ibid., 1939, 
I, 436). 
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B1J1'eekt wegens een miscl1·ijj clat ve?'
jam·cl is (1) . (Wetb. van strafv., 
art. 441. ) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE, INZAKE MOHAMED BEN 
liWHAl\IED,) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gezien de vordering 
van de Procureur-generaal b ij het Hof 
van cassatie, lwdende a!s volgt 

« Aan de tweede lmmer van het Hof 
van cassatie : 

« Ondergetekende Procw·ew·-generaal 
heeft de eer hie1'bij uiteen te zetten dat 
de Minister van Justitie hem bij brief van 
25 augustus 1970, Bestm.u· der Wetge
vmg, nr. 130.836/224/AP/Pres., opdracht 
heeft gegeven om overeenkomstig arti
kel 441 van het Wetboek van strafvorde
ring bij het Hof aangifte te doen van het 
in kracht van gewijsde gegane vonnis 
dat op 16 februari 1970 door de Politie
rechtbank te vVaver gewezen is en waar
b ij Mohamed ben Mohamed ben Dou
douh, geboren te Oran op 19 oktober 
1946, veroordeeld is tot geldboete van 
20 frank wegens openbare dronkenschap 
en tot geldboete van 10 frank wegens het 
bij artikel 557-4° van het Strafwetboek 
omschreven m isdrijf, welke feiten op 
16 februari 1969 zijn gepleegd. 

" Daa.r de verjaring van de strafvorde
r ing niet geschorst werd, zijn deze ver
oordelingen die meer dan een jaar na de 
overtredingen zijn uitgesproken, strijdig 
n1.et de wet, meer b epaald met de arti
kelen 21 tot 23 van de wet van 17 april 
1878, gewij~igd bij die van 30 mei 1961. 

" Om die redenen; vordert de Procu
r eur-generaal dat het het Hof gelieve 
het aangegeven vonnis te vernietigen, te 
bevelen dat van zijn arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing, te zeggen dat er geen 
grand bestaat tot verwijzing. · 

" Brussel , 1 september 1970. 
" Voor de procurew·-generaal , 

" De advocaat -generaal, 

" (get.) F. Duman "; 

Gelet op artikel · 441 van het vVetboek 
van strafvordering, met overneming van 

(1) Cass., 28 april 1969 (.A1T. cass., 1969, 
I, 815). 

d_e redenen van deze vordering, vernie
tlgt het voormelde vonnis van de Politie
rechtbank te vVaver; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
zegt dat er geen grand is tot verwijzing. 

25 januari 1971.- 2e kamer.- Voo?' 
zitte?', de H. de Waersegger, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H . Ligot. - Gelijlcltticlende conclusie, 
de H. Durnon, advocaat-generaaL 

2° KAMER. - 26 januari 1971. 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAllffiNSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE. - TUCHTZAKEN. - RAAD 
VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN ARCHI 
TECTEN. - DEBATTEN BEGONNEN. -
WIJZIGING IN D E SAMENSTELLING VAN 
HET RECHTSCOLLEGE. - DEBATTEN 
OPNIEUW BEGONNEN « AB INITIO ll , -

BESLISSING GEWEZEN DOOR RECHTERS 
DIE ALLE DEBATTEN OVER DE ZAAK 
HEBBEN BIJGEWOOND.- WETTELIJKE 
BESLISSING. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN 
ARCHITECTEN. - SAlVIENSTELLING VAN 
HET RECHTSCOLLEGE. - DEBATTEN 
BEGONNEN,- WIJZIGING IN DE SAMEN
STELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE . 
DEBATTEN OPNIEUW BEGONNEN « AB 

INITI O "· - BESLISSING GEWEZEN DOOR 
RECHTERS DIE ALLE DEBATTEN OVER 
DE ZAA.K HEBBE:::-l' BIJGEWOOND . 
VVETTELIJKE BESLISSING. , 

1° en 2° H' annem· de Raad van be1·oep van 
de Onle van anhitecten met het onde1·zoek 
van een zaalc is begonnen en de debatten 
na een wijziging in de samenstelling 
van het ?'echtscollege vom· dit ande1·s 
samengestelcl ?'echtscollege o1mieuw zijn 
begonnen, wonlt de beslissing ttitge 
sprolcen cloo1· ?'echte?'S die alle zittingen 
ove1· de zaalc hebben bijgewoond (2). 
(Gerecht. ·wetb. , art. 779.) 

(2) RaadpL cass., 4 september 1967 (B-ull . 
en .PA.src ., 1968, I, 2); 9 november 1970 
(Au. cass ., 1971, biz. 227) en noot 1. 
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(VEROAUTERE, 
T. ORDE VAN AROHITEOTEN . ) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 oktober 1969 gewezen 
door de Raad van beroe1J van de Orde 
van architecten 1uet het Nederlands als 
voertaal; 

Over de twee middelen samen, afge
leid, 

het ee1·ste, ui t de sch ending van de 
artikelen 27, 28, 29 van de wet van 26 juni 
1963 houdende oprichting van de Orde 
van architecten, 7 van de wet van 
20 april 1810 op de inrichting van de 
rechterlijke orde en de rechtsbedelmg, 
en van de rechten der verdediging, 

cloonlat d e bestreden beslissing geveld 
werd door zes !eden van de Raad van 
beroep, waaronder dhr. Stevens, dewelke 
afwezig was ter zitting van 20 mei 1969 
waarop door raadsheer Desplenter ver
slag werd uitgebracht en waarop eiser 
zijn verdediging ontwikkeldEi, 

te1·wijl op grond van voormelde wette
lijke bepalingen en van de begmselen 
betreffende de rechten van de verdedi
ging de bestreden beslissing slechts had 
mogen getroffen worden door de !eden 
v an de Raad van beroep die het geheel 
der debatten hadden bijgewoond ; 

het tweede, uit de schending van de 
artikeleri 5, 21, 27, 28, 29, 46 van de 
wet van 26 juni 1963 h oudende oprichting 
v an de Orde van architecten, 7 van de 
wet van 20 april 1810 op de inrichting 
van de rechterlijke Orde en de rechts
bedeling en 97 van d e Grondwet,-

doo?·clat de bestreden beslissing, onder 
vermelding dat zij genomen werd met 
tweederde-meerderheid der stemmen van 
d e aanwezige leden, aan eiser het ver
bod l1eeft opgelegd om het beroep v an 
architect als zelfstandige nit te oefenen, 
zulks om reden dat eiser bij gebrek 
aan tijd zijn taak als zelfstandige niet 
b ehoorlijk zou kunnen vervullen, en 
beslist h eeft dat eiser op het tableau van 
de Orde ingeschreven zou blijven als . 
architect in dienstverband, en doordat 
de bestreden beslissing geveld werd door 
zes !eden waaronder dhr. Steven s die de 
debatten gehouden op 20 mei 1969 niet 
bijwoonde, 

te1·wijl, nu eiser op een tableau van 
de Orde v an architecten ingesclu·even 
was en dienvolgens overeenkom stig arti -

kel 5 voormeld van de wet van 26 juni 
1963 h et recht had het beroep van archi
tect in Belgie uit te oefenen, en nu aan 
eiser, om reden van gevaar van misken
ning van zijn beroepsplichten, verbod 
werd opgelegd zijn beroep als zelfstandige 
uit te oefenen, dergelijke beslissing, over
eenkomstig de bepalingen van artikel 21 
voormeld van gezegde wet, m et twee
derde-meerderheid der stemmen van de 
aanwezige !eden diende genomen te wor
den, 

terwijl, nu overeenkomstig de arti
kelen 27, 28 en 29 voormeld van de wet 
van 26 juni 1963, en 7 van de wet van 
20 april 1810, dhr. Stevens geen' dee] 
mocht nemen aan het vel!en van de 
bestreden beslissing gezien zijn afwezig
heid op de zitting van 20 mei 1969, de 
bestreden beslissing geveld diende te 
worden met tweederde-meerderheid van 
d e stemmen der overige vijf !eden en dus 
met vier stemmen waarbij de eventuele 
stem van dhr. Stevens niet in aanmerking 
1uocht komen, 

terwijl, nu de bestreclen beslissing 
vermeldt dat zij genomen werd met 
tweederde-meerderheid der stemmen v an 
de zes aanwezige !eden, hieruit weliswaar 
b lijkt dat zij genomen werd met VIer 
stemmen, doch hieruit niet blijkt dat 
h et gaat om vier stemmen, uitgebracht 
door andere !eden dan dhr. Stevens, 

en terwijl dienvolgens, in strijcl met 
de bepalingen van artikel 46 voorrr.eld 
van de wet van 26 juni 1963 en van 
artikel 97 van de Grondwet, de constata
ties van de bestreden beslissing niet vol
staan om haar wettelijkheid en regel
matigheid na te gaan : 

Overwegende dat, luidens h et proces
verbaal van de terechtzitting van 20 mei 
1969, h et zescl.e lid van de raad van 
b eroep van de Orde van a.rchitecten , 
dhr. Stevens, a.fwezig was en de zaak in 
voortzetting werd uitgesteld tot 17 jLmi 
1969; 

Overwegende dat op laatstgenoemdc 
datmu, de vermeldingen van het proces
verbaal aanduideJ.I , enerzijds, dat dhr. Ste
vens aanwezig was, anderzijds, dat de 
raad b esliste de zaak, in de huidige 
samenstelling, volledig te hernemen ; dat 
de b eslissing op 14 oktober 1969 gewezen 
word in aanwezigheid van de zes !eden 
welke op 17 juni 1969 aanwezig waren, 
dhr. Stevens inbegrepen; 

Overwegende dat het 011derzoek valle
dig begonnen word voor de zetel die de 
bestreden beslissing gewezen heeft en 
alle !eden die alsdan de raad samenst1elden 
aanwezig waren op de t erechtzitting 
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waarop het onderzoek van de zaak ge
schiedde; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

26 januari 1971.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye, 
r aadsheer waarnemend voorzitter. -
GeliJklttidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Bayart en Ansiaux. 

2e KAMER. - 26 januari 1971. 

10 CASSATIE. - AMBTSHAL"V:m OPGE
WORPEN MIDDELEN. - TUCHTZAKEN. 
- BESLISSING VAN DE RA.AD VAN BE
ROEP VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. 
- C.ASS.ATIEBEROEP INGESTELD v66R 
DE INWERKINGTREDING VAN ARTI
KEL 67, § 3, VAN DE WET VAN 15 .JULI 
1970. - UITSPR.AAK VAN RET HOF NA 
DE INWERKINGTREDING VAN DIT ARTI
KEL.- MIDDEL DAT AMBTSHALVE KAN 
WORDEN OPGEWORPEN. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL).
NATIONALE RAAD VAN DE 0RDE VAN 
ARCHITECTEN. - REC+LEl\'lENT VAN 
BEROEPSPLICHTEN VASTGESTELD OP 
17 JVIAART EN 16 .JUNI 1967.- REGLE· 
MENT DAT RET VOORWERP HEEFT UIT
GEMAAKT VAN EEN KONINKLI.JK BE 
SLUIT DAT NIET REGELMATIG IN MINIS
TERRAAD IS O"V:mRLEGD. - REGLE
MENT D AT GEEN BINDENDE KRACHT 
HEEFT. 

1 o H et H of kan, zelfs na de inwe1·kingt1·e
cling van a1·tikel 67, § 3, van de wet van 
15 jttli 1970 (1) tot stewing van een 
ontvctnlcelijlc cassatiebe1·oep tegen een 
beslissing van cle Raad van bm·oep van 
de Onle van a1·chitecten, ambtshqlve een 

(1) Artikel 67, § 3, van de wet van 15 juli 
1970 wijzigde artikel 33 van d e wet van 
26 juni 1963 tot oprichting van een Orde 
van architecten. Dit artikel trad in Werking 
op 9 augustus 1970. 

middel opwe1·pen (2). (Wet van 26 jtmi 
1963, art. 33.) (Impliciete oplossing.) 

2° Geen bindende kmcht, zoals bepaald 
is bij a1·tikel 39 van de wet van 26 juni 
1963 tot instelling van een Onle van 
a1·chitecten, heeft het 1·eglement van be-
1'oepsplichten doo1· de N ationale Raad 
van de Onle van a1·chitecten vastgesteld 
op 17 ma.a1·t en 16 juni 1967, daa1· uit 
het koninklijlc beslttit van 5 juli 1967 
tot goeclketwing m·van blijkt, dat de 
Ministe1·s e1· alleen de 2e .iuni 1967 in 
ministe?Taad ove1· bemadslaagd heb
ben (3). 

(DE WULF, T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 2 . december 1969 gewezen 
door de Raad van beroep van de Orde 
van Architecten met het N ederlands als 
voertaal; 

Over het van ambtswege opgeworpen 
middel: 

Overwegende dat de beslissing be
schi.kt, op groncl van de bepalingen van 
de artikelen 12 en 13 van het reglement 
van beroepsplichten vastgesteld op 
17 maart - 16 jtmi 1967 door de N ationale 
Raad van de Orde van architecten, dat 
eiser bezoldigde functies bij een handels
vennootschap vervult waarvan de be
drijvigheid, ingevolge b edoeld artikel 12, 
als onverenigbaar met het beroep van 
architect client te worden aangemerkt, 
en dat hij derhalve niet meer op de tabel 
van de Orde van architecten kan opgeno
men worden; 

Overwegende dat artikel 39 van de wet 
van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van architecten bepaalt dat de 
Koning op verzoek van de nationale raad 
aan de voorschriften van de plichtenleer, 
ingevolge artikel 38 vastgesteld, bij een 
in Ministerraad overgelegd besluit bin
dende kracht kan verlenen; 

Overwegende dat het koninklijk b esluit 
van 5 juli 1967, dat aan " het op 17 maart 
1967 en 16 juni 1967 door de Nationale 
Raad van de Orde van architecten 
vastgesteld reglement" met ingang van 

(2) en (3) Men raadplege cass., 23 juni 1970 
(A1'1·. cass., 1970, blz. 1006), alsmede de 
conclusie van het openbaar ministerie op 
blz. 1000. 
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1-september 1967 bindende kracht ver
klaart te verlenen, vermeldt dat bedoeld 
b esluit genomen werd « op het advies 
van onze, op 2 juni 1967, in Raad ver
gaderde Ministers " ; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
h et op 17 maart 1967 en 16 jtmi 1967 
vastgesteld reglement, het voorwerp niet 
heeft uitgemaa.kt van een in Ministerraad 
overlegd koninklijk besluit zoals door 
artikel 39 van de wet van 26 juni 1963 
wordt vereist ; 

Dat .dienvolgens bedoeld reglement 
geen bindende kracht heeft, met het 
gevolg dat de bestreden beslissing, die 
uitsluitend daa.rop gesteund is, niet wet
telijk gerechtvaardigd is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster in de kosten ; zegt dat 
er geen aanleiding bestaat tot verwijzing. 

26 januari 1971. - 2e kamer. -
VooTzitte1· en VeTslaggeve1·, de H. D ela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidencle conclusie, de H . Krings, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HH. Vanderleenen (van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel) en Ansiaux. 

Op dezelfde datum zijn twee andere 
arresten in dezelfde zin gewezen op voor
zieningen tegen beslissingen van 2 decem
ber 1969 en 17 februari 1970 van de Raad 
van beroep van d e Orde van architecten 
met het Nederlands als voertaal in zake 
Holemans en Devlies tegen de Orde van 

. architecten. 

2e KAMER. - 26 januari 1971. 

1 o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RAAD VAN DE 0RDE VAN ARCRITECTEN. 
- BEVOEGDREDEN. 

2o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RAAD VAN DE 0RDE VAN ARCRITECTEN. 

TUCRTZAKEN. INDIVIDUELE 
MAATREGEL DIE GEEN TUCHTSTRAF IS 
TEN EINDE EEN OVERTREDING VAN DE 
VOORSCRRilfTE_N VAN DE PLICRTENLEER 
TE VOORKOMEN OF DAARAAN EEN EINDE 
TE li'IAKEN. - BE GRIP. 

3° CASSATIE. - TAAK VAN RET HoF. 
- TUCRTZAKEN.- RAAD VAN BEROEP 
VAN DE 0RDE VA...'N' ARCRITECTEN. -
BESTREDEN BESLISSING DIE RAAR BE
SCRillKENDE GEDEELTE GRONDT OP EEN 
DOOR HET CASSATIEBEROEP BESTREDEN 
RED EN. - BEVOEGDREID VAN RET 
HOF Oi\1 EEN RECRTSGROND TOT WET
TIGING VAN RET BESCRIKKENDE GE
DEELTE IN DE PLAATS TE STELLEN. 

1° De Eaacl van cle 0 1·cle van aTchitecten 
is bevoegcl niet alleen om cle bij cwtikel 21 
van cle wet van 26 jtmi 1963 bepaalcle 
tuchtstTaflen uit te sp1·elcen, wannee1· een 
lid van cle Onle sclntlclig bevonclen wonlt 
aan een teko1·tlc.omihg aan z·ijn plichten, 
mam· oolc om inclivicluele maat1·egelen 
te bevelen clie niet het kantkteT hebben 
van een tttchtst1·aj, ten e-incle een ove1·
t1·ecling van de bij aTtikel 19 bepaalcle 
vooTsch1·ijten van cle plichtenlee1· te voo1'-
7comen of claa1·aan een eincle te malcen ( 1), 
(Wet van 26 jtmi 1963, art. 19, 20. 
21 en 31.) 

2° Een inclivicluele maat1·egel die het kamk
teT niet heejt vctn een tuchtstmj, die de 
Eaacl van de 01·cle van m·chitecten wette
lijlc mag bevelen ten eincle een ove1·t1·e
cling van cle vooTsclwiften van cle 1Jlich
tenlee1· te vooTlcomen of clam·aan een 
eincle te rnaken, is de beslissing die aan 
een a1·chitect de rnachtiging weige1·t orn 
gelijlctijdig de be1·oepen van aTchitect 
en van ingenietw uit te oejenen om de 
1·eden clat het laatstgenoemcle be1·oep hem 
niet de nodige tijcl laat om met de ve1·eiste 
zo1·g de taalc van een m·chitect te vol
b1·engen, zoals zullcs vm·eist w01·dt do01· 
de vo01·sclwijten van cle be1·oepsplich
ten (2) . 

3° JiVanneeT een beslissing van de Raacl 
van be1·oe1J van de Onle van a1·chitecten 
haa1· beschilclcencle gecleelte g1·onclt op 
een cloo1· het cassatiebe1·oe1J gec1·itisem·de 
1·eclen, mag het Hoj hie1·voo1· een 1·echts
g1·ond tot wettiging van het beschilckende 
gedeelte van deze beslissing in cle plaats 
stellen (3). 

(MARTENS, T. ORDE VAN ARCIIITECTEN. } 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 december 1969 gewezen 

(1) (2) en (3) Cass., 23 juni 1970 (Au. cass,. 
1970, blz. 1000) . 
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door de Raad van beroep van de Orde 
van architecten met het N ederlands als 
voertaal; 

Over h et eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 107 
van de Grondwet, 1, 2, 6 en 12 van de 
wet van 20 febrnari 1939, 2, 4, 5, 19, 
20, 38 en 39 van de wet van 26 jnni 1963 
tot instelling van de Orde der architecten 
en 7 van het decreet van 2 - 17 maart 
1791, 

cloonlat · de bestreden beslissing eiser 
niet machtigt om tegelijk het beroep van 
zelfstandig architect en dit van bezoldigd 
ingen.ieur uit te oefenen en daartoe steunt 
op artikel 14 van· het reglement van 
beroepsplichten, bindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 5 juli 1967, 

te1-wijl de bevoegdheid van de Orde 
van architecten uitdrukkelijk, lu.idens 
artikel 2 van de wet van 26 jtm.i 1963, 
beperkt is tot het bepalen van de regels 
van de deontologie en het beteugelen van 
de inbreuken op deze deontologie en zich 
niet uitstrekt tot het instellen van een 
economische regeling van het beroep van 
architect, het bepalen van de uitoefe
ningsvoorwaarden van d.it beroep of het 
behartigen van de materiele 9elangen 
van de leden, zodat artikel 14 van gezegd 
reglement van beroepsplichten (bindend 
verklaard bij het koninklijk besluit van 
5 juli Hl67) door het in.voeren van bij de 
wet van 20 februari 1939 n.iet voorziene 
onveren.igbaarheden, n iet wettig is en 
derhalve niet mocht toegepast worden : 

Overwegende dat de raden V/itn d e 
Orde van architecten, nitspraak doende 
in tuchtzaken, de macht hebben om 
.ind.ividuele maatregelen te bevelen die 
geen karakter van tnchtsanctie verton.en, 
ten e.inde een .inbrenk op de door arti
kel 19 v an de wet van 26 jtmi 1963 
bepaalde voorschriften van de plichte,n.
leer te voorkomen of om daaraan. een 
einde te maken ; 

Overwegende dat, door aan e.iser de 
machtiging te we.igeren. tot het gelijk
tijdig uitoefenen van de functies van 
architect en ingeniem·, gebonden door 
een contract van huur van diensten, om 
de reden dat ten deze vastgesteld werd 
dat de laatstgenoemde ftmctie hem niet 
de nodige tijd liet mn met de vereiste 
waardigheid en onafhankelijkheid h et 
beroep van architect als zelfstand.ige nit 
te oefenen en namelijk het op een archi
tect rusten.d toezicht nit ' te oefenen op 
de werken die hem zijn toevertrouwd, 
de raad van beroep van de Orde van 

architecten overeenkomstig de wet een 
individnele maatregel heeft getroffen ; 

Overwegende derhalve dat, ook al 
waren de grieven welke het middel tegen 
l;tet reglement van beroepsplichten doet 
gelden gegrond, de bestreden beslissing 
wettelijk gerechtvaardigd blijft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
d e schend.ing van artikel 97 van de Grand
wet, 

cloonlat de bestreden beslissing, om de 
beroepen beslissing te bevestigen, een
vondig verklaart dat eiser niet over de 
nodige tijd beschikt om als zelfstand.ig 
architect op te treden, 

te1·wijl eiser in zijn conclusie erop 
wees dat hij over ongevee1• 20 um· 
per week beschikt om deze zelfstand.ige 
activiteit a ls architect uit te oefenen, en 
dat rekening diende gehouden te worden 
met artikel 30 van het reglement van 
deontologie, bindend verlclaard bij 
kon.inklijk beslnit van 5 juli 1967, waarbij 
bepaald wordt dat de architect er zich 
kan toe beperken aileen plannen op te 
stellen en, voor wat de uitoefening van 
de controle betreft, deze aan een ander 
collega kan overlaten : 

Overwegen.de dat de beslissing, op 
grond van een feitelijke beoordeling, 
beschikt, rekening hondende met de pres
taties welke eiser · in hoedanigheid van · 
ingeniettr client te verrichten, dat hij over 
geen voldoende tijd · beschikt om op 
deontologische wijze het beroep van 
architect te lnmnen uitoefenen .; 

Dat aldns de beslissing de conclusie 
van eiser op gepaste wijze beantwoordt; 

Overwegende dat de beslissing niet 
v erplicht was u.itspraak te doen nopens 
de toepassing van artikel 30 van het 
reglement van beroepsplichten, dat 
vreemd was aan de beslissing waartegen 
beroep werd aangetekend ; 

Dat het middel niet kan aan.genomen 
worden; 

Overwegende dat de snbstantiele of op 
straffe van n.ietigheid voorgeschreven 
r echtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissin.g overeenkomstig de wet is ; 

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

26 januari 1971.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye, 
r aadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijlcluiclencle conclttsie, de H. Krings, 
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advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HH. Vanderleenen (van de balie ·bij bet 
Hof van beroep te Brussel) en Ansiaux. 

Op dezelfde datum werden vier andere 
arresten in dezelfde zin uitgesproken op 
cassatieberoepen tegen beslissingen die 
op 23 december 1969, 21 april en 26 mei 
1970 zijn gewezen door de Raad van 
beroep van de Orde van architecten met 
het N ederlands als voertaal, in zake 
Wens, Debal, Keppens en Janssens t egen 
de Orde van architecten. 

ze KA,MER.- 26 j anuari 1971. ' 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM.- TUOHTZAKEN. - BESLISSING 
VAN DE RAAD VAN DE 0RDE VAN 
AROHITEOTEN. - VOORZIENING VAN 
DE ORDE VAN AROHITEOTEN. - GEEN 
BETEKENING.- NiET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van 
de 01·de van a1·chitecten tegen een beslis
sing van . de Raad van beroep van de 
01'Cle van a1·chitecten, die niet is betelcend 
aan de pa1·tij tegen wie zij is ge1·icht (1). 
(Wet van 26 juni 1963, art. 33; Sv., 
art. 418.) 

(ORDE VAN ARCHITEOTEN, T. VERLEYE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 21 april 1970 gewezen door 
de Raad van beroep van de Orde van 
architecten met het Nederlands als voer-
taal; , 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof acht vermag te slaan blijkt dat 
eiseres de voorziening betekend heeft aan 
de partij tegen wie ze gericht werd ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

(1) De regel waarvan ten deze toepassing 
is gemaakt is niet meer toepasselijk op de 
cassatieberoepen die onderworpen zijn aan 
de nieuwe bepalingen van het artikel 33 van 
de wet van 26 juni 1963, gewijzigd bij arti
kel 67, § 3, van de wet van 15 juli 1970, 
zoals zij in werking zijn getreden de 9e augus
tus 1970. Voortaan zijn de regels inzake bur-

OASSATIE. 1971. - ]7 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt e iseres in de kosten . 

26 januari 1971. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H . de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, 
de H . Krings, advocaat-generaal. 

3e KAMlm. - 27 januari 1971. 

ARBEIDSONGEV AL. - SCHADE. 
LATERE GEVOLGEN VAN RET ONGEV AL. 
- SCHADE GEDEKT DOOR DE ARBEIDS
ONGEV ALLENVERGOEDING. 

De m·beidsongevallenve?'gQeding dekt niet 
alleen de schade die op'het ogenblik van 
het ongeval ve1·oo?·zaakt w01·dt, maa1· 
tevens alle late1·e gevolgen wam·van het 
ongeval de oo1·zaa_k is, mits zij niet doo1· 
de jout van de get?·offene ve?·oo?·zaakt 
wo?'den en onve1·minderd de wettelijke 
voo?·sch?-iften inzake he1·ziening (2). (Ge
coordineerde wetten van 28 septem
b er 1931, art, 1 en 2.) 

(« DE STER - ALGEMEEN SYNDIKAAT », 
T. HINDERIJOKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 april 1969 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, in het bijzonder 
de alinea's 1 en 6, en 2 van de door 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
gecoordineerde wetten op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen (het artil{el 1 zoals gewijzigd 
door de besluitwet van 9 juni 1945, het 
artikel 2 zoals gewijzigd door de wet van 
10 juli 1951) en, voor zoveel als nodig, 
97 van de Grondwet, 

gerlijke rechtspleging van toepassing op de 
cassatieberoepen tegen de · beslissingen van 
de Raad van beroep van de Orde van archi
tecten. 

(2) Raadpl. cass., 22 februari 1963 (Bttll. eli 
PASIC., 1963, I, 692); 17 september 1964 
(ibid., 1965, I , 60) . 
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doo?'dat het bestreden vonnis, door 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
beslist dat de val van verweerder op 
13 april 1966 eveneens dient begrepen 
te worden in de opdracht van de desknn
dige omdat ook die val aanleiding geeft 
tot de forfaitaire vergoedingen b edoeld 
in de aangehaalde wetsbepalingen, het
geen impliceert dat deze val eveneens als 
een arbeidsongeval dient beschouwd te 
worden, de ~aak voor verdere behande
ling n aar de eerste rechter verwijst en 
eiseres tot de kosten in hoger beroep en 
tot ee11, gedeelte van de kosten in eerste 
aanleg veroordeelt, op grond dat de val 
van 13 april 1966 het gevolg was van 
de labyrintstoornissen welke verweerder 
van het arbeidsongeval van 2 juni 1965 
had overgehouden, of minstens door dit 
arbeidsongeval werd bevorderd en in de 
hand gewerkt, 

te1·wijl de aangehaalde wetsbepalingen, 
aldus door het bestrede11. vonnis toege 
past, slechts toepasselijk ktmnen zijn op 
de gevolgen van het arbeidsongeval zelf 
en niet op latere feiten die het gevolg 
zouden zijn van de toestand van het 
slachtoffer ingevolge h et oorspronkelijke 
trauma, zodat het vonnis door niettemin 
de aangehaalde wetsbepalingen toepas
selijk te achten op het ongeval, dat ver
weerder op 13 april 1966 in zijn woning 
is overkomen, deze bepalingen heeft ge
schonden: 

Overwegende dat de wettelijke vergoe
ding van de schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen niet aileen de schade 
omvat well1:e op het ogenbli!J:: van het 
ongeval veroorzaakt wordt, maar tevens 
alle latere gevolgen waarvan h et ongeval 
de oorzaak is, mits zij niet door de fout 
van de getroffene veroorzaakt worden 
en onverminderd de wettelijke voor
schriften inzake herziening ; dat alzo de 
schadelijke gevolgen van een later onge
val veroorzaakt door de letsels opgelopen 
op het ogenblik van het arbeidsongeval, 
voor vergoeding in aanmerking komen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt, zonder dienaangaande bestre
den te worden, dat de val van verweerder 
op 13 april 1966 een gevolg is van de 
labyrintstoornissen well1:e verweerder 
heeft opgelopen ingevolge een arbeids
ongeval van 2 juni 1965, en dat geen fout 
van verweerder bewezen is ; 

Dat het derhalve wettelijk beslist, zon
der de aangeduide wetsbepalingen te 
schenden, dat de uit de val van 13 april 
1966 voortspruitende schade voor de 
wettelijke vergoeding m aanmerking 
komt; 

Dat het middel naa1· recht faalt ; 

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

27 januari 1971.......:.. 38 kamer.- Vom·
zitte1', de H. Louveaux, raadsheer waar-
11.emend voorzitter. - Ve1·slaggevm•, de 
H. N aulaerts. - Gelijlclt~iclende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Van Ryn en Bayart. 

38 KAMER.- 27 januari 1971. 

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVER
EENKOMST.- ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN.- EENZIJDIGE WIJ
ZIGING IN ESSENTIELE BESTANDDELEN 
VAN DE OVEREENKOIVIST.- 0NREOHT
MATIGE BEEINDIGING. 

De pa1·tij die essentiele bestanddelen van 
de a1·beidsove1·eenkomst wijzigt, beein
digt deze om·echtmatig en is de1·halve de 
ve1·goeding, bepaald in c~1·tilcel 20 van 
de gecooTdinee?·de wetten bet·reffencle het 
bediendencontmct van 20 juli 1955, ve1'
scht~ldigd. 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPJ£RKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « FffiMA DEBOU
VER », T. VANDEGRAVEElLEl.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 27 februari 1970 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Brugge, kamer voor bedienden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 18, 20 van de 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract van 20 juli 1955, het 
artikel 18 gewijzigd door de wet van 
10 december 1962, 18, lid 3, van de wet 
van 30 juli 1963 tot vaststelling van het 
statuut der handelsvertegenwoordigers, 
1134, 1319, 1320,, 1322, 1289, 1290 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

dom·dat de b estreden sententie door 
bevestiging van de beroepen sententie 
eiseres veroordeelt tot betaling van 
122.645 frank en afgifte van attesten en 
de door eiseres i:ngestelde wedereis . tot 
betaling van 299.586 frank en toepassing 
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van de compensatie afwijst, om de reden 
dat "gemtimeerde (thans verweerder) bij 
aangetekende brief van 8 februari 1968 
opzegging van zijn diensten bij appellante 
(thans eiseres) heeft gegeven met een 
termijn van drie maanden ingaande op 
1 maart 1968; dat deze opzegging regel
matig werd gegeven; dat appellante bij 
een eerste brief van 29 februari 1968, 
eveneens aangetekend, haar onaange
name verrassing over deze opzegging 
mededeelt aan ge!ntimeerde en hem dade
lijk meldt dat hij opnieuw in dienst zou 
ktmnen treden zo hij dat verkiest bij het 
verstrijken van de opzeggingsperiode, 
maar dan met nieuwe contractuele voor
waarden ; dat appellante op dezelfde 
datmn van 29 februari een tweede aan
getekende brief richtte aan gemtimeerde 
waarin hem een gemiddeld zakencijfer 
werd opgelegd, namelijk dat van de 
maanden maart, april en mei 1966 en 
1967 als verplicht quota voor de maanden 
maart, april en mei van 1968, en er 
tevens werd geeist " voor de eerste maal 
op maandag 11 maart , dat een dagelijks 
kilometerrapport zou worden afgegeven 
met een kort overzicht van de pres.taties 
geleverd in de voorafgaande week ; dat 
deze wijziging in de contractuele voor
waarden op zichzelf reeds een feitelijke 
contractbreuk uitmaakte vanwege appel
lante ; dat echter dezelfde dag nog een 
derde aangetekend schrijven door beroep
ster werd gestuurd naar ge1ntimeerde, 
waarbij werd medegedeeld dat de afreke
ning en uitbetaling van het saldo der 
commissies over het vierde kwartaal1967 
niet werd gedaan en dat dit zou geschied 
zijn op verzoek van beroepene zelf om 
fiscale redenen ; dat dit punt door appel
lante ten onrechte wordt opgeworpen, 
waartoe zij haar eigen brief van 29 febru
ari 1968 inroept in strijd met de stellige 
ontkenning van gemtimeerde, maar dat 
zij zichzelf geen titel kan verschaffen ; dat 
uit dit derde schrijven van 29 februari 
1968 echter tevens met zekerheid vast-

. staat dat de betalingen van lonen en com
missielonen laattijdig geschiedden, het
geen eveneens een feitelijke contract brenk 
uitmaakt vanwege de werkgeefster ; dat 
appellante beweert en niet bewijst dat 
tussen partijen zou zijn overeengekomen 
de vaste lonen en commissievergoedingen 
aan ge'intimeerde laattijdig te betalen, 
terwijl indien dit zou geschied zijn zonder 
protest van beroepene, wat deze laatste 
betwist, een dergelijk gedogen nog geen 
bewijs zou kunnen leveren van overeen
kornst tot laattijdige betaling, des te min
der vanaf het ogenblik dat een van beide 

partijen opzegging van diensten had 
betekend ; dat het schrijven aangetekend 
verzonden op 5 maart 1968 door de 
Landelijke Bedienden Centrale nai:nens 
ge1ntimeerde duidelijk het standpunt van 
deze laatste tegenover de contractbreuk 
heeft weergegeven en dat appellante het 
mandaat van dit syndicaal organisme 
niet heeft betwist en overigens in zaken 
van sociaal recht niet zou kunnen betwis
ten ; dat de weigering door appellante 
van twee aangetekende brieven, respec
tievelijk van 8 april en 16 april 1968, uit
gaande van de Landelijke Bedienden 
Centrale, door beroepster niet kan worden 
ingeroepen als een gebrek aan sommatie 
vanwege ge'intimeerde, vermits zij vrij
willig h eeft verzaakt kennis te nemen 
van de inhoud dezer brieven, waarvan de 
eerste overigens medeondertekend was 
door ge'intimeerde, om welke reden de 

· vaststelling van de feitelijke contract
brenk door appellante in deze brieven 
geformuleerd, tegenstelbaar is aan appel
lante ; dat zelfs zonder de verzending 
van de betwiste aangetekende brieven de 
eenzijdige contractbreuk van appellante 
vaststaat door de in haar eigen br.iefwis
seling opgegeven eenzijdige wijzigingen 
van de tussen partijen afgesloten arbeids
overeenkomst ; dat de oorspronkelijke eis 
tot vei,goeding wegens contractbreuk bij
gevolg gegrond is ; dat om dezelfde reden 
de vergoeding wegens contractbreuk bij 
tegeneis gevorderd door appellante moet 
worden afgewezen als niet gegrond ; dat 
de tegenvordering van appellante tot ver
goeding wegens oneerlijke mededinging 
op grond van het contractueel concur
rentiebeding moet worden afgewezen als 
niet gegrond ingevolge de wet van 30 juli 
1963 tot instelling van het statuut der 
handelsvertegenwoordigers, artikel 18, 
derde alinea, omdat door appellante zelf 
zonder drmgende redenen contractbreuk 
werd gepleegd , ;_ 

te1·wijl, em·ste onde1·deel, eiseres noch 
door het opleggen bij brieven van 
29 februari 1968 aan verweerder van een 
gemiddeld zakencijfer en een dagelijks 
kilometerrapport met een kort overzicht 
van de dienstprestaties van de vooraf- · 
gaande week, noch door de mededeling 
dat de afrekening en uitbetaling van het 
saldo der commissies over het vierde 
kwartaal 1967 niet werd gedaan op ver
zoek van verweerder, noch door het feit 
dat de betaling van lonen en commissie
lonen laattijdig geschiedden, de verbin
tenis verbreekt, maar integendeel het 
inzicht heeft, zij het aan andere voor
waarden, de verbintenis verder uit te 
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voei'en (scheriding van de artikelen 1134, 
J319, 1320, 1322 van bet Burgerlijk Wet
bo.ek el'1 20 van het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955); 

. tweede onde1·deel, de door de sententie 
vastgestelde eenzijdige feitelijke contract
brenk, bestaande uit de feiten hierboven 
aangehaald, derhalve de veroordeling van 
eiseres tot schadevergoeding niet recht
vaardigt en het feit dat verweerder tegen
over deze contractbreuk al dan niet 
schriftelijk stelling heeft genomen onver
schillig is, temeer daar verweerder deze 
feiten niet als dringende reden om het 
contract ten laste van eiseres te verbreken 
heeft ingeroepen (schending van de arti
kelen 15 en 20 van het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955); 

dm·de onde1'deel, de sententie, zonder 
te betwisten zoals eiseres in haar conclusie 
staande hield, dat verweerder 'meer dan 
120.000 frank per jaar verdiende, geheel 
ten onrechte de tegenvordering van eise
res tot schadevergoeding wegens overtre
ding van het concurrentiebeding afwijst, 
daar eiseres hoegenaamd. geen einde ge
Inaakt had aan de overeenkomst, en 
evenzeer ten onrechte de vordering tot 
schadevergoeding verwerpt wegens het 
ongerechtvaardigd beeindigen van het 
contract door verweerder (schending van 
de artikelen 1134, 1289, 1290 van het 
Burgerlijk Wetboek, 20 van het konink
lijk besluit van 20 juli 1955 en 18, lid 3, 
van de wet van 30 juli 1963); 

vie1·de onde1·deel, de motieven van de 
sententie, die aan eiseres een « feitelijke 
contractbreuk » verwijt afgeleid uit de 
inhoud van haar brieven van 29 februari 
1968 en uit de laattijdige betaling, terwijl 
eiseres de contractuele betrekkingen 
voortzette tot 14 april1968, datum waar
op verweerder deze betrekkingen afbrak, 
duister, dubbelzinnig · en tegenstrijdig 
zijn, daar door deze « feitelijke COJ.ltract
breuk » niet vastgesteld wordt of eiseres 
het inzicht had de verbintenis te verbre
ken en zulks tegengesproken wordt door 
het feit dat eiseres de verbintenis verder 
uitvoerde en verweerder ze verbroken 
heeft (schending van de artikelen 20 van 
het koninldijk besluit van 20 juli 1955 
en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de bestreden senten
tie, zonder dienaangaande bestreden te 
worden, vaststelt : 1° dat verweerder 
op 8 februari 1968 regelmatig opzegging 
van zijn diensten heeft gegeven met een 
termijn van drie maanden ingaande op 
1 maart 1968; 2° dat eiseres, op 29 febru
ari 1968, een dubbele ·willekeurige wijzi-

ging aan de contract'uele voorwaarden 
aanbracht, door verweerder een gemid
deld zakencijfer op te leggen en de afgifte 
van een dagelijks kilometerrapport met 
een kort overzicht van de prestaties van 
de· voorgaande week te eisen ; 3° dat 
sedert 1 oktober 1967 de betaling van de 
lonen en commissielonen deels te laat, 
deels niet geschiedde ; 4° dat verweerder 
deze feiten als contractbreuk vanwege 
eiseres heeft beschouwd en in april 
1968 zijn diensten heeft gestaakt; 

· Overwegende dat de feitenrechter uit 
voormelde omstandigheden heeft kunnen 
afl.eiden dat eiseres essentiele bestand
delen van de arbeidsovereenkomst heeft 
gewijzigd en aldus aan de overeenkomst 
zoals zij door partijen was aangegaan, 
om·echtmatig een einde heeft gemaakt ; 

Dat die onrechtmatige beeindiging de 
toekenning van de vergoeding, bepaald 
in artikel 20 van de gecoiirdineerde wet
ten van 20 juli 1955, rechtvaardigt, zelfs 
indien verweerder die feiten niet heeft 
ingeroepen als dringende redenen om 
zelf het contract ten laste van eiseres te 
verbreken ; . 

Overwegende dat de sententie, door 
om die redenen te beslissen dat eiseres 
contractbreuk heeft gepleegd, geen duis
tere, dubbelzinnige en tegenstrijdige 
motivering inhoudt, maar een wettelijke 
toepassing van evenbedoeld artikel 20 
maakt; 

Dat zij, na aldus te hebben beslist en 
te hebben aangenomen dat de jaarlijkse 
bezoldiging van verweerder 120.000 frank 
overschreed, wettelijh; eruit afl.eidt, op 
grand van artikel 18, derde lid, van de 
wet van 30 juli 1963, dat het contrac
tuele conetll.'rentiebeding geen uitwerking 
heeft en wettelijk beslist dat de door 
.eiseres ingestelde tegeneis tot vergoeding 
wegens een door verweerder gepleegde 
contractbreul~ niet gegrond is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

27 janua.ri 1971.- 3e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. N aulaerts. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Houtekier. 
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1" KAMER. - 28 januari 1971. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 
TINGEN. VENNOOTSCHAPSBELAS· 
TING. - VERl\'lEERDERING VAN DE IN 
RET BEDRIJF BELEGDE ACTIV A DIE 
VOORTVLOEIT UIT EEN l\fiNDERWAARDE 
VAN DE PASSIVA. - BELASTBARE 

WINST. 

Een in de vennootschapsbelasting belast
bm·e winst wo1·dt opgeleve1·d doo1· elke 
ve1·mee?·de1·ing van de in het becl?·ijf 
belegde activa die, voor het belastba1·e 
tijdpe1·k, uit een minde1·waa1·de van de 
passiva voortvloeit, ongeaoht de oo?'· 
sp1·ong en de aa1·d e1·van (1). (Wetb. van 
de inkomstenbel., art. 20, 21, 96, 114 
en · 265.) 

{PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID «TANNERIES 
LOUIS POULLET ET FILS», T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 20, 21, 96, 265 van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen·, 1317 
tot 1324 en 1349 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

dom·dat bet bestreden arrest erop vvijst 
" dat uit de fotocopie van de beslissing 
van de buitengewone algemene vergade
ring van 5 juni 1966 hlijkt ... dat de ven
noten hehhen heslist de schulden van de 
vennootschap te hunnen laste te nemen 
met het enige doe! het toekennen van 
bankkredieten aan de vennootschap te 
vergemakkelijken en de verrich tingen 
hiervoor te vereenvoudigen », dat a.Idus 
de boekingen zoals ze voorkomen in de 
balans en de winst- en verliesrekening 
van de vennootschap op 31 december 
1965, die door de vennootschap werden 
overgelegd tot staving van haar aangifte, 
wei degelijk de overneming door de ven-

(1) Raadpl. cass., 4 juli 1950 (Bull. en 
PAsiC., 1950, I, 806); 17 februari en 29 mei 
1956 (ibid., 1956, I, 631 en 1039) en 23 juni 
Hll\fl 1-i.h-iil Hll>!1 T 1 11!1[;\ 

noten van een verlies van de vennoot
schap zijn, welke ook de beweegredenen 
van deze overneming mochten geweest 
zijn », " dat bovendien verzoekster door 
de vermeldingen van haar balansen en 
winst- en verliesrekeningen gehonden is 
en niet ontvankelijk is om te doen gelden 
dat ze niet oprecht zijn », en " dat een 
herstelling van de vroegere toestand in 
de balans en in de winst- en verliesreke
ning van het boekjaar 1966 zonder in
v loed moet blijven op de fiscale toestand 
van het dienstjaar 1965 », " dat ze, val
gens de bewoordingen van het proces
verbaal van de bu:itengewone algemene 
vergadering van 5 juni 1966, bevestigt 
dat, zo er een voorwaarde was, het veeleer 
een ontbindende dan een opschortende 
voorwaarde zou geweest zijn », 

te1·wijl, eeTste onde1·deel, in de conclusie 
van eiseres de vraag werd opgeworpen 
van de uitlegging der vermeldingen van 
de boekingen betreffende de zogenaamde 
overneming van de verliezen van de ven: 
nootschap door de vennoten en erin 
onderstreept werd dat de bedoeling van 
de steller ervan niet aileen in de bewoor
dingen van het geschrift moest worden 
gezocht, doch ook in het gedrag van de 
steller van het geschrift en aile andere 
daarvoor nuttige omstandigheden, en in 
genoemde conclusie uitdrukkelijk de vol
gende omstandigheden werden aange
voerd: a) de (werkende) vmmoten hadden 
geen andere bedrijfsinkomsten en, der
halve, kon de overneming van de niet 
meer te recupereren verliezen hun geen 
enkel voordeel verschaffen ; b) bet staat 
vast dat de vennoten heslist hebhen de 
verliezen van de vennootschap te hunnen 
laste te nemen met het enige doe! het 
toekennen van bankkredieten aan de 
vennootschap te vergemakkelijken en de 
verrichtingen hiervoor te vereenvoudigen, 
zoals in het proces-verbaal van de buiten
gewone algemene vergadering van 5 janu
ari 1966 gezegd wordt; c) na het misluk
ken van d e bankonderhandelingen, en 
om deze reden, had de omgekeerde hoe
k ing plaats, zoals blijkt uit bet proces
verbaal van 5 april 1967; d) de vennoten 
wilden de verliezen van de vennootschap 
niet te hUlmeJl laste nemen, ze konden 
er geen enkel voordeel uit trekken, zij 
wilden enkel en aileen een hanklening 
voor de vennootschap hekomen; waaruit 
volgt dat de enige geldige uitlegging van 
de boekingen bestaat in de overneming 
van de schulden onder de opschortende 
voorwaarde dat de bank deze lening aan 
de vennootschap toekent (artikel 1181 
,-TDT"\ "J...of "Q,.,T>NAT>l~~lr l'XTn+-l-.r-,....1-\ ,_ .J_J. 1_- '-



518-

arrest de werkelijke bedoeling van de 
daders van de litigieuze boekiJlgen of de 
voormelde omstandigheden niet onder
zoekt, wat insluit dat het arrest niet 
passend antwoordt op de conclusie van 
eisetes (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) en de bewijskracht ervan 
miskent (schending van de artikelen 1317 
tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, de boekingen zoals ze 
voorkomen in de balans en in de winst
en verliesrekening van de vennootschap 
op 31 december 1965, die door de ven
nootschap werden overgelegd tot staving 
van haar aangifte, niet de overneming 
door de vennoten van een verlies van de 
vennootschap zijn, daar, in de winst- en 
verliesrekening, geen spoor van de over
neming wordt gevonden en, in de balans, 
de vermindering van de schu.ldvordering 
zonder invloed is gebleven op het resul
taat van het jaar 1965; 

waaruit volgt dat het arrest de bewijs
kracht van de stukken 2 (balans) en 11 
(winst- en verliesrekening) van het dos
sier miskent (schending van de artike
len 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wet- . 
boek): · 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zonder de bewijs
kracht van de in het middel vermelde 
conclusie te miskennen, de gronden van 

·het arrest , die het middel overneemt, erop 
passend antwoorden ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest afl.eidt dat 
de vennoten de schulden van de veJmoot
schap te hunnen laste hebben genomen, 
uit de vermeldingen van het proces-ver
baal van een alge1nene v'ergadering van 
deze vennootschap, en niet uit de boekin
gen die voorkomen in de balans en in de 
winst- en verliesrekening op 31 december 
1965 welke de vermindering vail de pas
siva van de vem1ootschap ten gevolge 
van deze overneming vaststellen ; 

Dat dit onclerdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 20, 1°, 21, 96, 114 en 265 
van het W etboek van de inkomstenbe
lastingen , 

doonlat het bestreden arrest verklaart 
~at ~e overneming door d? v,e~oten va;n 

vennootschap (3.760.509 fr.) een Vermeer
dering is door minderwaarde van het door 
de vennootschap vermelde verlies, dank 
zij de vermindering van de schuldvorde
ring van de vennoten op de vennootschap, 
en dat de aanslag van deze vermeerdering 
(1.289.215 frank) wettelijk is, 

te1·wijl een vermeerdering door minder
waarde slechts een aanslag kan meebren
gen in de mate dat er verrijking is bij de 
belastingplichtige, dat wil zeggen in geval 
van winsten, wat niet het geval is wan
neer er niet te recupereren verliezen zijn, 
vermits de overneming van niet te recu
pereren verliezen slechts de herstelling 
van het vermogen van de ondernmning 
is : 

Overwegende dat krachtens de in h et 
middel aangeduide wetsbepalingen een 
in de ve1mootschapsbelasting belastbare 
winst oplevert elke vermeerdering van 
de in het bedrijf belegde activa die, voot' 
het belastbare tijdperk, uit een minder
waarde van de passiva voortvloeit, onge
acht de oorsprong en de aard ervan ; 

Overwegende dat, derhalve, door te 
beslissen dat de overneming door de ven
noten van schulden van de vennootschap 
een winst opleverde die ten laste van deze 
laatste belastbaar was, het arrest een 
juiste toepassing van genoemde bepalin
gen heeft gemaakt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; · 

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

28 januari 1971. - 1e kamer. - Vom·
zitte?', de H . Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Delafontaine (van de 
balie te Kortrijk) en Fally. 

VERENIGDE KAMERS. 

29 januari 1971. 

10 RAAD VAN STATE.- BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING VAN EEN HANDE
LING VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVER
REID OF VAN EEN ADMINISTRATIEVE 
CONTENTIEUSE BESLISSING. - EXCEP
TIE VAN ONBEVOEGDHEID HIEROP GE
GROND DAT HET VERZOEK TOT DE 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE 
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VAN DE EXCEPTIE. - VERPLICRTING 
DEZE VERWERPING MET REDENEN TE 
OMKLEDEN OM DE CONTROLE DOOR RET 
RoF VAN CASSATIE 1\'IOGELIJK TE 
MAKEN. 

2° RAAD vAN STATE. - BESLISSING 
VAN DE ADMINISTRATIEVE AF'DELING 
VAN DE RAAD VAN STATE GEEN KENNIS 
TE NEMEN VAN EEN VERZOEK WAARVAN 
DE KENNISNEMING TOT DE BEVOEGD
REID VAN DE RECRTERLIJKE OVERRE
DEN BEROORT. - BEVOEGDREID VAN 
RET RoF VAN CASSATIE OM NATE GAAN 
OF DEZE BESLISSING VAN DE RAAD VAN 
STATE REGELMATIG MET REDENEN IS 
OMKLEED. 

3° RAAD vAN STATE. - MIDDEL AF
GELEID UIT DE SCRENDING VAN DE 
BEPALINGEN BETREFFENDE DE PROCE
DURE BIJ ROOGDRINGENDE Ol\1STAN
DIGREDEN INZAKE ONTEIGENING TEN 
ALGEMENEN NUTTE, VERVAT IN ARTI
KEL 5 VAN DE WET VAN 26 JULI 
1962. - MIDDEL NIE'L' ONTVANKELIJK 
VOOR RET RoF VAN CASSATIE, WAARBIJ 
EEN VOORZIENING AANRANGIG IS MET 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 20 VAN DE 
WET VAN 23 DECEMBER 1946. 

4° RAAD vAN STATE. - MID DEL DOOR 
DE RAAD VAN STATE NIET ONTVANKE
LIJK VERKLAARD OMDAT RET VOOR DE 
RAAD IS O~GEWORPEN IN STRIJD MET 
DE PROCEDUREVOORSCRRIFTEN BETREF
FENDE RET CONTRADICTOffi DEBAT. 
BESLISSING VREEMD AAN DIE 'WELKE 
TOT EEN CASSATIEBEROEP AANLEIDING 
KUNNEN GEVEN.- MIDDEL NIET ONT
VANKELIJK VOOR RET RoF. 

1 o en 20 H et H of van cassatie waa1·bij een 
voorziening aanhangig is met toepassing 
van m·tikel 20 van de wet van 23 decem
be?' 1946, gaat na of het a?'?'est van de 
Raad van State 1·egelmatig met ndenen 
is omlcleed. Het Hof is de1·halve bevoegd 
om lcennis te nemen van een middel 
gesteund op de dubbelzinnigheid van de 
g1·onden van een a?'?'est vein de Raad van 
State, dat beslist dat de beoo1·deling van 
een machtsove1·sch1·ijding, welke zou zijn 
begaan in een p1·ocedU?·e van onteigening 
ten algemenen nutte, tot de bevoegdheid 
van de ?'echtbanken behoort. (Grondwet, 
art. 97; wet van 23 december 1946, 
art. 19.) 

3° Niet ontvankelijk voo1· het Hof van 
cassatie, waa1·bij een voo1·ziening aan
hangig is met toepassing van m·tikel 20 
van de wet van 23 december 1946, is het 

middel dat niet is opgewo1·pen voo1· de 
Raad van State en wo1·dt afgeleid uit 
de schending van de a1·tikelen 7 en 16 
van de wet bet1·e ffende de pTOcedu?·e bij 
hoogd1·ingende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemenen nutte, vervat 
in a1·tikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigeningen ten algeme
nen nutte en de concessies voo1· de bottw 
van autosnelwegen. 

4° Niet ontvankelijk voo1· het Hof van 
cassatie , tvaarbij een voo1·ziening aan
hangig is met toepassing van a1·tikel 20 
van de wet van 23 decembe1· 1946, is het 
middel dat is opgewo1·pen voo1· de Raad 
van State, mam· do01· de Raad niet ont
vankelijk is verklaa1·d omdat het is opge
wo1·pen in st?·ijd met de 1·egels bet1·eUende 
het contmdictoi1· debat. Dm·gelijke beslis
sing van de Raad van State is vreemd 
aan de beslissingen die, k1·achtens a1·ti
kel 20, § 1, van de wet van 23 decem
be?' 1946, tot een cassatiebe?'oep aanlei
ding ktmnen geven. 

(LETEN, T. GEl\ffiENTE REULE.) 

De heer P?·ocU?·etw- gene1·aal · heeft tn 
hoofdzaak het volgende gezegd : 

Vanaf 20 januari 1968 heeft het college 
van burgemeester en schepenen van de 
gemeente R eule een openbaar onderzoek 
« de commodo et incommodo » ingesteld 
nopens een antwerp van rooilijn- en ont
eigeningsplan voor een straat der ge
meente. 

Eiser heeft bij de Raad van State een 
verzoekschrift ingediend strekkende tot 
vernietiging van de volgende administra
tieve handelingen : 

1° het openbaar onderzoek << de com
modo et in.commodo » ingesteld door het 
college van bUI·gemeester en schepenen 
van de gemeente Reule vanaf 20 januari 
1968 tot en. met 5 februari 1968, 

2° het besluit van 5 maart 1968 waarbij 
de gemeenteraad van Reule dit onderzoek 
met het desbetreffend plan goedkeurde 
en de « hoge overheid er om verzocht 
werd de spoedprocedme in uitzicht ge
steld door artike1 · 5 van de wet van 
26 juli 1962 toe te passen ». 

Ret verzoekschrift bestrijdt a ileen deze 
twee administratieve handelingen. 

Eiser betoogde in zijn verzoekschrift 
dat het antwerp van rooilijn- en onteige
ningsplan geen voile vijftien dagen op 
het gemeentehuis ter inzage had gelegen 
en besloot hieruit, op grand van arti
kel 3 van de wet van 27 mei 1870 hou-

~- · 
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dende vereenvoudiging van de admi
nistratieve formaliteiten bij onteigening 
ten algemene nutte, vermits de wet deze 
vorm op straf van nietigheid voorschrijft, 
dat het onderzoek nietig was ; hij vroeg 
de Raad van State dientengevolge de 
beslissing van de gemeenteraad van 
Reule, waarbij gezegd onderzoek iLls 
geldig werd beschouwd, eveneens nietig 

.te verklaren. 
* * * 

D e procedure voor de afdeling admi
nistratie van de Raad van State wordt 
door het besluit van de Regent van 
23 augustus 1948 geregeld. 

Artikel 6 bepaalt dat de tegenpartij, 
aan wie een copie van h et verzoekschrift 
wordt overge;rnaakt door de griffier, over 
een termijn van 30 dagen beschikt om 
aan de griffie een memorie van antwoord 
te laten geworden. 

Naar luid van artikel 7 beschiJ{t de 
verzoekende p artij over 30 dagen na de 
neerlegging van h et dossier, deze memoria 
van antwoord erin b egrepen, om aan de 
griffie een m emoria van wederantwoord 
te laten geworden. 

N a deze voorafgaande maatregelen 
wordt er overgegaan tot het onderzoek 
door de afdeling administratie van de 
Raad van State en wordt er nl. een 
verslag opgemaakt door een lid van h et 
auditoraat (1). . . 

N aar luid van arbikel 3 van het konink
lijk besluit van 15 juli 1956, waarbij 
artikel 14 van het besluit van de Regent 
van 23 augustus 1948 wordt gewijzigd, 
beschikt de verzoeker over 15 dagen om 
een laatste m emoria in te dienen. 

* * * 
Eiser, die zijn verzoek tot nietigver

lclaring enkel op het niet-nakomen van 
artikel 3 van de wet van 27 m ei 1870 
gestetmd had, h eeft dan ook een laatste 
m emorie ingediend, nadat het auditoraat, 
overeenkomstig artikel12 van h et besluit 
van de R egent van 23 augustus 1948, 
over de stand van de zaa;k verslag had 
gedaan. · 

In zijn r apport stelde het auditoraat 
dat, n aar luid van de.artikelen 28 en 28bis 
van de wet van 10 april1841 op de buurt
wegen, gewijzigd bij de wetten van 20 mei 
1863 en 8 augustus 1948,_ de b estreden 

(1) Artike1 12 bes1uit van de R egent van 
23 augustus 1948, gewijzigd door artikel 1 
van het koninklijk bes1uit van 15 juli 1956. 

beslissingen slechts voorbereidende maat
regelen waren die als dusdanig niet vat
baar zijn voor vernietiging. Deze exceptie 
werd door de auditeur ambtshalve opge
worpen (2). 

Tegen dit stelsel . heeft eiser, in zijn 
laatste m emorie, opgeworpen dat de ver
wijzing door de auditeur naar de wet 
van 10 april 1841 op de bumtwegen, 
waarvan voor de eerste keer sprake was 
in het verslag van het auditoraat, een 
nieuw element was in het geding, en deed 
hij gelden dat deze wet, die in een geor
ganiseerd b eroep bij de Koning voorziet, 
nooit door de gemeente Reule ingeroepen 
of toegepast was, m et het gevolg dat hij 
geen gebruik had kunnen maken van het 
voorziene b eroep. Hij vroeg eveneens, in 
zijn laatste memoria, de vernietiging van 
de beslissingen van de gemeenteraad van 
26 november 1968 en 25 februari 1969 
waarbij de openbare onderzoeken waren 
bebachtigd, het rooilijnplan en het ont
eigeningsplan waren goedgekeurd, alsook 
van de koninklijke besluiten waarbij die 
h andelingen andermaal waren bekrach
tigd. 

Ret bestreden arrest v erwerpt het 
beroep om de redenen dat, daar verzoeker 
als enig middel aangevoerd had dat de 
termijn van vijftien dagen, b epaald door 
artikel 3 van de wet van 27 mei 1870, 
niet werd nagekomen, hij " zodoende de 
bewuste handelingen blijkbaar uitslui
tend bestrijdt in zover zij onteigeningen 
in uitzicht stellen ». Ret arrest voegt 
eraan toe d at << de Raad van State be
voegdheid mist om kennis te nemen van 
een middel gestennd op de miskenning 
van de door onteigeningswetten opge
legde administratieve vormen, wijl de 
wetgever h et toezicht op de vervulling 
ervan aan de gewone rechter heeft opge
dragen ». 

Aangaande het middel dat in eisers 
laatste m emorie werd voorgesteld, beslist 
de Raad van State dat het niet-ontvan
kelijk is << daar de kennisneming ervan 
door de Raad van State met de prom~
durevoorschriften die het contradictoir 
debat regelen onbestaanbaar is ». 

* * * 
Tegen dit arrest worden er in de voor

zienil>g twee middelen opgeworpen. 
In het eerste wordt er, enerzijds, aan 

het arrest verweten, hoewel eiser in een 

(2) R. 8., nr. 13.520, Lanssens, 29 april1969, 
Ve1·z . A.A.R.S., 1969, b1z. 481. 
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laatste memoria zich eveneens beroepen 
heeft op het middel volgens hetwelk ver
weerster de wet van IO april I84I op de 
buurtwegen geschonden had en hij dar
halve ook de nietigverklaring van de 
beslissingen van de gemeenteraad van 
Hettie vorderde, verldaard te hebben dat 
hij " als enig rniddel aanvoert dat bij het 
onderzoek ingesteld door hat gemeente
bestuur van Reule de termijn van 
I5 dagen, bepaald door artikel 3 van de 
wet van 27 mei I870 betreffende de ont
eigening tot algemeen nut, niet ward 
nagekomen, daar het ontwerp in werke
lijkheid slechts I4 dagen op het gemeen
tehuis ter inzage lag "• en daardoor de 
bewijskracht van eisers laatste memoria 
geschonden te hebben. 

Anderzijds, wordt in hetzelfde middel 
aan het arrest verweten het in de laatste 
memoria opgeworpen beroep onbeant
woord gelaten te hebben. 

In het tweede middel wordt aange
voerd, aangaande het door. eiser- in zijn 
laatste memorie af!,ngevochten besluit van 
de gemeenteraad van 5 maart I968, het
welk beslist de hogere overheid te ver
zoeken de spoedprocedure voorzien door 
artikel 5 van de wet van 26 jtlii I962 op 
hat hier bestreden ontwerp tot onteige
ning toepasselijk te maken, dat de wet 
van 26 juli I962 het toezicht op die ont
eigeningsprocedure niet uitsluitend aan 
de gewone rechter h eeft opgedragen. 

In het tweede en hat derde onderdeel 
van hetzelfde middel wordt aangevoerd, 
met het oog op het onderzoek dat, naar 
beweerd wordt, gedaan werd met toe
passing van artikel 28 van de wet van 
IO april I84I, dat het toezicht op de 
interne regelmatigheid en de wettelijk
heid van de administratieve handelingen, 
in zake onteigeningsprocedure tot alge
meen nut, tot de bevoegdheid van de 
Raad van State behoort en niet aan de 
gewone rechter is opgedragen. 

* * * 
Ik zou eerst een korte opmerking willen 

maken aangaande de bevoegdheid van 
het Hof, en in herinnering brengen dat, 
zo in beginsel de beslissingen van de Raad 

(1) Wet 23 december 1946, art. 21, Ieden 2 
en 3; wet 18 maart 1954, art. 1, § 2. Raadpl. 
de conciusie van het Openbaar Ministerie 
v66r cass., 22 oktober 1970, Bull. en PAsiC., 
1971, I, 144, inz. biz. 149. 

(2) (3) H. VELGE, Le Conseil d'Etat, 1947, 
r.159, biz. 208 en 209 ; zie ook " Le Conseil 

van State soeverein zijn, . behoudens her
ziening (I), en dus buiten uw toezicht 
vailen, de wetgever, in conformiteit met ~ 
artikel I06 van de Grondwet, dat U tot 
rechter over de con:flicten van attributie 
maakt, in § I van artikel 20 van de 
wet van 23 december I946 beslist heeft 
dat bij hat Hof van cassatie aanhangig 
kunnen worden gemaakt, de arresten 
waarbij de afdeling administratie van 
de Raad van State beslist van de eis 
geen ke1mis te ktumen nemen op grond 
dat die kennisneming binnen de bevoegd
heid der rechterlijke overheden valt, wat 
hier het geval is, alsmede de arresten 
waarbij de afdeling afwijzend beschikt 
op een declinatoire exceptie, gesteund op 
de grond dat de eis tot de bevoegdheid 
van die overheden behoort. 

Artikel 20 van de wet van 23 decem
ber I946 is.de aanwending van artikeli06 
van de Grondwet, dat U aanstelt als 
soevereine rechter over de con:flicten van 
attributie tussen hat bestuur en de rech
terlijke macht. 

Net als op hat stuk van regaling ·van 
rechtsmacht of rechtsgebied, bestaan er 
twee soorten con:flicten van attributie : 
positieve en negatieve. Een positief con
flict is aanwezig wanneer een administra: 
tieve en een rechterlijke autoriteit zich 
beide bevoegd verklaren (2). Negatief is 
h at con:flict wanneer een rechterlijk or
gaan en een administratief orgaan zich 
beida onbevoegd verklaren om over een 
eis te beslissen (3). 

Maar, artikel 20 van de wet van 
23 december I946 stelt U in staat uit
spraak te doen voordat het con:flict 
rijst (4). 

Ret doel van de wetgever is niet 
geweest de beslissing van de Raad van 
State aan uw toezicht te onderwerpen ; 
hij heeft aileen willen vermijden dat er 
con:flicten van bevoegdheid zouden rijzen 
tussen het Hof en de Raad van State. 
Artikel 20 van de wet van 23 december 
I946 wil dat, zodra een conflict van 
bevoegdheid zou kunnen ontstaan tussen 
de Raad van State en het Hof van cassa
tie, het Hof dient te beslechten. De Raad 
van State heeft aileen daar bevoegdheid 
waar de rechtbanken bevinden geen 
macht te hebben. 

d'Etat et Ie pouvoir judiciaire », rede uitge
sproken door de Heer HAYorr DE TERMI· 

COURT, Procureur-generaai, op de piechtige 
zitting van het Hof van cassatie de 19• sep
tember 1939, Bull. au. c. cass., 1939, blz, 25. 

(4) Ged1·. st. Senaat, buiteng. zitt., 1946, 
nr. 58, biz. 4. 
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Maar het enig onder uw toezicht ge
brachte voorwerp, is de macht welke de 
Raad van State heeft zich over de hem 
in het beroep voorgelegde vraag uit te 
spreken. U behoeft niet te onderzoeken 
of hij ten onrechte of terecht in de han
deling of in het reglement van een admi-' 
nistratieve overheid heeft gezien of ge
weigerd te zien hetzij een machtsover
schrijding of -afwending, hetzij de schen
ding van een substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgesdn·even vorm. 

Hier is het Hof onbevoegd om een 
controle uit te oefenen op de wettigheid 
van de. toepassing, hetzij van het alge
meen rechtspeginsel van het contradictoir 
debat dat" in het bestreden arrest wordt 
aangehaald, of meer bepaaldelijk van 
artikel 2, 2°, van het besluit van de 
Regent van 23 augustus 1948. 

Uit kracht van de bevoegdheid welke 
het Hof aan artikel 20 van de wet van 
23 december 1946 ontleent, heeft het, 
sedert de inwerkingtreding van de wet, . 
zich negentien maal hoeven uit te spreken 
over voorzieningen welke op deze bepa
ling steunden (1). 

Zoals de heer Procureur-generaal C01·nil 
op 11 januari 1952 in herinnering bracht, 
in tegenstelling tot het bepaalde in de 
artikelen 1 en 2 van de wet van 7 juli 
1865 waarin, op algemene wijze, de 
oplossing die U aan rechtsvragen geeft 
aan de controle van de feitenrechters 
onderworpen is en uw arresten voor dezen 
slechts verbindend zijn wanneer uw 
verenigde kamers, na verzet hmmerzijds 
een tweede maal van de vraag ke1mis 
nemende, in hm1. em·ste beslissing hebben 
volhard, doet U bier van meet af aan 
met verenigde kamers uitspraak. Indien 
U cassatie beveelt, moet de afdeling 
administratie van de Raad van State, 
anders samengesteld, naar welke U de 
zaak verwijst, zich schikken naar uw 

(1) Cass., 26 maart 1952 (A1'1', cass., 1952, 
blz. 406) en de conclusie van de H. Procm·em·
generaal L. Cornil in Bttll. en PAsiC., 1952, 
I, 464 en voig. ; 27 november 1952 (twee 
arresten) en de conclusie van de H . Procureur
generaai L. Cornil (Ar1· . cass., 1953, biz. 164); 
8 januari 1953 (ibid., 1953, biz. 277) en de 
conciusie van de H. Procureur-generaai 
L. Cornil, biz. 278 en voig. ; 18 december 1953 
(ibid., 1954, biz. 269) ; 8 december 1956 
(ibid., 1957, biz. 246); 9 januari 1957 (ibid., 
1957, biz. 320); 27 februari 1957 (ibid., 1957, 
biz. 510) en de conclusie van de H. Procureur
generaai Hayoit de Termicourt, biz. 511 en 
voig. ; 27 november 1957 (ibid., 1958, biz. 190); 
9.~ TYlal 1Qhs:l ltih-ir1 lQh~ hl?: 7f\Q) • 4 i11ni 

beslissing op het rechtspunt waarover 
U uitspraak hebt gedaan, zonder dat 
het haar mogelijk is op dit rechtspunt 
een bijzonder antwoord te geven (2). 
Aldus is bepaald in lid 3 van § 1 van 
artikel 20 van de wet van 23 december 
1946. 

Zeer wijselijk vestigde de heer Procu
reur-generaal Cornil de aandacht van het 
Hof erop dat, in dit geval, uw beslissing 
niet zou vatbaar zijn voor wat hij de 
controle heette en wat gewis op zijn 
1ni.nst een nieuw onderzoek van het 
rechtsptmt en een nieuwe beslissing 
omtrent dit rechtsptmt is. Uit deze toe
stand deduceerde hij dat dit U in de 
totstandbrenging van uw uitspraak tot 
uiterste omzichtigheid moet nopen. De 
jmisprudentie van het Hof laat blijken 
hoezeer, in zijn hoge opdracht als opper
ste vrijwaarder van de burgerlijke en 
van de politieke rechten welke de wetge
ver niet aan zijn kemlisnerning heeft ont
trokken, uw rechtscollege ervoor heeft 
gewaakt aan het bestuur zijn volle 
bevoegdheid toe te kem1.en en zodoende 
het gezag van de opperste rechter over 
de handelingen der bestuurlijke overhe
den te verstevigen. 

Uw bevoegdheid aldus omschreven en 
gerechtvaardigd zijnde als een toepassing 
van het beginsel, neergelegd in artikel106 
van de Grondwet voor de conflicten van 
attributie, hebt U tweemaal beslist dat, 
tot staving van een voorziening tegen 
een arrest van de Raad van State, ont
vankelijk is een middel dat hieruit is 
afgeleid dat het arrest de rede11. in het 
onzekere laat waarom de Raad het 
rechtsiniddel van onbevoegdheid, tegen 
een beroep tot nietigverklaring opgewor
pen, afgewezen heeft (3). 

* * * 

1959 (ibid., 1959, biz. 803) en de conciusie 
van de H. Procm•eur-generaai Hayoit de 
Termicom·t, biz. 804 en voig. ; 21 oktober 
1959 (ibid., 1960, biz. 148); 27 april 1961 
(B1tll . en PASIC., .1961, I, 920); 10 november 
1966 (An· . cass., 1967, biz. 340); 15 februari 
1968 (ibid., 1968, biz. 790) en de conciusie 
van de H . Procm·eur·generaai Hayoit de 
Termicourt, in B1tll. en PAsiC., 1968, I, 
blz. 741 en volg., en 3 september 1970 (A1·r. 
cass., 1971, biz. 10). Raadpl. ook : cass., 
2 juli 1954 (A1'1'. cass., 1954, biz. 721) en 
3 december 1956 (ibicl., 1957, biz. 224). 

(2) Conciusie v66r cass., 11 januari 1952 
(Bttll. en PASIC., 1952, I, inzond., biz. 249). 

(3) Cass., 11 januari en 26 maart 1952 
( A1'1'. r.ass .. 1952. biz. 228 en 407}. 
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Hoewel het beginsel, belichaamd in de 
eerste zin van artikel 97 van de Grondwet, 
een algemeen rechtsbeginsel is, en hoewel 
de verplichting de vonnissen met redenen 
te omkleden onafscheidelijk is van de 
daad van jurisdictie (1}, heeft de wet
gever de grondwetsbepaling tekstueel op
genomen in artikel 19 van de wet van 
23 december 1946. 

Senator Kluyskens had een amende
ment ingediend strekkende tot invoering 
van het recht om zich in cassatie te voor
zien tegen de arresten van de afdeling 
administratie van de Raad van State, 
die zouden uitgesproken worden « zonder 
inachtneming van de formaliteiten voor
geschreven door artike} 19, eerste lid » 
van het antwerp, d. w. z. nl. zonder met 
redenen omkleed te zijn : Dit amendement 
werd niet aangenomen (2). 

Maar, niettegenstaande deze stelling, 
werd er, langs de weg van de jurispruden
tie, toch een zekere controle op de moti
vering van de arresten van de Raad van 
State aangenomen. Hoewel, volgens de 
tekst van artikel 20 van de wet van 
23 december 1946, uw controle over de 
arresten van de Raad van State aileen 
slaat op de vraag of de eis tot de attribu
ties van de afdeling administratie van de 
Raad van State of tot die van de rechter-

(1) Cass., 9 oktober 1959 (A1·r. cctss., 1960, 
biz. 114) en de conciusie van de H. Procm·eur
generaai Hayoit de Termicourt ; zie ook de 
auteurs, aangehaald in de voetnoot bij deze 
conciusie; P. DE VISSCHER, noot bij hetzelfde 
arrest, Rev. e1·it. iu1·. belge, 1960, blz. 179 en 
volg. ; cass., 8 april 1968 (A1·r. cass., 1968, 
biz. 1037) ; zie ook de voetnoot bij cass., 
26 september 1950 (Bull. en PAsiC., 1950, I, 
27), de voetnoot bij cass., 29 april 1957 
(ibid., 1958, I, 215) en de conciusie van bet 
openbaar minis.terie v66r cass., 21 december 
1956 (ibid., 1957, I, inzond. blz. 438 en volg.) . 

Zie oak de jurisprudentia van de Raad van 
State : Pirotte, nr. 2258, 6 maart 1953, 
Vm·z. A .A.R.S., 1953, b lz. 314; Adam, 
nr. 3715, 15 oktober 1954, ibid., 1954, b lz. 924; 
Levy, nr. 4755, 22 december 1955, ibid., 1955, 
nr. 1081; De Beule, nr. 10356, 9 januari 1964, 
ibid., 1964, blz. 6; Belg. Staat t. Cla es, 
nr. 10841, 20 oktober 1964, ibid ., 1964, 
blz. 864 ; .Janssens, nr. 12454, 13 juni 1967, 
ibid., 1967, blz. 625. Raadpl. H . 'LENAERTS, 
" De administratieve rechtscolleges en de 
artikelen 96 en 97 van de Grondwet », 
Tiids. v . Bestuu1·swet. en publ. r., 1957, 
biz. 276 en volg. ; van clezelfde schrijver : 
Admin. Lexicon, i.v. Administr. 1'echtscolleges, 
m·s. 66 en 107; A . MAsT, Ovm·zicht van het 

lijke autoriteiten behoort, beschouwt U 
het op een ontbreken van redenen ge
steunde middel a ls ontvankelijk. 

De wijze waarop de Raad van State 
zijn verplichting opvat de arresten van 
de afdeling administratie met redenen 
te omkleden, zoals voorgeschreven door 
artikel 19 van de wet van 23 december 
1946, duidt op een bijzonderheid in de 
controle welke U in conformiteit met 
artikel 20 ·van de wet van 2.3 december 
1946 over die arresten uitoefent : terwijl 
het Hof een onderscheid maakt tussen 
de arresten die ?'egelmatig met 1·edenen 
omkleed zijn, d. w. z. die welke aan het 
door ar tikel 97 van de Grondwet gegeven 
vormvoorschrift voldoen (3}, en de arres
ten die naa1· de eis de?' wet ge?·echtvaa?·digd 
zijn, d. w. z. die waarvan het dispositief 
berust op gronden welke met het recht 
stroken, toetst de Raad van State de 
interne wettigheid van de gronden_ der 
hem voorgelegde jurisdictionele beslis
singen en beschouwt aileen die arresten 
als wettig met redenen omkleed die door 
hun gronden wettig ged1·agen worden ; 
hij beslist dat de rechtvaardiging van de 
beslissing van de rechter in de jurisdic
tionele handeling zelve moet worden ge
vonden ( 4) ; de grond moet materieel 
juist en volledig zijn en dus van die aard 

grondwetteliilc 1·echt, 1963, m•. 301, blz. 308 
en 309 ; " Propos sur le texte de la Ioi et les 
principes generaux clu droit », recle uitgespro
ken op de plechtige openingszitting van het 
Hof, de 1 e september 1970, A1·1·. cass., 1970, 
blz. 7 tot 133, inzond. b lz. 90 tot 93, en 
Jott1'n. h·ib., 1970, blz. 558 tot 596, inz. 
blz. 586 en volg. 

(2) Pa1·l. Hand. Senaat, 1946-1947, 4 en 
10 december 1946, biz. 178 en 214. Zie ook 
H. VELGE, Le Conseil d'Etat, 1947, biz. 212. 

(3) C.ass., 30 september 1965 (Bull. en 
PAsiC., 1966, I, 142); 30 januari en 6 februari 
1968 (An·. cass., 1968, biz. 724 en 750) . 
Raadpl. " Des motifs des jugements et arrets "• 
recles uitgesproken door de H . Procureur
generaai A . GESCHE op de piechtige zittingen . 
van het Hof van 15 september 1933 en 
15 september 1934, Bttll., 1933, blz. 5 en volg., 
1934, blz. 3 en voig. 

(4) R." S., rn·s. 3859 tot 3863, Noel, 2 decem
ber 1954, Vm·z. A.A.R.S., 1954, biz. 1109 en 
1110, en de noot van J. HoEFFLER in R.J.D.A ., 
1955, biz. 76; rn·. 9476, Calanna, 28 juni 1962, 
Vm·z. A.A.R.S., 1962, blz. 616; nr. 9919, 
de Merten, 8 maart 1963, ibid., 1963, blz. 227; 
rn·. 11353, Adriaansen, 29 juni 1965, ibid., 
1965, b lz. 726; nr. 11682, Schelfaut, 8 maart 
1966, _ibid., 1966, biz. 207 ; m. 13308, Hou
gardy, 9 januari 1969, ibid., 1969, blz. 32 
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wezen dat hij naar recht de beslissing 
draagt (1). 

"Elk vonnis is met redenen omlcleed "· 
De termen waarin deze verplichting door 
de grondwetgever· in artikel 97 aan aile 
gerechten wordt opgelegd hebben niet 
dezelfde betekenis in. de jurisprudentie 
van de Raad van State als in die van het 
Hof. 

Naar luid van de paragrafen I en 2 van 
artikel 20 van de wet van 23 december 
1946, slaat uw toezicht slechts op de 
vraag of ·de Raad terecht heeft beslist, 
hetzij dat de aan het hoog administratief 
rechtscoilege door het beroep v'oorgelegde 
eis tot de attributies van de gerechtelijk.e 
overheden, ofwel tot zijn eigen bevoegd- · 
·heid behoorde. Paragraaf 3 van het arti
kel bepaalt uitdrukkelijk : "In alle ancle1·e 
gevallen kunnen tegen de arresten der 
afdeling administratie slechts de in het 
tweede lid van artikel 21 voorziene rechts
middelen aangewend worden "· De wet
gever heeft hier bedoeld " het verzet en 
( ... ) het derden-verzet alsook ( ... ) het 
beroep tot herziening '' (2) . 

Maar, hieruit dat de wetgever in arti
kel 20 van de wet spreekt van beslissingen 
van de Raad van State hebt U afgeleid 
dat hij niet heeft kunnen doelen dan op 
een handeling welke, wat haar externe 
wettigheid betreft, een handeling in over
eenstemming met de wet is, d. w. z. dus 
een met 1·edenen omkT.ede beslissing. Elke 
jurisdictionele beslissing, om wettig te 
zijn, moet immers de gronden vermelden 
waarop zij berust. U oordeelt dan ook 
de macht te hebben Uw toezicht uit te 
oefenen, niet aileen op de beslissing 
betreffende de bevoegdheid va~l het 
administratief rechtscoilege of van de 
rechtbanken, maar op de redengeving. 

Afgezien van dit argmnent van juri
dische logica dat U dam·toe moest leiden, 
is dit toezicht op de motivering geboden 
om een andere reden. Zoals de heer Pro
ctueur-generaal Oornil tot het Hof zeide 
zou het gewaagd zijn wanneer U, na in 
een te enge en te formele opvatting van 
uw toezicht een middel niet-ontvankelijk 
te hebben verklaard, gesteu.ild op schen
ding van het algemeen rechtsbeginsel dat 
is belichaamd in de verplichting de von
nissen met redenen te omkleden en neer
gelegd met name in artikel 19 van de wet 
van 23 december 1946, onmiddeilijk over-

{1) Raadpl. 0H. HUBERLANT, « Le droit 
administratif beige comprend-il des principes 
generaux non ecrits? », in lJ!Ielanges J . Dabi.n, 
blz. 677. 

ging tot het onderzoek van het middel, 
afgeleid hieruit dat de beslissing van 
onbevoegdverklaring of de verwerping 
van de declinatoire exceptie de attribu
ties van de rechterlijke autoriteiten 
schendt ; immers, dan zou U het gevaar
lijke initiatief .nemen dit onderzoek aan 
te vatten zonder keml.is van de argmnen
ten van de Raad van State ; U zou 
meteen het risico lopen het arrest te 
casseren zonder inzicht in de gronden die 
het in de gedachte van de rechtsprekende 
administratieve magistraten hebben ge
rechtvaardigd,.en U zou dezen verbinden 
op het rechtspunt waarover u uitspraak 
zou hebben gedaan zoncter te hebben 
ktlll.llen nagaan wat de waarde, va':n 'hml 
redenering is (3). _ 

W anneer U dus het arrest van de Raad 
van State op zijn motivering toetst, paart 
U toch de controle van de vorm aan de 
controle van de eigenlijke inhoud, met 
dit gevolg dat U hier nagaat, tezamen, 
in uw controle van de redenen, of het 
arrest regelmatig met redenen omkleed 
en naar de eis der wet gerechtvaardigd is. 

Het eerste rniddel, waarin eiser betoogt 
dat het arrest het middel, dat rust nl. op 
schending van de wet van 10 april 1841, 
onbeantwoord heeft gelaten, is dus ont
vankelijk. 

* * * 
Heeft het bestreden arrest de door 

eiser in een laatste memorie ingestelde 
beroepen werkelijk niet behandeld ? 

Weliswaar, heeft de Raad van State 
in het bestreden arrest gezegd « dat de 
verzoeker als enig middel aanvoeTt dat 
bij het onderzoek ingesteld door het 
gerneentebestuur van Reule, de termijn 
van 15 dagen bepaald door m·tikel 3 van 
de wet van 27 mei 1870 betreffende de 
onteigening tot algemeen nut niet werd 
nagekomen, daar het ontwerp in werke
lijkheid slechts 14 dagen op het gemeen
tehuis ter inzage lag >>. Maar, mn aan 
deze overweging haar ware betekenis te 
geven, client zij gelezen te worden in 
samenhang met de overweging die luidt : 
« dat de in een laatste memorie ingestelde 
beroepen niet ontvankelijk zijn daar de 
kemlisneming ervan door de Raad van 
State met de procedurevoorschriften die 
het contradictoir debat regelen, onbe
staanbaar is ( ... ) "· 

Naar luid van artikel 2, 2°, van het 
besluit van de Regent van 23 augustus 

(2) Wet 18 maart 1954, artikel 1, § 1. 
. (3) Bull. en PASIC., 1952, I, 249 en 250. 
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1948 tot regeling van de rechtspleging 
v66r de afdeling administratie van de 
Raad van State bevat het verzoekschrift 
« het voorwerp van de aanvraag of van 
het beroep en een uiteenzetting van de 
feiten en middelen ». , 

Hieruit heeft de Raad van State logisch 
afgeleid dat een middel niet ontvankelijk 
is wanneer het voor de eerste maal in de 
laatste memorie is aangevoerd, en ver
zoeker het in het verzoekschrift kon aan
vcieren (1). 

Van deze regel wordt door de Raad 
van St~te alleen afgeweken wanneer het 
gaat om een middel van openbare orde (2) 
wanneer verzoeker aantoont dat het mid
del op gegevens stetmt die hem eerst door 
de raadpleging van het administratief 
dossier zijn ter kennis gekomen (3) of 
die hij op de dag waarop het verzoek
schrift werd ingediend niet kende (4), of 
wanneer het middel gegrond is op een 
tekst die niet in werking was op de dag 
waarop het verzoekschrift werd inge
diend (5). 

Naar de regel, gegeven in artikel 2, 
2°, van het besluit van de Regent en 
uitgelegd door een vaststaande jurispru
dentia, is het dat de R aad van State in 
het bestreclen arrest verwijst wanneer hij 
zegt " dat de in een laatste memorie 
ingestelde beroepen niet ontvankelijk 
zijn, daar de kennisneming ervan ( ... ) 
met de procedurevoorschriften die het 
contradictoir debat regelen, onbestaan
baar is ( ... ) ». 

* * * 
Enerzijds, wanneer het arrest naar het 

" enig midclel », door eiser aangevoerd, 
verwijst, bedoelt het daardoor noodzake
lijk : het enig middel, rekening houdende 
met de omstandigheid dat de in de 
laatste memorie aangevoerde middelen 
niet ontvankelijk zijn. Het arrest heeft 
de bevvijskracht van eisers laatste memo
rie niet geschonden. -

Ar1derzijds, door te verkla.ren dat de in 
eisers laatste memorie ingestelde beroe
pen niet ontvankelijk war.en, en de rede
nen daartoe op te geven, beantwoordt het 
arrest zonder dubbelzinnigheid het mid
del dat eiser op gr-ond van de wet van 
10 april 1841 deed gelden. 

(1) R.S., m. 11887, Theys, 22 juni 1966, 
Vm·z. A.A.R.S., 1966, biz. 620; m. 12115, 
Hannaert, 16 december 1966, ibid., 1966, 
biz. 1063; m. 13027, Gerard, 14 juni 1968, 
ibid., 1968, biz. 552. 

(2) R. S., m·. 8851, Crevecoour, 13 oktober 
1961, Verz. A.A.R.S., 1961, biz. 870; 

En ten slotte, een paar woi:>rde1i aan'-
gaande het tweede middel. . 

In zover het schencling aanvoert yal). 
de artikelen 7 en 16 van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies voor 
de bouw van de autosnelwegen is het 
middel niet ontvankelijk, daar het voor 
de eerste maal voor het Hof wordt opge
worpen. 

In het tweede middel wordt ook schen
ding aangevoerd van artikel 28 van de 
wet van 10 april 1841, gewijzigd bij 
artikel 2 van de wet van ~0 mei 1863. 
Deze schending werd voor de eerste ·maal 
in eisers laatste memorie opgeworpen. De 
Raad van State heeft het middel niet 
ontvankelijk verklaard in een arrest dat 
regelmatig gemotiveerd is. Volgens arti
kel 20 van de wet van 23 december 1946, 
dat aan het Hof een beperkte bevoegd
heid toekent aangaande de arresten gewe
zen door de afdeling administratie van de 
Raad van State, vermag het Hof deze 
beslissing niet te toetsen. Daar het middel 
door de Raad van State niet onderzocht 
werd, is het niet ontvankelijk. 

Het middel faalt naar recht. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1970 door de Raad 
van State, afdeling administratie, gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 9, 19, 
lid 1, van de wet van 23 december 1946 
houdende installing van een Raad van 
State, 28 van de wet van 10 april 1841 
op de buurtwegen zoals gewijzigd door de 
wet van 20 mei 1863, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek, 

doo1·dat het bestreden arrest het beroep 
van eiser verwerpt om de reden dat hij 
" als enig middel aanvoert dat bij het 
onderzoek ingesteld door het gemeente
bestuur van Reule, de termijn van 
15 dagen bepaald door artikel 3 van de 
wet van 27 mei 1870 betreffende de ont-

m·. 12704, 6 december 1967, De Wolf, ibid., 
1967, biz. 1082. 

(3) R. S., m. 12160, Gemeente Ekeren en 
Van Looy, 17 januari 1967, Vm·z. A.A.R.S., 
1967, biz. 64. 

(4) (5) R. S., m. 13219, Antoine, 14 novem-
ber 1968, ibid., 1968, biz. 869. :. , 
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eigening tot algemeen nut niet werd 
nagekomen, daar het ontwerp in werke
lijkheid slechts 14 dagen op het gemeente
huis ter inzage lag ; dat hij zodoende de 
bewuste handelingen blijkbaar uitslui
tend bestrijdt in zover zij onteigeningen 
in het uitzicht stellen ; dat de Raad van 
State be:voegdheid mist om keruiis te 
nemen van een middel gesteund op de 
miske1ming van de door de onteigenings
wetten opgelegde administratieve vor
men, wijl de wetgever het toezicht op de 
vervulling ervan aan de gewone rechter 
heeft opgedragen ; dat die exceptie 
ambtshalve moet worden opgeworpen », 

te?·wijl 1° eiser in zijn laatste memoria 
zich eveneens beriep op het middel vol
gens hetwelk de tegenpartij de wet van 
10 april 1841 op de buurtwegen geschon
den had en ook daarom de nietigverkla
ring van de bestreden besluiten vorderde 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 
2° het arrest dit middel niet beantwoordt 
en in aile geval niet kan nagegaan worden 
of het verworpen werd om de rederi dat 
het zogezegd tot de bevoegdheid van de 
justitiele rechter behoort ofwel omdat 
het te laat ingeroepen werd, zodat het 
arrest op tegenstrijdige en duistere motie
ven steunt (schending van artikel 19, 
lid 1, van de wet van 23 december 1946); 
3° de vernietiging van de administratieve 
alcten inzake verbreding van een buurt
weg en de middelen afgeleid uit de nietig
heid van de door de gemeente gevolgde 
procedure tot de bevoegdheid behoren 
van de afdeling administratie van de 
Raad van State (schending van de arti
kelen 9 van de wet van 23 december 1946 
en 28 van de wet van 10 april 1841); 
zodat het arrest de in het middel aan
geduide bepalingen schendt : 

Overwegende dat het Hof bevoegd is 
om keru1is te nemen van een middel, 
gesteund op de dubbelzinnigheid van de 
gronden van een arrest van de Raad van 
State, dat beslist dat de beoordeling van 
een machtsoverschrijving, welke zou zijn 
begaan in een procedure van outeigening 
ten algemenen nutte, biru1en de bevoegd
heden van de rechtbanken der rechter
lijke orde valt ; 

Overwegende dat het arrest het middel 
dat eiser in iijn laatste memoria op grond 
van de wet van 10 april 1841 liet gelden, 
zonder dubbelzinnigheid beantwoordt 
door er op te wijzen « dat de in eenlaatste 
memoria ingestelde beroepen niet ont
vankelijk ~ijn daar de kennisneming 
ervan door de Raad van State met de 

procedurevoorschr:iften die het contra
dictoir debat regelen onbestaanbaar is » ; 

Dat de gegrondheid van deze reden 
door het middel niet aangevochten 
wordt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

I 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 9 van de 
wet van 23 december 1946 houdende 
installing van een Raad van State, 28 van 
de wet van 10 april 1841 op de buurt
wegen zoals gewijzigd door de wet van 
20 mei 1863, 3 van de wet van .27 mei 
1870 houdende vereenvoudiging van de 
administratieve formaliteiten inzake ont
eigening ten algemenen nutte, 7 en 16 van 
de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigening ten alge-
menen nutte, -

doonlat het bestreden arrest het beroep 
van eiser verwerpt om de reden dat hij 
« als enig middel aanvoert dat bij het 
onderzoek ingesteld door het gemeente
bestuur van Reule, de termijn van 
15 dagen bepaald door artikel 3 van de 
wet van 27 mei 1870 betreffende de ont
eigening tot algemeen nut niet werd nage
komen, daar het on twerp in werkelijkheid 
slechts 14 dagen op het gemeentehuis ter 
inzage lag ; dat hij zodoende de bewuste 
handelingen blijkbaar uitsluitend be
strijdt in zover zij onteigeningen in het 
uitzicht stellen ; dat de Raad van State 
bevoegdheid mist om kennis te nemen 
van een middel gesteund op d_e misken
ning van de door de onteigeningswetten 
opgelegde administratieve vormen, wijl 
de wetgever het toezicht op de vervulling 
ervan aan de gewone rechter heeft opge
dragen ; dat die exceptie ambtshalve 
moet worden opgeworpen » ; 

tenvijl 1° het door eiser aangevochten 
gemeenteraadsbesluit van 5 maart 1968 
beslist de hogere overheid te verzoeken 
de spoedprocedure bepaald bij artikel 5 
van de wet van 26 juli 1962 tot installing 
van een rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte toepasselijk te maken 
op dit ontwerp en de wetgever het toe
zicht op de door deze onteige11ingswet 
voorgeschreven administratieve vormen 
niet uitsluitend aan de justitiele rechter 
heeft opgedragen (schending van de 
artikelen 7 en 16 van de wet van 26 juli 
1962); 2° eiser staande hield, in zijn 
laatste memoria, dat het door de gemeen
teraad op basis van de wet van 27 mei 
1870 gedane onderzoek niet wettelijk was 
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daar het geen 15 dagen geduurd had en 
dat verweerster dit onderzoek ten on
rechte aanwendde als ook gedaan zijnde 
bij toepassing van de wet van 10 april 
1841, zodat eiser zowel de uitwendige als 
de inwendige onregelmatigheid van de 
bestreden akten inriep (schending van 
de artikelen 3 van de wet van 27 mei 1870 
en 28 van de wet van 10 april 1841); 
3° het toezicht op de inwen'dige regel
matigheid en wettelijkheid der adminis
tratieve alden inzake onteigening ten 
algemenen nutte niet opgedragen is aan 
de justitiele rechter, maar integendeel 
tot de bevoegdheid van de afdeling 
administratie van de Raad van State 
behoort (schending van de artilmlen 7 
en 16 van de wet van 26 juli 1962 en 9 van 
de wet van . 23 december 1946); zodat 
het bestreden arrest de in het middel 
ingeroepen bepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat, in zover het middel 
de schending inroept van de artikelen 7 
en 16 zoals vervat in artikel 5 van de 
wet van 26 juli 1962, uit het arrest en 
de stukken blijkt dat deze schending 
voor de Raad van State niet opgeworpen 
werd ; clat dit middel niet voor de eerste 
maal voor het Hof kan ingeroepen wor
den; 

Overwegende dat, in zover het middel 
de schending inroept van de wet van 
10 april 1841, de Raad van State dit 
rmcldel niet ten gronde heeft onderzocht ; 
dat het arrest inderdaad beslist dat dit 
middel, door eiser in zijn laatste memorie 
opgeworpen, niet ontvankelijk is daar 
het opgeworpen werd in strijd met de 
procedurevoorschriften die het contra
dictoir debat regelen ; 

Dat dergelijke beslissing buiten de 
gronden valt welke krachtens artil{el 20, 
§ 1, van de wet ·van 23 december 1946 
aanleiding kunnen geven tot cassatie
beroep; 

Dat het middel n iet ontvankelijk is ; 

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

29 januari 1971. - Verenigde kamers. 
- Voo1·zitte1·, de H. Bayot, eerste ;voor
zitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters.
Gelijlcluidende conclusie, de H. Ganshof 
van der Meersch, procureur-generaal. 
Pleite1', de H. Houtekier. 

ze KAMER. - 1 februari 1971, 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GETUIGEN. -
STRAFZAKEN. - GEVAL WAARIN DE 
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL 
OPLEGT. - BEVOEGDHEID VAN ·DE 
RECHTER. 

Indien de wet in stmjzalcen geen bijzonde1· 
bewijsmiddel oplegt, oo1·deelt de jeiten-
1'echte1' op onaantastba1·e wijze ove1· de 
bewijskmcht van de getuigenissen, van 
het ogenblilc dat l~ij de bewoo1·dingen 
e1·van niet mislcent; hij lean ziJn ove?·
tuigihg staven op ve1'kla1·ingen buiten 
ede ajgelegcl tijdens het voo1·be1·eidend 
onde1·zoek, zeljs al w01·den zij tegen
gesp?·olcen doo1· de vm·kla1·ing van een 
getttige die onder ede te1· te1·echtzitting 
is ajgelegd (1). 

(BAQUET.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1970 door het Hof van 
beroep t e Luik gewezen ; 

Over h et eerste middel, a.fgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het arrest eiser verwijt vijf
tien dagen na zijn eerste verhoor te zijn 
teruggekomen op zijn eerste verklaring, 

te1·wijl : 1° eiser tijdens een verhoor 
nooit uitdrukkelijk heeft verklaard dat 
hij zelf het voertuig van zijn echtgenote 
bestuurde, 2° eiser onder de invloed was 
van de schok van het ongeval en h et 
eerste verhoor slechts bestond uit on
samenhangende verklaringen, die hij zich 
niet meer herinnert, 3° aan eiser niet kan 
worden verweten dat de Rijkswacht hem 
pas vijftien dagen na het ongeval heeft 
ondervraagd : 

Overwegende : 1° dat h et arrest vast
stelt dat eiser op de avond van het onge
val verld aard heeft (( dat hij aileen in de 
zaak betrokken was en dat hij geslipt 
was"; 

Dat de eerste door het middel aange
voerde grief feitelijke grondslag mist ; 

(1) Raadpl. cass., 11 en 19 mei 1970 (Ar1·. 
cass., 1970, biz. 836 en 887) ; 19 oktober 1970, 
sup1·a, biz. 162. 



-528-

2o dat bet tweede door bet rniddel ver
melde grief een feitelijke bewering is, 
waarop bet Hof geen toezicbt kan uit
oefenen ; dat de grief niet ontvankelijk 
is; 

30 dat bet arrest aan eiser niet verwijt 
pas vijftien dagen na bet ongeval te zijn 
ondervraagd ; dat bet rniddel in dit 
opzicbt feitelijke grondslag mist ; 

Over bet tweede middel, hieruit afge
leid dat bet arrest zijn beslissing doet 
steunen op het feit dat de verbalisanten 
op de avond zelf van de feiten, ingevolge 
de inlicbtingen die zij badden kunnen 
inwinnen, op eiser de « ademtest >> en de 
bloedproef bebben verricht, 

te1·wijl artikel 4 van de wet van 1 augus
tus 1899 geen bijzondere bewijskracbt 
toekent aan feiten die aan een verbalisant 
worden verklaard, wanneer hij niet per
soonlijk bet bestaan vaststelt van de 
bestanddelen van een rnisdrijf, 

en terwijl de terzake door de verbali
santen ingewonnen inlicbtingen door 
tussenkomst van een getuige bekomen 
werden: 

Overwegende dat enerzijds uit de over
wegingen van het arrest niet blijkt dat 
het een bijzondere bewijskracht toekent 
aan de feiten die terzake aan de ver
balisanten werden verklaard, en dat· 
anderzijds de feitenrechter op onaantast
bare wijze oordeelt over de juistheid en 
de bewijskracbt van aile feiten die regel
matig te zijner kennis zijn gekomen ; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet derde middel, bieruit afgeleid · 
dat, bij inbreuk op artikel 10 van bet 
verdrag tot bescberming van de recbten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den van 4 november 1950, bij akte van 
de wetgevende macbt goedgekemd op 
13 mei 1955, bet bof van beroep ten 
laste van eiser de bewoordingen bewezen 
acbt, die in een staat van algehele onbe
wustheid door de getuigen Hubert 
Lejeune en Marie-Jose Rob werden ge
bruikt en die door de getuige Robert 
Lejeune werden overgebracbt, 

te1·wijl bet beginsel van de vrijheid van 
meni.ngsuiting dat in dit verdrag en in 
deze akte van de wetgevende macbt 
wordt gebuldigd, bet bestaan impliceert 
van een vrije wil, dit wil zeggen van een 
volkomen bewustzijn van de gebruikte 
bewoordingen : 

Overwegende dat de aangevoerde fei
t.An U T<H>.7'nn hAt, TninnA] hAT'llf'1f,. P"P.All f'1t,P.lJJ.1 

vinden in de overwegingen van bet 
bestreden arrest ; 

Dat bet rniddel feitelijke grondslag 
mist; 

Over bet vierde rniddel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

do01·dat het &I'rest bet getuigenis van 
Hubert Lejem1e, de enige recbtstreekse 
getuige van de feiten, zonder meer ver
werpt, zonder te antwoorden op eisers 
nauwkemige conclusie betreffende dit 
onder ede afgelegd getuigenis : 

Overwegende dat in strafzaken, wan
neer de wet geen bijzonder bewijsrniddel 
oplegt, de feitenrechter op onaantastbare 
wijze in feite oordeelt over de bewijs
kracbt van de terzake afgenomen getui
nissen, zelfs indien zij onder ede werden 
afgelegd, en dat het arrest zijn beslissing 
doet steunen op ge.gevens die het nader 
bepaalt en die voortkomen uit de ver
klaringen van andere getuigen dan 
Hubert Lejeune, uit inlicbtingen ver
strekt door de verbalisanten en uit het 
advies van de gerecbtelijk deskundige 
Collot, zodat bet impliciet doch zeker 
antwoordt op de conclusie waarin eiser 
op grond van bet getuigenis onder -ede 
van de voornoemde Hubert Lejetme 
beweerde dat de telastleggingen niet 
bewezen waren ; 

Dat bet rniddel derbalve niet kan wor
den aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigbeid voorgeschreven 
recbtsvormen werden. nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie- . 
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

1 februari 1971. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Perricbon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Capelle. - GeliJkluidende conclusie, 
de H. Detomnay, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. G. Mortier (van de balie 
bij l;tet Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 1 februati 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAART:EGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.-
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8TRAFZAKEN.- BURGERLIJ:K:E1 REOHTS· 
VORDERING. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN EEN BURGERLIJ:K:E1 
PARTIJ. - GEEN VEROORD:ElLING VAN 
DE ElSER TEN AANZIEN VAN DEZE PAR· 
TIJ.- VOORZIENING ZONDER UITWER· 
KING. 

De voorziening van de beklaagde tegen een 
bu?·ge1·lijke pa1·tij wanneer de beslissing 
ten gunste van deze pa1·tij en ten laste 
van de beklaagde geen ve1·oordeling ttit
sp?·eekt, is niet ontvankelijk omdat ze 
geen bestaansreden he eft ( 1). 

(LARMUSEAU.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 juni 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; · 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing op de strafvordering : 

Overwegende dat de substantiele of 
<>p straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dering: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
geen enkele veroordeling uitspreekt ten 
gunste van verweerder en ten laste van 
-eiser ; dat de voorziening derhalve geen 
bestaansreden heeft ; 

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

1 februari ·1971.- 2e kamer. - Voo?"· 
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 1 februari 1971. 

Jo CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - BURGERLIJ:K:E1 REOHTSVOR· 

(1) Cass., 28 mei 1962 (Bull. en PASIO., 
1962, I, 1091); raadpl. .cass., 30 oktober 1967 
(A1·r. cass., 1968, biz. 315) en 9 november 
1!170, supm, biz. 225. 

DERING. - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BURGERLIJ:K:E1 PARTIJ.- MIDDEL HIER· 
UIT AFGELEID DAT DE REOHTER, NADAT 
HIJ DE BEKLAAGDE HEEFT VRIJGE.SPRO· 

. :K:E1N, N AGELATEN HEEFT RECHT TE 
DOEN OP DE BURGERLIJ:K:E1 RECHTSVOR· 
DERING. - MIDDEL NIET ONTVAN:K:E1· 
LIJK BIJ GEBREK AAN BELANG. 

2° RECHTBANKEN. - BESLISSING 
DIE FOUTEN VERWERPT DIE . AAN DE 
BEKLAAGDE WERDEN TOEGESCHR:ElVEN. 
- BUITENVERVOLGINGSTELLING VAN 
DE BEKLAAGDE. - RECHTER NIET VER· 
PLICHT UITDRUK:K:E1LIJK VAST T:m STEL· 
LEN DAT D:El BEKLAAGDE GEEN ANDER:El 
FOUT HEEFT BEGAAN DIE IN OORZAKE· 
LIJK VERBAND STAAT MET DE VERWON • 
DINGEN OF RET OVERLIJDEN VAN RET 
SLAOHTOFFER. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - VERZOEK VAN EEN 
PARTIJ OM DE HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN. - 0NAANTASTBARE BE· 
OORD:ElLING DOOR DE FEITENRECHTER. 

1° Niet ontvankelijk wegens het ontb1·eken 
van belang is het middel doo1· de btwger
lijke pa1·tij him·uit afgeleid dat de 1·echter, 
die de beklaagde van vm·volging heeft 
ontslagen, omdat het misd1·ijf niet bewe
zen was, nagelaten heeft 1·ech't te do en 
op de btwgerlijke ?'echtsvO?·de?·ing die op 
dit misdriJJ is geg1·ond. 

2° De ?"echtm· die uitd?"uklcelijk alleen die 
fottten ve1·we1·pt, die aan de beklaagde 
we1·den toegeschreven en die een gebrek 
aan voo1·zichtigheid of voo?·zo?·g opteve?"en, 
waa1·van de ve1·wondingen of het ove?'lij
den van het slachtof}e1· het gevolg zijn, 
is niet ve1·plicht, om de beklaagde van 
ve1·volging te ontslaan, uitd?·ukkelijk 
vast te stellen dat hij geen ande1·e fout 
heeft begaan die in oo?·zakelijk ve1·band 
staat met deze venvondingen of dit ove?·· 
lijden (2)·. (Grondwet, art. 97; Straf
wetb., art. 418, 419 en 420; Burg. 
Wetb., art. 1382 en · 1383.) 

30 De feitem·echtm· beo01·deelt op onaan
tastba?'e wijze of het oppe1·tuun is de 
debatten te, he?"Openen wannee1· een pm·tij 
daa1·om ve1·zoekt (3) . . · 

(2) Cass., 18 .augustus 1970 (A?T. cass., 
1970, biz. 1041). 

(3) Cass., 8 november 1965 (Bull. en PASIO., 
1966, I, 316) ; raadpl. cass., 12 september 
1966 en 13 februari 1967 ' (A1·r. cass., 1967, 
biz. 35 en 744). 
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(DAVELLA EN PAOLETTI, T. MARTIN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest, dat de betrokken beklaag
den, meer bepaaldelijk de tweede eiser 
en de verweerder vrijspreekt, nalaat 
recht te doen op de bmgerlijke rechts
vorderingen van de eisers tegen verweer
der en met name niet beslist dat het hof 
van beroep onbevoegd is om hiervan 
kennis te nemen : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
nadat het verweerder van vervolging 
had ontslagen op grand dat geen enkel 
misdrijf tegen hem bewezen was, geen 
bmgerlijke veroordeling tegen hem kon 
uitspreken ten gunste van de eisers, wier 
rechtsvorderingen geen wettelijke grand 
·meer hadden ; 

Dat de door het middel bekritiseerde 
nalatigheid aan de eisers geen nadeel 
berokkent en het middel derhalve niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang ;· 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwet
boek, 1382 en 1383 van het Bmgerlijk 
Wetboek, 

doonlat, om te beslissen dat verweerder 
de voornoemde artikelen van het Straf
wetboek niet heeft overtreden, het arrest 
er slechts op wijst dat « de snelheid van 
verweerder niet overdreven was >> en dat 
cc zijn remmen verantwoord was )), 

te1·wijl : 1 o overdreven snelheid niet 
het enige bestanddeel is van de fout die 
in de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek omschreven wordt ; 20 het arrest 
nalaat te beoordelen of het remmen val
gens de omstandigheden van de plaats 
verantwoord was ; 3o het arrest nalaat 
te beoordelen of, ook al waren de ten 
laste van verweerder gelegde overtre
dingen van h et wegverkeersreglement 
verjaard, deze zich niet schuldig heeft 
gemaakt aan een van de fouten die deze 
misdrijven of althans een ervan opleve
ren ; 4° het arrest niet vaststelt dat ver
weerder ook niet de lichtste fout heeft 
begaan, wat voldoende zou zijn om een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 

R r 1 "+. vnl t rho. hAt. hnf 

van beroep zijn beslissing dat verweerder 
geen gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg heeft aan de dag gelegd, niet regel
matig met redenen heeft omkleed : 

Overwegende dat de eisers bij conclusie 
in hager beroep ten laste van verweerder 
·slechts hebben doen gelden dat cc de 
wezenlijke oorzaak van het ongeval ~e 
vinden is in het slippen van het voertrug 
bestuurd door Martin ))' thans verweer
der, cc ten gevolge val?- een ongelukkig 
remmaneuver >> ; 

Overwegende derhalve dat de rechter, 
die uitdrukkelijk had ontkend dat de 
ten laste van verweerder gelegde fouten 
een gebrek aan voorzichtigheid en voor
zorg opleverden, dat de oorzaak van de 
verwondingen is geweest, niet gehouden 
was, om verweerder van vervolging te 
ontslaan, nogmaals uitdrukkelijk vast te 
stellen dat deze evemnin enige andere 
in oorzakelijk verband met die verwon
dingen staande font had begaan ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten der verdedi
ging, 

cloonlat het arrest eisers verzoek om 
het heropenen van de debatten verwerpt., 
op grand dat geen enkel misdrijf ten laste 
van eiser bewezen werd en het verzoek 
dus zonder belang was, 

tenvijl het ertoe strekte het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds in de 
zaak te kunn.en roepen·, daar de verzeke
raar van de bmgerrechtelijke aansprake
Iijkheid van verweerder failliet verklaa~d 
werd en daar het ontbreken van emg 
misd.rijf ten deze onversch:illig was en 
vree1nd aan de vraag of het raadzaam 
was de debatten opnieuw te openen, zoals 
verzocht : 

Ovei·wegende dat de feitenrechter op 
onaantastbare wijze beoordeelt of het 
opportmm is de debatten te heropenen, 
wanneer een partij daarom verzoekt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt elk van de eisen~e 
partijen in de kosten van haar voorzie
ning. 

I februari 1971.- 2e kamer. - VoO?·
zitte~·, de H. Perrichon, raadsheer waar-
'nP.l'YlAnrl -unnr'7.it.t .AT' - Vol)•oT.rtrtrtO'HO'r' rlo. 
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H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Bayart. 

2e KA~ER. - 1 februari 1971. 

STRAF. - BEKLAAGDE WEGENS EEN 
WANBEDRIJF NAAR DE POLITIERECRT
BANK VERWEZEN NA AANNEMING VAN 
VERZACRTENDE OMSTANDIGREDEN. -
CoRRECTIONELE STRAF. - ONWETTE
LIJKREID. 

W anneer de beklaagde we gens een wan
bed?·ijj naa1· de politierechtbank 1Va1·dt 
ve1·wezen bij een beschikking van de 
1·aadkamm· waa1'in ve1·zachtende om
standigheden wm·den aangegeven, mag 
de politierechtbank of de · co?Tectionele 
1·echtbank, 1titspmak doende in hoge1· 
be1'0ep, hem voo1· dit misd1·ijj geen C01'
rectionele stmj opleggen (I). (Wet van 
4 oktober I867, art. 4 en 5.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
T. DUCARME.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 juni I970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dinant; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de. artikelen 38 en 40 van het 
Strafwetboek, 4 en 5 van de wet van 
4 oktober I867, 

dom·dat het bestreden vonnis verweer
der tot een geldboete van 30 frank of een 
vervangende gevangenisstraf van acht 
dagen heeft veroordeeld wegens opzette
lijke slagen en verwondingen die arbeids
ongeschiktheid hebben veroorzaakt, 

te1·wijl bij beschildcing van de raad
kamer te Dinant op 22 oktober I969 dit 
misdrijf gecontraventionaliseerd werd en 
de uitgesproken straffen, die het maxi
mum der straffen op overtredingen te 
hoven gaan, derhalve onwettelijk zijn : 

(1) Cass., 6 januari 1969 (A1·r. cass., 1969, 
blz. 425). 

Overwegende dat, wanneer de dader 
van een wanbedrijf naar de politierecht
bank w'ordt verwezen bij een beschikking 
van de raadkamer waarin verzachtende 
omstandigheden worden aangegeven, 
zoals in onderhavig geval, de politierecht
bank of de correctionele rechtbank, uit
spraak doende in hoger beroep, geen 
straf mag uitspreken hoven het maximum 
van de straffen voor overtredingen ; 

Overwegende dat derhalve het vonnis, 
dat voor het regelmatig naar de politie
rechtbank verwezen wanbedrijf een geld
boete van meer dan 25 frank en een ver
vangende gevangenisstraf van meer dan 
drie dagen heeft opgelegd, onwettelijke 
straffen heeft uitgesproken ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het verweerder heeft 
veroordeeld wegens opzettelijke slagen 
en verwondingen die arbeidsongeschikt
heid hebben veroorzaakt, en in de kosten 
van de strafvordering ; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de 1mnt van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Recht bank te N ameri, zitting 
houdende in hoger beroep. 

I februari I97l. - 2e kamer. - Voa?'
zitter, de H . Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
·de H. Detournay, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 februari 1971. 

I 0 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN I4 MAART I968. -
0PENBARE WEG.- GEDEELTE VAN DE 
OPENBARE WEG WAAR VOERTUIGEN 
STATIONEREN. - BESLISSING DAT DIT 
GEDEELTE VAN DE OPENBARE WEG 
GELEGEN IS BUITEN RET GEDEELTE DAT 
VOOR RET NORMAAL VERKEER VAN DE 
VOERTUIGEN IS VOORBEROUDEN. -
BESLISSING GEGROND OP FEITELIJKE 
VASTSTELLINGEN. - WETTELIJKREID. 

2D WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN I4 MAART I968. -
PLAATS BESTEMD VOOR RET STATIONE
REN. - BEGRIP. 
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3° WEGVERKEER.- VooRRANG.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 
14 MAART 1968, ARTIKEL 17. - BE· 
STUURDER DIE KOl\iT GEREDEN UIT EEN 
GEDEELTE VAN DE OPENBARE W"EG 
GELEGEN BUITEN HET GEDEELTE DAT 
VOOR HET NORMAAL VERKEER VAN DE 
VOERTUIGEN IS VOORBEHOUDEN. -
BESTUURDER DIE ALZO EEN MANEUVER 
UITVOERT DAT HEM VERPLICHT DE 
BESTUURDERS TE LATEN VOORGAAN DIE 
RIJDEN OP HET GEDEE;LTE VAN DE 
OPENBARE WEG DAT VOOR HET NOR· 
MAAL VERKEER VAN DE VOERTUIGEN 
IS VOORBEHOUDEN. 

1° Dat een plaats wam· vom·t1tigen statio
nee?·den en die, hoewel zij deel uitmaakt 
van de openbm·e weg, rnoet aangeme1·kt 
wo?'den als te zijn gelegen buiten het 
gedeelte van deze weg dat voo1• het 
no?'maal ve1·lcee1· van de voe1·tuigen is 
voo1·behouden, wo1·dt wettelijlc beslist 
do01· het vonnis dat vaststelt dat deze 
JJlaats op de dag van de jeiten als 
pa1·lcee1'Plaats we1'd geb1'uilct en dat e1· 
een ve1·schil is in de aa1·d van best?'a
ting en e1· een ajscheiding is, gevo1·md 
do01· een g1·eppel die de . plaats van de 
stmatlcant dttidelijlc aflijnt. 

2° Opdat een plaats van de openba1·e weg 
lean bestemd wo1·den voo1· het statione1·en 
van de voe?'tttigen, wo1·dt ni"et ve1·eist dat 
e1· tussen deze plaats en het ove1'ige van 
de openba1'e weg een nivea1tVe1'schil 
bestaat of dat e1· een stationee?'telcen zou 
zijn aangebmcht (1). (Wegverkeers
reglement van 14 maart 1968, arti
kel 112bis-l.) 

3° Dat een bestu1wde1· kwam ge1·eden ttit 
een gedeelte van de openba1·e weg, 
gelegen buiten het gedeelte vctn deze weg 
dat voo1· het no1·maal vm·lcee1· van de 
voe1·t1tigen is voo1'behouden, wonlt do01· 
de jeitemechte1· wettelijlc hientit ajgeleid 
dat deze bestuU?·de?' een maneuve1· ttit
voe?·de in de zin van a1·tikel 17 van het 
wegvedcee?'S1'eglement van 14- maa1't 1968, 
en clientengevolge de bestttu?'de?'S rnoest 
laten voo1·gaan die 1·eden op het gedeelte · 
van de openbm·e weg dat voo1· het 
no1·maal ve1·lcee1· van de voe1·tttigen is 
voo?'behouden (2). 

(1) Raadpl. cass., 24 augustus 1967 (An·.
cass., 1967, biz. 1339) en 22 juli 1969 (ibid., 
1969, biz. 1084). 

(2) Raadpi. cass., 14 september 1964 (Bull. 
en PAsrc., 1965, I, 33) metnoot 1 en 19 novem
ber 1965 (ibid., 1966, I, 377). 

(FRAN<;JOIS, T. JANSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; -~ Gelet op het bestreden. 
vonnis, op 3 maart 1970 in hoger beroep· 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Gent; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
bet bestreden vonnis beslist dat uit de 
situatiescbets blijkt dat de plaats waar 
de stationerende wagens stonden als·. 
parkeerplaats wordt gebruikt vooral tij
dens de vleesmarkt, 

tenvijl er op de dag van het ongeval 
geen vleesmarkt was en, indien die plaats. 
als parkeerplaats wordt gebruikt, dit ten 
onrechte geschiedt vermits die plaats,. 
volgens het aanvullend onderzoek van 
de politie, geen parkeerplaats is en, bij. 
gebrek aan niveauverschil met de open
bare weg en bij gebrek aan parkeerplaat,. 
niet beantwoordt aan de vereisten van 
een parkeerplaats, 

terwijl, in strijd met wat het vonnis 
aanstipt, er geen eigenlijk verschil is in 
de aard van de bestrating, maar de 
bestrating op die plaats, zoals uit de 
overgelogde foto's blijkt, uit v erschillende· 
wegoverdekkingen bestaat, 

terwijl, in strijd met wat bet vonnis 
aanstipt, de greppel geen afscheiding 
vormt die de plaats duidelijk langs de 
straatkant aflijnt, daar die greppel eigen
lijk, zoals uit d!'l overgelegde foto's 
blijkt, ongeveer midden de Houtkaai 
ligt en enkel tot de afvoer van het water 
dient en geen afscheiding vormt tussen 
de zogezegde parkeerplaats en de straat,. 

terwijl, in strijd met wat het vonnis 
oordeelt, uit de overgelegde foto's blijkt 
dat de plaats wel te beschouwen is als
een openbaar plein en als deel uitmakend 
van het kruispunt, zodat eiseres niet
kan worden beschouwd als hebbend een 
maneuver uitgevoerd : 

Overwegende dat het vonnis beslist. 
clat de plaats waar de stationerende 
wagens stonden en vanwaar eiseres 
gereden kwam, gelet op de schikking van 
cleze plaats, moet beschouwd worden, 
hoewel deel uitmakend van de openbare 
weg, als gelegen << buiten de eigenlijke 
rijbaan ,, daarmee bedoelend buiten het 
gedeelte van de openbare weg dat voor 
het normale verkeer van de voertuigen 
is voorbehouden ; 

Dat het vonnis die beslissing steunt 
op de vaststellingen dat die plaats vooral 
tijdens de vleesmarkt, wat op het ogen
blik van de feiten het geval was, als 
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« parkeerplaats » wordt gebruikt, en dat, 
zo er geen niveauverschil is tussen die 
plaats en de rijbaan, er wel een verschil 
is in de aard van bestrating en er een 
afscheiding is, gevormd door een greppel 
die de plaats aan de straatkant duidelijk 
aflijnt; 

Overwegende dat de rechter uit boven
vermelde vaststellingen heeft kunnen 
afl.eiden dat eiseres kwam gereden uit 
een ruimte gelegen buiten het gedeelte 
van de openbare weg !lat voor het nor
male verkeer van de voertuigen is voor
behouden; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop bet Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat uit een aanvullend onderzoek 
van de politie blijkt dat de plaats waar 
het ongeval gebeurde geen stationeer
plaats is; 

Overwegende dat tot de vereisteJ1. van 
een stationeerplaats niet behoort dat er 
een niveauverschil bestaat tussen die 
plaats en het overige van de openbare 
weg, of dat er een stationeerteken zou 
zijn aangebracht ; 

Overwegende dat het vonnis wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat voertuigen 
die, zoals de wagen van eiseres, van 
zulke plaats « vertrekken >> een maneuver 
uitvoeren in de zin van artil<:el 17 van 
het algemeen regle:r;nent op de politie 
van het wegverkeer ; 

Overwegende dat het middel voor het 
overige deels opkomt tegen de feitelijke 
vaststellingen van het vonnis en er deels 
op neerkomt de feitelijke beoordeling 
van de rechter te critiseren ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

En overwegende, wat de beslissing over 
de strafvordering betreft, dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Overwegende dat, wat de beslissing 
over de tegen haar ingestelde burgerlijke 
vordering betreft, eiseres geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

2 februari 1971. - ze kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggeveT, de H. de Vreese. - GeliJk
lttidende c.oncl~tsie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Matthys 
(van de balie te Brugge). 

2• KAMER. - 2 februari 1971. 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR; 
DELING. - GEWONE OPSCHORTING 
OF PROBATIEOPSCHORTING. - VER" 
PLICHTING VOOR DE RECHTER DE REDE
NEN VAN DE MAATREGEL TE VERMEL~ 
DEN. 

De beslissing, die de opsch01·ting van de 
~titspraak van de ve1·ooTdeling gelast, 
mag zich niet e1·toe bepe1·ken de ve?·vu.l
ling van de wetteliJke ve1·eisten tot he·t 
gelasten van deze maat1·egel vast te 
stellen, mam· moet de 1·edenen ve1·melden 
die ten deze bedoelde maat1·egel 1'echt
vaa?·digen (1). (Wet van 29 juni 1964,. 
betreffende de opschorting, het uitstel 
en de probatie, artikel 3, lid 4.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE GENT, T. WAUTERS EN. 
LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Gent gewezer1 ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 66 en 521 van het 
Strafwetboek, 3 van de wet van 29 jtmi 
1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie, en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest de op
schorting van de uitspraak van de ver
oordeling heeft gelast, zonder zijn be
slissing .met redenen te hebben omldeed ~ 

. Overwegende dat luidens artikel 3, 
lid 4, van de wet van 29 juni 1964 de 
beslissingen die de opschorting gelasten 
met redenen moeten zijn omkleed ; 

Overwegende dat, om · aan dit voor
schrift . te voldoen, de rechter er zich. 
niet toe mag beperken· het vetvuld zijn 
van de wettelijke vereisteJ1. tot het gelas
ten van de opschorting vast te stellen 
maar de redenen moet vermelden die 
bedoelde maatregel rechtvaardigen ; 

Overwegende dat het arrest er zich 
toe beperkt te beschouwen dat het 
beroepen vonnis « terecht » de opschor
ting heeft belast, terwijl dat vonnis er 
zich toe beperkt de aanwezigheid vast 
te stellen van de wettelijke voorwaarden 

(1) Cass., 8 december 1970, supra, biz. 352. 
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waarin de opschorting kan worden gelast ; 
Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt de verweerders in de kosten ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

2 februari 1971. - 2e kamer. -
VooTzitte1·, de H. Belpaire, voorzitter. -
VeTslaggeveT, de H. de Vreese. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. 

Op dezelfde is een arrest in dezelfde 
zin gewezen in zake Procureur-generaal 
bij het Hof van beroep te Gent, tegen 
Van de Velde en Verstichelen, op een 
voorziening ingesteld tegen een arrest 
van hetzelfde hof van beroep van de 
ge juni 1970. 

2e KAMER. - 2 februari 1971. 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
HERHALING. - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFsTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE ADMINISTRATIE VAN 
FINANCIEN, VERVOLGENDE PARTI.T, TE
GEN EEN VRIJSPREKENDE BESLISSING. 
- MSTAND VAN DE VOORZIENING 
STEMT OVEREEN MET DE AFSTAND 
VAN DE RECHTSVORDERING. - Anvo
CAAT VAN RET DEPARTEMENT VAN 
FINANCrEN.- BIJZONDERE VOLMACHT 
NOODZAKELIJK. 

1° In staat van hedLaling, in de zin van 
m·tikel 19 van de wet van 6 ap1·il 1843 
op de betettgeling van de slttikhandel 
inzake dottanen, is hij die, na doo1· een 
in kmcht van gewijsde gegane beslissing 
te zijn ve1·oo1·deeld wegens een bij vo1·en
ve1·meld a1·tikel 19 omsclweven misd1·ijj, 
een niettWe OVe1't1·ecling van dezelfde 
wet begaat, ook al is zij begaan na het 
ve1·st1·ijken van de te1·mijn vastgesteld 
bij a1·tikel 56, lid 2, van het Stmfwet
boek, en ook al bed1·aagt de doo1• de 
ee1·ste ve1·oonleling uitgespToken gevan
genisstmf geen jaa1· (1). 

2° Om op geldige wijze in naam van de 
administ1·atie van financien, ve1·volgende 
pm·tij, afstand te doen van een voo?·zie
ning tegen een m·ijspTekende beslissing, 
hetgeen ove1•eenstemt met de afstand van 
de 1·echtsvo7·de1·ing, moet de advocaat van 
het depa1·tement .van financien daa1·toe 
van een bijzonde1·e volmacht doen blij
lcen {2). 

(BEI.GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CrEN, T. DE BRABANTER EN LITISCON
SORTEN; AVERBUH,T.BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCrEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 mei 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Wat de voorziening van Averbuh 
betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 19 en 22 van 
de wet van 6 april 1843 op de beteugeling 
van de sluikhandel inzake doua~'len, 2, 
6, 56 en 100 van het Strafwetboek en 97 
van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest het beroe
pen vonnis bevestigt, wat betreft de 
straftoemeting, onder de overweging 
« dat de staat van herhaling terecht 
aangenomen werd ten laste van Averbuh 
aangezien hij bij arrest van 13 februari 
1957 eveneens de straffen opliep bepaald 
bij de artikelen 19 en 22 van de wet van 
6 april 1843 » en dat « mitsdien de 
artikelen 19 en 22 van de wet van 6 april 
1843 toegepast dienen te worden bij 
uitsluiting van artikel 56 van het Straf
wetboek », 

tenvijl, em·ste onde,Tdeel, nu krachtens 
artikel 100 van het Strafwetboek luidens 
hetwelk « bij gebreke van andersluidende 
bepalingen in bijzondere wetten en ver
ordeningen, de bepalingen van het eerste 
boek van dit wetboek toegepast worden 
op de misdrijven die bij de wetten en 
verordeningen strafbaar zijn gesteld, met 
uitzondering van hoofdstuk VII en van 

(1) Cass., 20 maart 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 784) ; zie Rep. prat d1·oit belge, v 0 Doua
nes et accises, nr. 474. 

(2) Cass., 25 oktober en 29 november 1965 
(Bull. en PAsiC., 1966, I, 275 en 423). 
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artikel 85 », artikel 56 van dit wetboek 
normaal toepassing diende te vinden 
wat betreft de herhaling, uitgezonderd 
indien een andersluidende bepaling be
staat, 

terwijl, zo artikel 19 van de wet van 
6 april1843 afwijkt van artikel 56 van 
het Strafwetboek wat betreft de toepas
bare straffen in geval van herhaling, door 
het gebruik van de term « herhaling » 
zonder specificatie van de voorwaarden 
van deze herhaling, aileen de onder 
hoofdstuk V van gemeld wetboek b e
paalde wettelijke voorwaarden kunnen 
toegepast worden om te beslissen dat er 
staat van herhaling is, zodat h et arrest, 
door te beslissen « dat de staat van her
haling terecht aangenomen werd » en 
"de artikelen 19 en 22 van de wet van 
6 april 1843 toegepast dienen te worden 
bij uitsluiting van artikel 56 van het 
Strafwetboek », de bovenvermelde arti
kelen schendt ; 

tweede ondeTdeel, eiser in zijn regelmatig 
voor het hof van beroep genomen con- 
clusie stelde dat « artikel 19 van de wet 
van 6 april 1843 afwijkt van artikel 56 
wat betreft de toepasselijke straffen, doch 
bij gebrek aan bepaling van de voor
waarden voor het bestaan van herhaling, 
aileen de door hoofdstuk V, waaronder 
artikel 56, van het Strafwetboek bepaalde 
regelen kunnen toegepast worden on1 te 
zeggen dat er staat van herhaling is », 
aldus een onderscheid makend tussen de 
bepaling van de voorwaarden van de 
staat van herhaling en de bepaling van 
de toepasbare straffen in geval van wette
lijke herhaling, 

terwijl de loutere bevestiging door het 
arrest « dat de staat van herhaling 
terecht aangenomen werd ten laste van 
Averbuh , aangezien deze bij arrest van 
13 februari 1957 eveneens straffen opliep 
bepaald bij de artikelen 19 en 22 van de 
wet van 6 april 1843 » en de twee daar
opvolgende motieven « dat het immers 
zonder belang is dat de feiten identiek 
zijn » en « dat mitsdien de artikelen 19 
en 22 van de wet van 6 april 1843 toege
past dienen te worden bij uitsluiting van 
artikel 56 v an het Strafwetboek », geen 
voldoende antwoord vormen op de hier
boven aangehaalde stelling van eiser, _ 
zodat het arrest de hierboven aangeduide 
artikelen en meer bepaald artikel 97 van 
de Grondwet schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de voorbereiden
de werken van de wet van 6 april 1843 
blijkt dat de wetgever, met de in deze 

wet beoogde herhaling, een andere toe
stand bedoelde dan die bepaald in arti
kel 56 van het Strafwetboek ; 

Dat namelijk inzake douanen en accijn
zen in staat van wettelijke herhaling 
wordt geacht hij die, na een fiscaal 
delict te hebben gepleegd dat aanleiding 
gaf tot een in kracht van gewijsde gegane 
gerechtelijke beslissing, een nieuw fiscaal 
delict pleegt, welke ook de straf zij 
welke wegens het vorige delict werd uit
gesproken en welk ook het tijdsverloop 
zij na hetwelk de tweede inbreuk wordt 
gepleegd; 

Overwegende dat dienvolgens, wegens 
het bestaan van een andersluidende 
bepaling welke niet slechts de toepasbare 
straf maar ook de voorwaarden van de 
herhaling anders regelt, artikel 56 van 
het Strafwetboek, inzake douanen en 
accijnzen, niet toepasselijk is ; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door te 
beschouwen dat eiser bij arrest van 
13 februari 1957 eveneens bij de artike
len 19 en 22 van de wet van 6 april 1843 
bepaalde straffen opliep, dat zulks vol
stond en dat « artikel 56 van het Straf
wetboek inzake sluikinvoer niet van toe
passing is », de in het onderdeel aange
haalde conclusie van eiser passend beant
woordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag -
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van de bewijskracht van 
de alden, 

En overwegende voor het overige dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

II. Wat de voorziening van de vervol
gende partij, de Belgische Staat, tegen 
de verweerders De Brabanter, Deutscher, 
Przednowek en N a tan betreft : 

Overwegende dat Mr Glorie, advocaat, 
houder van de stukken, op 8 jtmi 1970 
verklaaxde afstand te doen van de door
hem ingestelde voorzieni~1g ; 

Overwegende dat, nu het arrest de
verweerders vrijspreekt, die afstand een 
afstand van de vordering is ; 

Dat het Hof op dergelijke afstand. 
gedaan door een advocaat die geen 
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houder is van een bijzondere volmacht, 
geen acht kan s l aan ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof acht kan slaan blijkt 
dat eiser de voorziening heeft betekend 
aan de partijen tegen wie zij gericht is ; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
·ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
Jlingen ; veroordeelt elk van de eisers 
in de kosten gevallen op zijn voorziening. 

2 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', de H. de Vreese. - Gelijk
.luidende concl1tsie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. De Kook 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAlVIER. - 2 februari 1971. 

1° HOF VAN ASSISEN. - SAMEN
STELLING VAN RET HOF. - ABSESSO
REN. - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING W A.ARBIJ WORDT VAST
GESTELD DAT DE ASSESSOREN OPGEROE
PEN ZIJN OM TE ZITTEN TER VERVAN
GING VAN DE OUDSTBENOEMDE RECH
TERS, DIE WETTELIJK VERHINDERD 
ZIJN.- HoF VAN ASSISEN REGEI,MATIG 
SAMENGESTELD. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- STRAFZAKEN. - HoF VAN ASSISEN. 
- SAMENSTELLING VAN RET HOF. -
AssEssoREN. - PROCEB-VERBAAL vAN 
DE TERECHTZITTING WA.ARBIJ WORDT 
VASTGESTELD DAT DE ASSESSOREN 
OPGEROEPEN ZIJN OM TE ZITTEN ' TER 
VERVANGING VAN DE OUDSTBENOEMDE 
RECHTERS, DIE WETTELIJK VERHIN
DERD ZIJN. - HoF VAN ASSISEN 
REGELMATIG SAMENGESTELD. 

30 HOF vAN ASSISEN.- ABSESSOREN; 
- AA;NWIJZING.- ASSESSOREN, RECH
TERS VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG IN DE ZETEI. WA.ARVAN DE 
ASSISEN WORDEN GEHOUDEN. - ASSES-

(1) Raadpl. cass., 16 december 1901 (Bull. 
en PASIC., 1902, I, 73); 22 september 1925, 
twee arresten (ibid., 1925, I, 389 en 390). 

(2) Wat de aanwijzing van de voorzitter van 
·de a.ssisen betreft raadplege men cass. fr., 
20 au ustus 1932 (D .. 1932 I 121). Wat de 

BOREN DIE MOETEN WORDEN GEACHT 
DOOR DE VOORZITTER VAN DEZE RECHT
BANK TE ZIJN AANGEWEZEN. 

4° HOF VAN ASSISEN.- GE=IGEN. 
- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 
ARTIKEL 316. - NOCH SUBSTANTIELE 
NOCH OP STRAFFE VAN NIETIGHEID 
VOORGESCHREVEN VORMEN. 

5° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - HoF vAN 
ASSISEN. - GETUIGE DIE TIJDENS DE 
DEBATTEN IN DE ZAAL IS GEBLEVEN. 
- GETUIGE VERVOLGENS ONDER EDE 
GEHOORD. - BESCHULDIGDE DIE DE 
BETROUWBAARHEID VAN DE VERKLA
RING VAN DEZE GETUIGE NIET HEEFT 
KUNNEN BESPREKEN EN DIE ZICH 
TEN GRONDE HEEFT VERDEDIGD ZONDER 
TE ZEGGEN DAT ZIJN RECHT VAN 
VERDEDIGING WERD GESCHONDEN. -
SCHENDING OPGEWORPEN VOOR RET 
HoF.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° De 1·eg.elmatige samenstelling van 
het Hoj van assisen w01·dt, wat cle asses
BO?'en betrejt, beslist doo1· de ?'echtbank 
van ee1·ste aanleg in de zetel waarvan de 
assisen wo1·den gehouden, en voldoende 
vastgesteld do01· het p1·oces-ve1·baal van 
de te1·echtzitting, clat e1·op wijst dat de 
rechte1·s zijn opge1·oepen om te zitten 
ten gevolge van de wettelijke ve1·hindm·ing 
van de oudstbenoemde onde?·voo?·zitte?'S 
en ?'echte?'S (1). (Gerecht. Wetb., 
art. 121 , lid I.) (Impliciete oplossing.) 

3o De ?'echte1·s behorende tot de ?'echtbank 
van ee1·ste aanleg in de zetel waa1·van 
de assisen wo1·den gehouden, die in het 
Hoj van assisen als assesso1·en zitten, 
moeten worden geacht doo1· de vo01·zitte?· 
van de v01·enve1·melde ?'echtbank te zijn 
aangewezen (2). (Gerecht. Wetb., arti
kel 121, lid I.). 

4o De bij a1·tikel 316 van het Wetboek 
van st?·ajvorde?·ing gestelde v01·men, naa1· 
luid waa1·vcm de voorzitte?' aan de 
getuigen beveelt. zich naa?' de voo?' hen 
bestemde kame?' te begeven en die slechts 
te ve?'laten om hun getuigenis af te 

samenstelling van het militair gerechtshof 
betreft, raadplege men cass., 24 december 
1900 (Bull. en PAsiC., 1901, I, 80). Zie tevens: 
FAUSTIN-HELIE, T1·ait~ d'instr . criminelle, 
verb. uitg. door NYPELS, cl. III, nrs. 4601 tot 
4608, inzonderheid nr. 4608. 
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leggen, z~Jn noch substantieel noch op 
stmffe van nietigheid voorgesch?'even (1). 

5o De beschuldigde is niet ontvankelijk 
om voo1· het Hoj te bewm·en dat zijn 
recht . van ve1·dediging doo1· de doo1· het 
hoj van assisen gevolgde 1·echtspleging 
is geschonden omdat een getuige tijdens 
de debatten in de zaal is gebleven en 
vervolgens onde1· ede is geho01·d, wannem· 
hij de bet1'0uwbaru·heid van de ve1·kla1·ing 
van deze getuige niet heejt kunnen 
besp1·eken en hij zich ten grande heejt 
ve1·dedigd zonde1· te zeggen dat zijn 
1·echt van vm·dediging werd geschon
den (2). 

(HOORELBEKE EN KUYLE; 
HOORELBEKE, T. COOLS . ) 

ARREST. 

RET HOF ;. - Gelet ·op de bestreden 
arresten, op 30 oktober 1970 door het 
Hof van assisen van West-Vlaanderen 
gewezen; 

I. W at betreft de beslissing over de 
strafvordering : 

Over het middel door beide eisers inge
roepen en afgeleid uit de schending van · 
de artikelen 121 en 122 van het Gerech
telijk W etboek, 

doo1·dat het . bestreden arrest gewezen 
werd door een hof van assisen dat, luidens 
het proces-verbaal van de openbare 
zitting van 27 oktober 1970, onder meer 
samengesteld werd uit d e heren Lebbe 
Jean en Opstaele Andre, heiden rechters 
in de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge, zetelende als assessoren in ver
vanging van de heren voorzitter, onder
voorzitters en aile andere oudere rechters 
in rang, in dezelfde rechtbank, allen 
wettelijk belet door hw1 dienst, 

terwijl uit geen enkel stuk van het 
dossier blijkt dat gezegde magistraten 
door de voorzitter van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge zouden zijn 
aangewezen, .zoals door artikel 121 van 
het Gereclitelijk W etboek wordt bepaald, 
of dat gezegde voorzitter tot dergelijke 

(1) Cass., 3 .maart 1958 (B~tll. en PASIC., 
1958, I, 726); 13 november 1961 (ibid., 
1962, I, 308) . Cass. fr., 21 februari 1946 
D ., 1946, I, 186). 

(2) Raadpl. de in . de voorgaande noot 
aangehaalde arresten en ook cass., 8 decem
ber 1970, twee arresten, supra, biz. 351 en 357. 

aanwijzing van om het even welke
magistraat zou zijn overgegaan ; 

en terwijl, bij ontstentenis van derge
lijke aanwijzing, het aan het hof van 
beroep behoorde, overeenkomstig' arti
kel 122 van het Gerechtelijk Wetboek, 
onder zijn leden diegenen aan te wijzen 
welke het ambt van assessor in het hof 
van assisen zouden vervullen : 

Overwegende dat de processen-verbaal 
van de openbare terechtzitting van 
27 oktober 1970 gehouden door het Hof 
van assisen van West-Vlaanderen vast
stellen dat het hof samengesteld is uit, 
benevens de voorzitter, de heren Lebbe 
Jean en Opstaele Andre, rechters in de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, 
assessoren, zetelende in vervanging van 
de voorzitter, ondervoorzitters en aile 
andere oudere rechters in rang, in dezelfde 
rechtbank, allen wettelijk belet door 
hun dienst; 

Overwegende dat de rechters die beho
ren tot de rechtbank van eerste aanleg 
in de zetel waarvan de assisen worden 
gehouden, en die in het hof van assisen 
als assessoren zetelen, geacht moeten 
worden door de voorzitter van hogerge
noemde rechtbank te zijn aangewezen ; 

Overwegende dat, nu het geenszins 
blijkt dat de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg in gebreke was 
gebleven de twee ass.essoren v66r de 
opening van de zitting van het hof van 
assisen aan te wijzen, het hof van beroep 
niet moest beslissen dat een of meer van 
zijn leden in de plaats van de leden van 
de rechtbank van eerste aanleg als 
assessor zouden optreden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het middel ingeroepei1 door eise
res en afgeleid uit de schending van de 
artikelen 316 en 317 van het Wetboek 
van strafvordering, 

doordat het bestreden arrest gewezen 
werd hoewel, tijdens de zitting welke op 
28 oktober 1970 te 15 uur aanving, de 
raadsman v an eiseres akte had ge
vraagd en bekomen van het feit dat 
hij zich verzette tegen het verhoor van 
de getuigen Styns Victorine en. Popelier 
Daniel, opgeroepen door de verdediging 
van de medebeschuldigde Kuyle Lucien, 
om de reden dat deze getuigen in de 
voormiddag van 28 oktober 1970 tijdens 
de debatten van de zaak in de zaal 
gebleven waren, hoewel voormelde getui
gen bevestigd hadden dat zij zich tijdens 
de voormiddagzitting gedurende de de
batten in de zaal bevonden, en hoewel 
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het hof van assisen, spijts dit verzet, 
tijdens de namiddagzitting tot de onder
vraging en het verhoor van die getuigen 
was overgegaan, na hen de voorgeschre
ven eed te hebben laten afleggen, 

te1·wijl dit niet te verzoenen is met het 
voorschrift van de voormelde wetsbepa
lingen die vereisen dat, vooraleer hnn 
getuigenis af te leggen, de getuigen zich 
uit de zaal zouden verwijderen. om zich 
te begeven in een voor hen bestemde 
kamer die zij -slechts mogen verlaten om 
getuigenis af te leggen, _ 

en terwijl het onderhoor van die getui
gen in dergelijke onwettelijke omstandig
heden, spijts het verzet van de raadsman 
van eiseres, een schending uitmaakt van 
de rechten van de verdediging, zoals 
deze door gezegde wetsbepalingen gepre
ciseerd en gewaarborgd zijn : 

Overwegende dat het middel niet ver
duidelijkt waardoor artikel 317 van het 
Wetboek van strafvordering zou zijn 
geschonden ; 

Overwegende dat de beweerde schen
ding van artikel 316 van gezegd wetboek 
geen aanleiding tot vernietiging geven 
kan vermits de erin vervatte bepalingen 
noch substantieel zijn noch op straffe van 
nietigheid worden voorgesehreven ; · 

Overwegende dat aan de raadsman 
van eiseres weliswaar akte werd verleend 
van zijn verzet tegen het verhoor van 
de getuigen Styns en Popelier ; 

Overwegende echter dat nit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat als reden van dit verzet enkel 
wercl aangevoerd dat voormelde getuigen, 
vooraleer te getuigen, tijclens de clebatten 
over de zaak in de zaal aanwezig waren, 
terwijl geen gewag wercl gemaakt van 
een mogelijke schending van de rechten 
van verdediging ; 

Overwegencle daarenboven dat eiseres 
en haar raadsman nadien nog gelegenheid 
hebben gehad de betrouwbaarheid van 
de verklari:ngen van voormelde getuigen 
te bespreken ; 

( 1) Ten gevolge van artikel 17 van de wet 
van 21 november 1969, in Werking op 19 ja
nuari 1970, werd in de wet van 10 maart 1900 
op het arbeidscontract, een artikel 28qttater 
opgenomen, volgens· hetwelli: in de overeen· 
komsten waarin de jaarlijkse bezoldiging 
150.000 frank niet te boven gaat, het con· 
currentiebeding als niet-geschreven wordt 
beschouwd. 

Over de oplossing van het arrest raadplege 
men G. LYON·CAEN, « Les clauses restrictives 

Dat het middel niet kan worden aan
genome:n; 

En overwegende voor het overige dat 
<;le substantiiile of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

II. Wat betreft de besli11sing over de 
bmgerlijke vordering tegen eiseres ge
richt : 

Overwegende dat eiseres geen bijzonder 
middel voorstelt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers elk in de 
kosten gevallen op zijn voorziening. 

2 februari 1971. - 2 8 kamer. 
Vo01·zittm·, de H. Belpaire, voorzitter. 
V m·slaggeve1·, de H. Chatel. - Gelijlc
ltticlende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal.- Pleite1·s, de HH. Bayart 
en Faures. 

3e KAMER. - 3 februari 1971. 

1° HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST.- ARBEIDSOVEREEN· 
KOMST VOOR WERKLIEDEN. - CONCUR· 
RENTIEBEDING. - REOHTER BESLIST 
DA.T EEN OONOURRENTIEBEDING ONGE
OORLOOFD IS. - REOHTER KAN AAN 
DIT BEDING GEEN BEPERKT GEVOLG 
GEVEN. 

2° CASSATIE. - OMVANG. -BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - BESOHIKKENDE GE' 
DEELTE NIET ONDERSOHEIDEN TEN 
OPZIOHTE VAN DE OMVANG VAN DE 
VERNIETIGING. - BEGRIP. 

1° H et staat niet aan de 1'echtm·, die een 
C01WW'1'entiebecling ongeoorloojcl ve1'· 
lclam·t, e1· een bepe1·lct gevolg aan te 
geven (1). 

ou la liberte du travail ,, in D1·oit social, 
1963, biz. 88; vgl. cass. fr., 10 april 1945, 
( Gaz. pal., 1945, 204) ; cont1·a : cass. fr., 
16 oktober 1958 (Bttll. IV, Soc., 1958, nr. 1043, 
791); cass. fr., 2 februari 1966 (ibid., 1966, 
m·. 134, 109); cass. fr., 19 oktober 1966 
(ibid., 1966, ill'. 790, 656); LINDON, « Validite 
de la clause de non-concurrence dans les 
contrats de louage de services ,, in J. C. P., 
1960, I, 1593. 
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2o 111 bu1·gm·lijke zaken is, ten opzichte 
van de omvang van de ve1·nietiging, 
geen beschikkende gedeelte dat onder
scheiden is van het do01· het cassatie
be?·oep best1·edene, datgene wam·tegen 
door geen van de partijen in het cassa
tiegeding een ontvankelijke voo1·ziening 
kan wo1·den ingesteld ( 1). 

(INGENITO, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COPAX JJ.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 8 januari 1970 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep 
te Brussel, kamer voor werklieden; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7, 97 van de 
Grondwet, 6, ll08, ll28, ll31, ll34, 
1135, 1152, 1217, 1780 van het Burgerlijk 
W etboek, 7 van het decreet van 
2-17 maart 1791 tot afschaffing van het 
gildewezen enz., 3, inzonderheid lid 1, 
5 van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst en, voor zoveel als 
nodig, 3 van genoe1nde wet van 10 maart 
1900, gewijzigd bij artikel 62 van de wet 
van 5 december 1968, 

cloo1·dat verweerster tot staving van 
haar rechtsvordering tot betaling van 
een forfaitaire straf van 200.000 frank, 
welke zij had ingesteld tegen eiser die, 
na voor haar te Brussel gewerkt te heb
ben als arbeider-kapper, te Elsene een 
kapsalon voor dames heeft geopend, het 
beding van het -contract van indienst
neming had aangevoerd waarbij hem, 
gedurende een jaar te rekenen vanaf 
het einde van zijn diensten, het verbod 
werd opgelegd een concurrerende activi
teit in diverse agglomeraties uit te oefe
nen, en de sententie, om de rechtsvorde
ring in te willigen, erop wijst " dat, met 
betrekking tot de beperking in de ruimte, 
het beding ongeoorloofd blijkt te zijn 
in zover het verbod zich uitstrekt tot de 
agglomeraties van de steden Antwerpen, 
Luik, Charleroi, Gent en Knokke, daar 
gedaagde in hoger beroep (thans eiser) 
in deze stadscentra zijn vroegere werk
gever geen effectieve concurrentie kon 
aandoen ; dat dit beding niettemin geldig 

(1) Cass., 12 december 1969, 3 april 1970 
en 4 juni 1970 (A1-r. cass., 1970, blz. 361, 706 
en 927) ; vgl. inzake· directe belastingen, 
cass., 19 juni 1969 (ibid., 1969~ blz. 1042) en 
2R RP.Dtember 1969 (ibid., 1970, blz. 89). 

blijft in zover het betrekking heeft op 
het gedeelte van de Brusselse agglome
ratie waarin gedaagde in hoger beroep 
werkelijk zijn activiteit heeft uitgeoe
fend . . . en waarin hij zich voor eigen 
rekening heeft gevestigd op ongeveer 
anderhalve kilometer afstand van de 
onderneming die hij, zoals hij zich bij 
overeenkomst had verbonden, geen con
currentie zou aandoen ; .. . dat gedaagde 
in hoger beroep die zich voor eigen reke
ning had gevestigd in een kapsalon dat 
bedrijvig is in het gedeelte van de 
Brusselse agglomeratie waar hij zijn 
vroegere werkgever werkelijk concurren
tie kan aandoen, niet kan tegenwerpen 
dat het ingeroepen concurrentiebeding te 
uitgebreid was in de ruimte "• 

tm·wijl de rechter, noch door deze over
wegingen noch door enige andere, ant
woordt op de conclusie waarin eiser 
betoogde dat het litigieuze beding ondeel
baar was en betrekking had op aile 
vermelde agglomeraties, dit wil zeggen 
Brussel, Antwerpen, Luik, Charleroi, 
Gent en Knokke, waaruit volgt dat de 
sententie niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

en terwijl de nietigheid van openbare 
orde van een contractueel beding waarbij 
een verplichting wordt opgelegd om geen 
concurrentie aan te doen, absoluut is 
wat haar gevolgen betreft, de hele ver
bintenis aantast en derhalve niet beperkt 
kan worden tot sommige ontzeggingen, 
waaruit volgt dat de sententie, door aan 
het litigieuze beding gedeeltelijk gevolgen 
toe te kennen, onwettelijk de aangegane 
verbintenis wijzigt, die overigens ondeel
baar is (schending van de artikelen 1134, 
ll35 en 1217 van hetBurgerlijk Wetboek) 
en de gevolgen van de nietigheid ervan 
miskent (schending van de artikelen 6, 
ll08, ll28, ll31, ll52 en 1780 van het 
Burgerlijk Wetboek, 7 van het decreet 
van 2-17 maart 1791, 3, lid 1, 5 van de 
wet van 10 maart 1900, 7 van de Grond
wet, en voor zoveel als nodig, 3 van 
genoemde wet van 10 maart 1900, 
gewijzigd bij artikel 62 van de wet van 
5 december 1968) : 

Overwegende dat, nate hebben gesteld 
dat het litigieuze beding " ongeoorloofd 
was in zover het verbod zich uitstrekt 
tot de agglomeraties van de steden 
Antwerpen, Luik, -Charleroi, Gent en 
Knokke "• de rechters in hoger beroep 
verklaren " dat dit .beding niettemin 
geldig blijft in zover het betrekking heeft 
op het gedeelte van de Brusselse agglo
meratie waarin !!edaa!!de in ho!!er beroeo 
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(thans eiser) werkelijk zijn activiteit 
heeft uitgeoefend >> ; 

Overwegende dat de r echter geen 
beperkt gevolg mag geven aan een 
concurrentiebeding dat hij ten dele onge
oorloofd acht ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat tegen het beschik

kende gedeelte van de sententie waarin 
wordt beslist dat het litigieuze beding 
ten dele ongeoorloofd is geen ontvanke
lijke voorziening kon worden ingesteld 
door een van de partijen; 

Dat derhalve de cassatie zich tot dit 
beschikkende gedeelte moet uitstrekken ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter wordt beslist ; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Luik. 

3 februari 1971. - 3e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Legros. - St1·ijdige conclusie (1), 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Fally en Faures. 

3e KAlVIER. - 3 februari 1971. 

1° BERUSTING. BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BETEKENING VAN DE BE
SLISSING DOOR DE EISER MET BEVEL 
TOT BETALING. - VoORBEROUD VAN 
CASSATIEVOORZIENING. VOORBE
ROUD ONVERENIGBAAR MET DE BETE
KENING. VOORBEROUD ZONDER 
UIT\VERKING. 

2° BERUSTING. BuRGERI.rJKE 
ZAKEN. - ARREST W AARBIJ BESLIST 
WORDT DAT DE FRANSE WET VAN 
TOEPASSING IS OP DE PARTIJEN. -
ARREST WAARBIJ DE EISER WORDT 
VEROORDEELD OM VERGOEDINGEN TE 

(1) Ret openbaar ministerie was van oor
deel dat het concm·rentiebeding in de over
eenkomst tussen de partijen geoorloofd was 
en dat het middel derhalve van belang ont
bloot was. 

(2) en (3) Cass., 8 oktober 1936 (Btt!l. en 
PASIO., 1936, I, 381) en 14 december 1939 (ibid. 
10Q(l T t::1'7\ "'0.-.. ..... rlnl ron.e>e< I)Q,....,-....,Tr..n-.'h.-..-.,10()1 

BETALEN, MET TOEPASSING VAN DE 
FRANSE WET. - BETEKENING VAN 
RET ARREST DOOR DE EISER 1\'IET BEVEL 
DEZE VERGOEDINGEN TE BETALEN. -
BERUSTING IN DE BESCRIKKING VAN 
RET ARREST OMTRENT DE TOE TE 
PASSEN WET. 

I 0 H eejt de eiser een beslissing betelcencl 
met bevel tot betaling « ondm· alle voor
behoud, onde1· mee1· ondm· vo01·behoud 
van cassatievoo1·ziening », dan is het 
gemaalcte voorbehoud zonde1· · uitwe1·lcing 
indien het onvm·enigbaa1· is met deze 
betelcening (2). 

2° T1V o1·dt doo1· een m·1·est beslist dat de 
F ·ranse wet van toepassing is op het 
geding en wo1·dt de ve1·wee1'ste1' ve?'001'
deeld tot betaling aan de eise1· van 
de bij deze wet voo1·geschTeven ve?·
goedingen in geval van veTb1·elcing 
van een a1·beidsove1·eenlcomst zonde1· op
zegging, dan be1·~ost de eise1· die, onde1· 
vo01·behoud van cassatievoo1·ziening, dit 
a?'?'est betelcent met bevel tot betaling 
van genoemde vergoedingen, in · de 
beschilclcing vcm het a1·1·est omtTent de 
op het geding toe te passen wet, dam· 
het gemaalcte voo1·behoud onve1·enigbam· 
is met deze betelcening en de1·halve zonde1· 
uitwedcing is (3). 

(MELCHIOR, T. VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE 
VAN EENVOUDIGE GELDSCHIETING 
(( DUJl'[ONT FRERES ».) 

ARREST (ve1·taling.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1964 door het Hof van 
beroep te Brus.sel gewezen (4); 

Gelet op het eerste middel, afgeleid 
nit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 3, 1315, 1319, 1320, 
1322, 1334, 1335 van het Burgerlijk 
Wetboek, 14, 15, 20, 21 en 22 van de 
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, 

(B1tll. enPASIO., 1902, I, 46), 16 december 1948 
(ibid., 1948, I , 725), 13 januari 1949 (ibid., 
1949, I, 28), 13 maart en 12 juni 1953 (ibid., 
1953, I, 535 en 800), en 16 november 1957 
(ibid., 1958, I, 264). 

( 4) Het bestreden arrest is de 20• maart 1ino 
betekend en de cassatievoorziening ingediend 
;t,.... 1 Oe ..; ,,,....~ 1 G'7f\ 



r:-=---- ·.·f ;.· 

-541 

clo01·dat het bestreden arrest beslist 
heeft dat de Franse wet toepasselijk 
was op het bediendencontract dat de 
pa.rtijen bond en inzonderheid op de 
duur van de opzeggingstermijn, op grond 
dat, zo weliswaar het contract waarbij 
de aanvankelijke overeenkomst tussen 
de partijen werd vastgesteld, niet werd 
voorgelegd, zo verweerster slechts een 
niet ondertekend afschrift ervan over
,gelegd heeft, en zo eiser aan dit afschrift 
aile juridische waarde heeft ontkend, 
het evenwel vaststond dat de partijen 
aanvankelijk hadden beddngen dat de 
<Jpzeggingstermijn de bij de Franse wet
,geving bepaalde duur zou hebben en 
dat de Franse wet op dit geschil toepasse
lijk was daar eiser in gebreke is gebleven 
aan te tonen dat de partijen naderhand 
dit contract waardoor zij met betrekking 
tot dit punt verbonden waren, hadden 
willen .wijzigen, -en op grond dat, zelfs 
wanneer het door verweerster overgelegd 
niet ondertekend afschrift juridisch als 
waa.rdeloos diende te worden beschouwd, 
de Franse wet moest worden toegepast, 
daar eiser in een in Frankrijk gelegen 
fabriek werkzaam was, 

te?·wijl het door verweerster overgelegd 
en niet ondertekend afschrift krachtens 
de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 
1334 en 1335 van het Burgerlijk Wetboek 
geen enkele bewijskracht had; 

terwijl het onmogelijk is uit· de reden
geving van het arrest op te maken op 
grond van welke feitelijke redenen of 
redenen in rechte de rechters geoordeeld 
hebben dat dit afschrift een geldig 
bewijsmiddel was ; en de motivering 
derhalve aan het hof niet toelaat zijn 
toezicht op de wettelijkheid van het 
arrest uit te oefenen ; waaruit volgt dat 
dit niet passend en overeenkomstig de 
vereisten van artikel 97 van de Grondwet 
met redenen is omkleed ; 

terwijl, de inzake opzegging en opzeg
gingsvergoeding bij de artikelen 14, 15, 
20, 21 en 22 van de gecoordineerde wetten 
voorgeschreven regels de bescherming 
van de in Belgie woonachtige bedienden 
beogen ; waaruit, overeenkomstig de in 
artikel 3 van het Burgerlijk W etboek 
gehuldigde beginselen, volgt dat vvanneer 
er geen overeenkomst bestaat waarbij 
de partijen op geoorloofde wijze de opzeg
ging en de desbetreffende vergoeding van 
vreemde wettelijke . bepalingen afhanke
lijk hebben gemaakt, het geschil omtrent 
die opzegging en opzeggingsvergoeding 
diende te ·worden beslecht overeenkom
stig de bovengenoemde gecoordineerde 
wetten: 

en terwijl de redengeving van het arrest 
althans geen passend antwoord bevat op 
de conclusie waarbij eiser voor het hof 
van beroep deed gelden dat de Belgische 
wetgeving op het stuk van toepassing 
was, omdat de overeenkomst in Belgie 
werd gesloten, zowel eiser als verweerster 
er woonachtig waren, de bezoldigingen 
die een uitvoering van het contract uit
maakten, in Belgie in Belgisch geld 
werden uitbetaald, ·de bijkomende ver
strekkingen, zoals het verschaffen van 

. huisvesting, verwarming en dienstmeid, 
eveneens in Belgie werden uitgevoerd, 
en het derhalve van weinig belang was 
of eiser het grootste deel van zijn eigen 
arbeid in Frankrijk had verricht, en dat 
in geval van twijfel het nationaal recht 
van de partijen diende te worden ver
kozen boven een vreemd recht ; waaruit 
opnieuw volgt dat het arrest niet pas
send en overeenkomstig artikel 97 van 
de Grondwet met redenen is omldeed ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid opgeworpen tegen het middel en 
afgeleid uit de berusting van eiser in het 
bestreden arrest : 

Overwegende dat eiser bij akte van 
20 maart 1970 het bestreden arrest aan 
verweerster heeft betekend « onder aile 
voorbehoud, onder meer onder voorbe
houd van cassatievoorziening », en haar 
heeft aangemaand de bij het arrest toe
gekende bed.ragen te betalen onder 
bedreiging van dwangbevel en uitvoerend 
beslag; 

Overwegende dat het hof van beroep 
beslist heeft dat overeenkomstig de 

· Franse wet eiser geen aanspraak kan 
maken op een hogere opzeggingsvergoe
ding dan die waartoe verweerster zich 
jegens hem had verbonden; 

Dat door verweerster aan te manen de 
door het arrest toegekende vergoeding 
te betalen, eiser stilzwijgend doch zeker 
in de beschildcing heeft berust, waarbij 
beslist werd dat ter zake de Franse wet 
toepasselijk is ; 

Dat het door eiser in de aide van 
betekening van het arrest gemaa.kte 
voorbehoud werd tegengesproken door 
de aanmaning tot betaling en geen enkele 
uitwerking kan hebben; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doO?·dat het arrest beslist heeft dat 
eiser geenszins abusievelijk werd ont-
~l~.aAn ,:..n rl£lt. rlo.,~ho 1-un rlr. ,....,..... ,.....,.. ....., _ .J 
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hiervan door eiser gevraagde schadeloos
stelling moest worden afgewezen, zonder 
te antwoorden op de conclusie waarbij 
eiser voor het hof van beroep deed gelden 
dat het dadelijk ontslag, zoals dit ter 
kennis van eiser werd gebracht, beledi
gend en nutteloos kwetsend was, zodat 
zulks zeker schade opleverde voor de 
getroffene en zijn r eclassering in een 
andere onderneming benadeelde, 

te1·wijl dit ontbreken van antwoord 
gelijkstaat met het ontbreken van de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende dat door te stellen dat 
" de eerste rechter t erecht geoordeeld 
heeft ... dat gei:ntimeerde (thans eiser) 
niet abusievelijk werd ontslagen, en dat 
derhalve op grand hiervan de door eiser 
gevraagde schadeloosstelling moest wor
den afgewezen "• het arrest passend 
antwoordt op de conclusie die in het 
middel wordt aangevoerd ; 

D at dit middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

cloonlat bet arr est eisers rechtsvorde
ring berustende op een concurrentiebe
din.g heeft afgewezen op grand clat ver
weerster verklaard had het recht om een 
beroep te doen op clergelijk beding te ver
zaken, zonder te antwoorclen op de con
clusie waarbij eiser voor het hof van 
beroep deed gelden clat in de ontslagbrief, 
hoewel daarin bepaalcle aanpassingen 
werden voorgesteld, speciaal werd ge
zinspeeld op dit beding; en dat h et feit 
in conclusie achteraf, toen de betwisting 
reeds was ontstaan, h et concm'l'entie
beding te verzaken, zonder uitwerking 
bleef om verweerster op deze grand vrij 
te stellen, daar de toestand moest worden 
beoordeeld op het ogenblik van de opzeg
ging, 

te1·wijl het ontbreken van antwoord 
gelijkstaat met het ontbreken van de 
door artikel 97 van de Grondwet voorge
schreven motiverin.g : 

Overwegende dat h et arrest stelt " dat 
de eerste rechter eveneens terecht de op 
een concurrentiebedi~1g berustende vorde
ring van de gei:ntimeerde (thans eiser) 
h eeft afgewezen, op grond dat appellante 
(thans verweerster) verklaard had geen 
beroep op dit beding te zullen doen "• 
zodat het passend h eeft geantwoord op 
de conclusie die in het middel wordt 
~~~,.,.-~~.-.~-...J • 

Dat dit middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doonlat h et arrest b eslist heeft dat de 
rechtsvordering inzak e betaling van kin
derbijslag verschuldigd wegens betaling 
van een opzeggingsvergoeding niet ge
grond was, op grand dat die bijslag door 
v erweerster aan de bevoegde fondsen 
of door de fondsen voor kinderbijslag 
aan eiser moest worden betaald en die 
bijslag derhalve niet in aanmerking 
kwam voor de berekening van de opzeg
gingsvergoeding, 

te1·wijl die motivering niet passend 
antwoordt op het middel, waarbij eiser 
in conclusie voor h et hof van beroep 
deed gelden dat de kinderbijslag een 
bijkomend voordeel bij het contract was, 
en in het geval dat eiser d eze van de 
officiele instellingen niet ontving, ver
weerster tot de uitbetaling van h etzelfde 
bedrag verplicht was ; en het ontbreken 
van een passend antwoord gelijkstaat 
m et het ontbreken van de door het 
artikel 97 van de Grondwet voorgeschre
ven motivering : 

Overwegende dat h et arrest stelt " dat 
de rechtsvordering tot b etaling van 
bijdragen tot de sociale zekerheid en tot 
de verzekering-kaderpersoneel, alsmede 
tot betaling van kinderbijslag verschul
digd ingevolge de uitbetaling van een 
opzeggingsvergoeding ongegrond is ; dat 
immers die bijdragen of bijslagen zullen 
moeten uitbetaald worden, hetzij door 
appellante (thans verweerster) aan de 
b evoegde fondsen, h etzij door de instel
lingen voor kinderbijslag aan gei:ntimeer
de (thans eiser); dat zij derhalve niet in 
aanmerking 1noeten komen voor de 
b erekening v an de opzeggingsvergoe
ding)); 

Dat het arrest zodoende passend ant
woordt op de conclusie, die in het middel 
wordt aangevoerd ; 

Dat dit middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

3 februari 1971. - ae kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Legros. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Bayart en Simont. 
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3e KAMER.- 3 februari 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. DIENSTPLICRTZAKEN. 
VoORZIENING DIE . DE GESCRONDEN 
WETTELIJKE BEPALING NIET VE;RMELDT. 
- NIET-ONTVANKELIJKREID. 

Niet ontvankelijk is de vooTziening tegen 
een beslissing van de Hoge Militiemad, 
die de wettelijke bepaling niet ve1·meldt, 
wellce zou geschonden zijn (1). (Gecoor
dineerde dienstplichtwetten, art. 51, 
§§ 1 en 4.) 

(MILANTS.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 oktober 1970 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening de 
wettelijke bepalingen niet vermeldt, die 
zouden geschonden zijn ; 

Overwegende dat deze vermelding bij 
.artikel 51, §§ 1 en 4, van de dienstplicht
wetten, gecoordineerd bij koninklijk be
sluit van 30 april 1962, op straffe van 
nietigheid voorgeschreven is ; 

Dat derhalve de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

3 februari 1971. - 3e kamer. -
Voo?·zitte?', de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 3 februari 1971. 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL E;N 
VRIJLATING VAN DIENST OP 1\'I:ORELE 
GROND. - !NGESCHREVENE DIE TEN 
GEVOLGE ' VAN B;ET OVERLIJDEN VAN 
EEN GEZINSLID KOSTWINNER VAN RET 
GEZIN WORDT. - AANVRAAG 0111: UIT
STEL OF VRIJLATING VAN DIENST. -
TERiliiJN. 

(1) Cass., 23 maart 1970 (A?'?', cass., 1970, 
biz. 699). 

20 DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING. VAN DIE;NST OP MORELE 
GROND. - INGESCRREVENE DIE TEN 
GE;VOLGE VAN RET OVERLIJDEN VAN 
EEN GEZINSLID KOSTWINNER VAN RET 
GEZIN WORDT. - VERWERPING GE
GROND OP DE; INKOMSTEN OVER RET 
JAAR DAT AAN RET LOPEND JAAR 
VOORAFGAAT. - BE;SLISSING WAARBIJ 
WORDT GE;WEIGERD DE VERMOEDELIJKE 
INKOMSTE;N OVER RET LOPE;ND JAAR IN 
ACRT TE NEMEN. - 0NWETTELIJKRE;ID. 

1 o De ingesclwevene die bewee1·t dat hij ten 
gevolge van het ove1·lijclen van een 
gezinslicl kostwinne1· van het gezin is 
gewO?·de?~, lean een aanv1·aag om uitstel 
of v1·ijlating van dienst op moTele g1·oncl 
indienen, zolang hij zijn we1·kelijke 
clienstte1·mijn niet heeft geeindigd. (Ge
coordineerde dienstplichtwetten, arti
kel 11, § 1, en 12, § 1, 7°; kon. besl. 
van 30 april 1962, art. 16, 4o.) 

2° Indien de militiemad of de hoge militie
?'aacl kennis nemen van een aanvTa-ag 
om uitstel of m·ijlating van dienst op 
mo1·ele gTond, ingecliend doO?· de inge
sclwevene die bewee1·t dat hij ten gevolge 
van het ove1·lijden van een gezinslid 
kostwinne1· van zijn gezin is gewo1·den, 
mogen zij niet weige1·en 1·ekening te 
houden met de ve?·moedelijke inlcomsten 
ove1· het lopend jaa?· (2). (Gecoordineerde 
dienstplichtwetten, art. 11, § 2, en 12.) 
(lmpliciete oplossing.) 

(PATE;SSON.) 

ARRElST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 2 oktober 1970 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10 en ll van de op 
30 april 1962 gecoordineerde dienstplicht
wetten. 

cloo?·dat de bestreden uitspraak beslist 
enerzijds dat « de aanvraag na het ver
strijken van de termijn werd ingediend » 
en anderzijds dat eiser << voor het ver
strijken van de termijn geen beroepsin
komsten had en dus de kostwinner van 

(2) Raadpl. cass., 12 mei 1969 (Arr. cass., 
1969, biz. 890). 
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vader en moeder in de zin van artikel 10, 
§ 1, 1°, van de gecoiirdineerde dienst
plichtwetten niet kon zijn », 

terwijl eiser, dienstplichtige van de 
lichting van 1970, deed gelden dat hij 
ten gevolge van het overlijden van zijn 
broer op 23 december 1969, de kostwin
ner van het gezin was geworden en dat 
zijn aanvraag tot vrijlating aan geen 
enkele termijn was onderworpen : 

Overwegende dat de aanvraag tot 
vrijlating op· grond van artikel 12, § 1, 
7°, van de dienstplichtwetten, in zover 
dit artikel naar artikel 11 van genoemde 
wetten verwijst, kan worden ingediend, 
krachtens artikel 16, 4° V!j.n het ko.nink
lijk besluit van 30 april 1962 tot regaling 
van de toepassing van de dienstplicht
wetten, voordat de betrokkene zijn 
werkelijke diensttermijn heeft volbracht ; 

Overwegende dat eiser, dienstplichtige 
van de lichting van 1970, heeft doen 
gelden dat hij ten gevolge van het 
overlijden van zijn broer op 23 december 
1969 de kostwinner van het gezin was 
geworden; 

Overwegende dat door te oordelen dat 
de aanvraag na het verstrijken van de 
termijn werd ingediend, en door, ten 
gronde, aan eiser de hoedanigheid van 
kostwinner van het gezin te ontzeggen 
om reden dat hij voor het verstrijken 
van de termijn geen beroepsinkomsten 
had, de bestreden beslissing niet wettelijk 
gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; verwijst de zaak naar de 
Hoge Militieraad, anders samengesteld. 

3 februari 1971. - 38 kamer. -
Voo1·zitte1', de· H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijkluidencle conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 5 februari 197 L 

BEWIJS. - ScHRIFTELIJK BEWIJS. 
BEWIJSKRA.CHT VA.N DE A.KTEN. 
BURGERLIJKE ZA.KEN. BIJ EEN 
A.UTHENTIEKE KOOPA.KTE GEVOEGD 

GRONDPLA.N. - UITLEGGING DOOR DE. 
FEITENRECHTER. - UITLEGGING ON
VERENIGBA.A.R MET DE GEGEVENS VAN 
DIT PLA.N. - MISKENNING VA.N DEZE. 
A.KTE. 

De bewijskmcht van de akten wo1·dt mis
kend do01· de jeitem·echtm· die van een. 
bij een authentieke koopakte gevoegd 
grondplan een uitlegging geeft die 
onve1·enigbaa1· is met de vm·meldingen. 
e1·van (1). (Burg. Wetb., art. 1319.). 

(BECKERS EN THYS, 
T. VA.N DEN BROECK EN FRA.NS.) 

A.RREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 april 1969 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van h et Burgerlijk Wetboek, en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis voor 
recht zegt dat de afpaling tussen de· 
eigendommen van de partijen dient te 
gebeuren vertrekkende van op een grens
punt A aangebracht op de lijn D-E 
vermeld op het plan van de heer Talboom 
dat gevoegd is bij zijn deskundig ver
slag, welk grensptmt A dient te liggen 
op 60,74 meter van het hoekpunt D, 
en dat vanaf dit aldus vastgesteld grens
punt A de grenslijn tussen de eigendom
men van de partijen « loodrecht » dient 
getrokken te worden op voormelde 
lijn D-E, en zulks om de redenen : dat 
op het grondplan van landmeter V ... , 
gevoegd bij een akte van notaris Van 
0 ... , van 8 (lees 22) maart 1960, de ene 
rechte buitenhoekzijde van het perceel 
van de verweerders (nr. 16) is vermeld 
met een lengte van 174,84 meter . en de 
daarop loodrecht aansluitende buiten
zijde is vermeld met een lengte van 
61 meter, waarop dan weer << loodrecht » 
aansluit de rechtlijnige scheidingslijn met 
het perceel van de eisers (nr. 17), aange-

(1) Vgl. in strafzaken, cass., 2 oktober 1961 
(Bull. en PA.SIC., 1962, I, 132); 20 juni 1966-
(ibid., 1966, I, 1338); 21 oktober 1968 en 
3 februari 1969 (A1-r. cass., 1969, biz. 208 en 
529); raadpl. in burgerlijke zaken, cass., 
13 november 1958 (Bttll. en PAsrc., 1959, I, 
267). 
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geven op het plan met een lengte van 
146,32 meter; dat op hetzelfde grondplan 
de zijde van het perceel 17 die het ver
lengde vormt van die zijde van het 
perceel 16, die aangegeven staat met een 
lengte van 61 . meter, zelf staat vermeld 
met ee~1 lengte van 4 7 meter, en de daarop 
" loodrecht " aansluitende grenslijn met 
het perceel 18 op het grondplan staat 
aangeduid met een lengte van 111,66 m.; 
... en dat van daaruit dan de afpalingslijn 
tussen beide erven « loodrecht " op de 
noordelijke lijn als D-A-E vermeld op 
het plan van de deskundige Talboom, 
moet getrokken worden, << vermits deze 
op het voormeld grondplan ook loodrecht 
op die lijn is aangebracht ,, 

te1·wijl het op deze constateringen ge
steunde vonnis de gegevens miskent van 
het grondplan van landmeter V ... , dat 
bij de notariele akte van 8 (lees 22) maart 
1960 gevoegd is en gereproduceerd wordt 
in het verslag van de · gerechtelijke des
kundige Talboom, en de bewijskracht 
van dat grondplan miskent, daar de 
scheidingslijnen van de percelen 16 en 
17, enerzijds, en de percelen 17 en 18 
anderzijds, aangegeven op dit grondplan 
met een lengte van respectievelijk 146, 
32 meter en 111,66 meter, daarop voor
komen met een duidelijk schuine en niet 
loodrechte richting op de lijn der buiten
zijde die is aangegeven met een lengte van 
61 meter wat het perceel nr. 16 betreft 
en met een lengte van 4 7 meter wat het 
perc eel nr. 17 betreft : 

Overwegende dat het bestreden von
nis, steunende op de gegevens van het 
grondplan gevoegd bij de notariele alde 
van 8 (lees 22) maart 1960, beslist dat 
de scheidingslijnen van de percelen 16 
en 17 enerzijds en de p ercelen 17 en 18 
anderzijds " loodrecht " aansluiten aan 
de noordelijke buitenzijde van die per
celen, en dat derhalve de afpalingslijn 
tussen de erven " loodrecht " dient ge
trokken te worden op de basislijn van 
hun noordelijke buitenzijde; 

Overwegende dat op bedoeld grondplan 
de evenvermelde scheidingslijnen niet 
loodrecht aansluiten aan de noordelijke 
buitenzijde, maar in een lichtschuine 
richting lopen ten opzichte van de basis
lijn welke de noordelijke buitenzijde van 
de percelen begrenst ; 

Overwegende dat het vonnis derhalve, 
door te bevelen dat de afpalingslijn tus
sen de erven loodrecht dient getrokken 
te worden op de basislijn van hun noor
delijke buitenzijde, de bewijskracht van 

CASSATIE, 1971. - 18 
1 

het grondplan, waarop het zijn beslissing 
doet steunen, miskent ; 

Dat het middel g_egrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van .de 
Grondwet, ... (zonde1· belang) 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het het beroepen 
vonnis hervormt ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan ; zegt 
dat erover door de feitenrechter zal 
worden beslist; verwijst de aldus beperk
te zaak naar de· Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen zitting houdende in 
hoger beroep. 

5 februari 1971. - 1e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. N aulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. · De 
Bruyn. 

1 e KAMER. - 5 februari 1971. 

1° SCRIP. - ScHEEPV A.A.RT. - BrNNEN. 
BEVRACHTING.- LADEN EN STUWEN. 
- TOEZICHT DOOR DE SCHIPPER. -
VOORWERP VAN DIT TOEZICHT. 

2o SCHIP-SCHEEPVAART. -BINNEN· 
BEVRACHTING. - LADEN EN STUWEN 
VAN DE GOEDEREN. - GOEDEREN DIE 
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN 
VERGEN. - VEB,PLIOHTINGEN vAN DE 
SCHIPPER. 

3° BEWIJS. - VERl\'lOEDENS. - ZAKEN 
VAN KOOPRANDEL. ~ HANDELSVER· 
BINTENISSEN. - BEWIJS DOOR ALLE 
RECHTSJ\ITDDELEN, l\'I:ET NAME DOOR 
VERMOEDENS. 

4° BEWIJS. - VERMOEDENS. -BuR
GERLIJKE ZAKEN. - DESKUNDIGEN· 
VERS;LAG. - GEEN CONTRADICTOIR 
DESKUNDIGENVERSLAG. - DESKUNDI· 
GENVERSLAG DAT ALS VERMOEDEN KAN 
GELD EN. 

l 0 II et toezicht op het laden en stu wen, 
waa1·toe de schippe1· ingevolge m·tilcel 8 
van de wet van 5 mei 1936 op de ?"ivim·
bevmchting is gelwuden, geldt niet alleen 
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voo1· de veiligheid van het schip maa1' ook 
voo1· die van de lading (1). 

2o Hoewel de schippe1· ve1·plicht is toezicht 
te houden op het laden en st1twen, ka~~ 
hem evenwel niet wonlen venveten dat h~J 
geen speciale voo1·zo1·gsmaat1·egelen heejt 
genomen wcta1'toe de b·ijzonde1·e, hem 
onbekende, kenme1·lcen van bepaalde 
goede1·en aanleiding kunnen geven, in
dien de lctde1· hem dienaangaande geen 
onde1'1'ichting heejt gegeven (2). (Wet 
van 5 mei 1936, art. 8.) 

3o De handelsve1·bintenissen kunnen cloo1· 
alle bewijsmiddelen wo1'den bewezen en 
met name doo1· ve1·moedens (3). (Wetb. 
van koopbandel, art. 25.). 

4o Een desk1mdigenve1·slag, dat als dus
danig niet lean wm·den tegengewo1'pen 
aan een pa1·tij omdat het deskundigen
onde?·zoelc te ha1'en opzichte niet op 
tegensp'1·aak is geschied, lean als ve?·
moeden gelden we gens de omstandigheden 
waa~·in het is opgemaakt (4). 

(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP cc NOORD
NATIE », T. NAA.lVILOZE VENNOOTSCHAP 
cc LE RHIN ll EN ABEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 14 november 1969 door bet 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 8 van de 
wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrach
ting en 97 van de Grox1dwet, 

doo1·dat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat de breukschade 
te wijten was aan een ongeschikte stu
wing, door eiseres, van de steenplaten in 
de ruimen van het schip waarvan ver
weerder eigenaar is, eJl namelijk aan een 
overdreven helling van de op kant ge
stuwde platen, beslist dat eiseres die 
gelast was met de lading en stuwage, 
uitsluitend en voor het geheel aanspra
kelijk is voor de schade en dat verweer
der in zijn hoedanigh\lid van schipper 
geen enkele aanspra.kelijkheid draagt, 
·en deze beslissingen grondt op Cle over-

(1) Raadpl. cass., 14 maart 1958 (Bttll . en 
PASIC., 1958, I, 774) en de noot. 

(2) Raadpl. G. VAN BLADEL, Le contmt de 
trans1J01't pa1' bateattx d'interieur, m·. 604. 

weging dat volgens artikel 8 van de wet 
van 5 mei 1936 het toezicht van de 
schipper, dat beperkt is tot de werk
zaamheden die verband houden met de 
veiligheid, het evenwicht en de zeewaar
digheid van het vaartuig, geenszins de 
stouwer van aansprakelijkheid kan be
vrijden voor fouten die hem eigen zijn, 

tenvijl, integendeel, krachtens arti
kel 8, het toezicht van de schipper, en 
bijgevolg zijn aansprakelijkheid, geens
zins beperkt is tot de werkzaamheden die 
verband houden met de veiligheid van 
het vaartuig, doch zich ook over de 
werkzaamheden die verband houden met 
de veiligheid van de vervoerde goederen 
moet uitoefenen ; 

tenvijl, alleszins, het feit dat " het 
toezicht van de schipper geenszins de 
stouwer, zijnde eiseres, van. aansprake
lijkheid kon bevrijden voor fouten die 
hem eigen zijn >>, het arrest niet kon 
rechtvaardigen, in zover het beslist dat 
verweerder geen enkele aansprakelijk
heid draagt wegens onvoldoend toezicht ; 
zodat het arrest niet gemotiveerd is, 
naar luid van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de breukschade, welke in de bestem
mingshaven aan een per binnenschip 
vervoerde lading N oorse steen platen 
geconstateerd werd, te wijten is aan 
een verkeerde stuwage ; 

Overwegende dat het toezicht op het 
stuwen, waartoe de schipper gehouden is 
ingevolge artikel 8 van de wet . van 
5 mei 1936 op de rivierbevrachting, niet 
alleen de veiligheid van het schip maar 
ook die van de lading tot voorwerp 
heeft; 

Dat van de sclupper evenwel niet kan 
worden geeist dat hij de eigenaardigheden 
van alle koopwaren zou kennen die hem 
ter inlading worden aangeboden, alsmede 
de bijzondere voorzorgen welke bij het 
stuwen van particuliere koopwaren die
nen -genomen te worden ; dat het de 
inlader behoort hem dienaangaande de 
nodige instructies te geven ; 

Overwegende dat derhalve, zo het 
arrest ten onrechte het toezicht van de 
schipper beperkt tot de werkzaamheden 

(3) Cass., 13 april Hi67 (.Arr. cass., 1967, 
biz. 982) en noot 1. 

(4) Raadpl. G. VAN BLADEL, op. cit., 
nr. 919; vgl. cass., 26 februari 1951 (Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 424) en 27 november 1964 
(ibid., 1965, I, 309). 
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die verband houden met de veiligheid, 
het evenwicht en de zeewaardigheid van 
het schip, het dispositief ervan nochtans 
wettelijk gerechtvaariligd is door de niet 
bestreden overweging dat van verweer
der « niet kon verwacht worden dat hij 
het gewicht en de beperkte vastheid van 
speciale steenplaten van N oorse afkomst 
zou kennen , ; 

Dat het middel, dat tegen een over
tollige reden van het arrest gericht is, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo?'dat het bestreden arrest beslist dat 
verweerder geen fout begaan heeft in 
oorzakelijk verband met de schade door 
verweerster geleden ten gevolge van de 
ongeschikte stuwing van Noorse platen 
op het schip « Marguy "• dat eiseres aan
sprakelijk is voor de verkeerde stuwage, 
en dienvolgens de eis tot schadevergoe
ding van verweerster tegen verweerder 
ongegrond verklaart en eiseres uitslui
tend en voor het geheel aansprakelijk 
verklaart en haar veroordeelt om schade
vergoeding aan verweerster te betalen, 
zonder de conclusie van eiseres te beant
woorden, in zover zij staande hield dat 
de eis tot schadevergoeding tegen haar 
ingeleid ongegrond was, onder meer om 
de redenen : 1° dat verweerster op 
12 november 1964 al haar grieven toe
schreef aan de schipper Abel, verweer
der, die nooit antwoordde, en dat bij 
deze brief verweerster de gehele aan
sprakelijkheid voor de schade aan de 
lading ten laste legde van de schipper 
en expliciet ontkende dat eiseres gedeel
telijk aansprakelijk was voor de schade, 
2° dat de schade tegensprekelijk v66r het 
vertrek van het schip had moeten 
geschieden en niet na de reis Antwerpen
Lyon, 

te1·wijl, om naar luid van artikel 97 
van de Grondwet gemotiveerd te zijn, 
de gerechtelijlre beslissingen al de door 
de partijen in regelmatig neergelegde 
conclusies ingeroepen middelen en excep
ties moeten beantwoorden; 

te1·wijl, minstens, uit de bewoordingen 
van het arrest onmogelijk kan uitgemaakt 
worden of het arrest in feite heeft willen 
beslissen dat het niet juist is dat bij 
brief van 12 november 1964 verweerster 
verklaard heeft dat verweerder aileen 
aansprakelijk was voor de schade en 
bekend had dat eiseres daarvoor niet 
zelf . gedeeltelijk aansprakelijk was, dan 

wel of het in rechte heeft willen beslissen 
dat, ondanks deze verklaring en beken
tenis, verweerster gerechtigd was om 
van eiseres schadevergoeding te eisen, 

terwijl de onduidelijkheid en dubbel
zinnigheid van deze motivering het Hof 
in de onmogelijkheid stellen zijn controle 
uit te oefenen over de wettelijkheid van 
het arrest en met het gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering gelijkstaan : 

Overwegende dat het arrest, na, om 
de in het antwoord op het tweede middel 
vermelde reden, wettelijk te hebben 
beslist dat . verweerder voor de averij 
niet aansprakelijk was op grond van 
artikel 8 van de wet van 5 mei 1936, geen 
nader antwoord diende te verstrekken op 
de conclusie waarbij eiseres beweerde dat 
verweerster op 12 noveml:;ler 1964 al haar 
grieven « schreef , aan de schipper die 
nooit antwoordde ; 

Dat het evenmin een onverstaanbare 
conclusie diende te beantwoorden volgens 
welke « de schade tegensprekelijk v66r 
het vertrek van het schip had moeten 
geschieden " ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315, 1316, 
1319, 1320, 1232 van het Burgerlijk 
Wetboek, 302 tot 322, en meer bepaald 
310, 315, 317, van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat, na vastgesteld te hebben dat 
de deskundige aangesteld werd, op ver
zoek van de bestemmeling der goederen, 
door de voorzitter van de Rechtbank van 
koophandel te Lyon en dat eiseres de 
verrichtingen van dit deslnmdig onder
zoek niet heeft bijgewoond, en zonder te 
ontkenrten dat, zoals eiseres het in haar 
conclusie staande hield, « eiseres totaal 
vreemd is gebleven aan de procedure te 
Lyon alsook aan de bepaling van de 
forfaitaire vergoeding n, dat « deze pro
cedure niet aan eiseres tegenstelbaar is "• 
en dat de Franse deskundige niet bevoegd 
was om over de zaak advies te geven 
voor zoveel het de inlading te Antwerpen 
betrof, het arrest beslist dat het omstan
dig en welgemotiveerd verslag van de 
expert « tegenover eiseres bij wijze van 
inlichting mocht gebruikt worden, des te 
meer daar die expert in kennis werd 
gebracht van haar verweersopmerkingen 
en ermee rekening heeft gehouden alvo
rens te besluiten "• doch verder zijn beslis
sing nopens de oorzaa.k van de schade 
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en d e aansprakelijkheid van eiseres enkel 
en alleen baseert op (( de bevindingen van 
de deskundige », 

ti31'Wijl, 13131'8113 oncl13nl13el, h et t egenstrij
dig is enerzijds te beslissen dat h et 
deskundigenverslag a ls inlichting tegen
over eiseres kan gebruikt worden en 
anderzijds dit verslag als enig en afdoend 
bewijsmiddel van de gegrondheid van de 
vordering van verweerster tegen eiseres 
te gebruiken, en deze strijdigheid m et h et 
gebrek aan d e door artikel 97 v an de 
Grondwet vereiste motivering gelijk
staat ; 

tw13ecl13 oncl13Tcleel, volgens ar tik el 1315 
van h et Burgerlijk W etboek, verweerster 
de gegrondheid vari haar vordering moest 
bewijzen en, volgens de artikelen 1316 
en volgende van het Burgerlijk W etboek, 
dit b ewijs slechts kon . bijbrengen door 
een van de in deze artikelen b edoelde 
bewijsmiddelen, 

t erwijl een onregelmatig gehouden en 
a lleszins een tegenover een p artij niet 
tegenstelbaar deskundigenonderzoek geen 
wettelijk bewijsmiddel is, 

terwijl een eenvoudige inlicht ing 
and ere bewijselementen kan versterken 
of bevestigen, doch op zichzelf geen 
wettelijk b ewijsmiddel uit m aakt, zodat 
h et arrest de vordering van verweerster 
niet gegrond kon verklaren, zonder de 
ingeroepen artikelen betreffende h et be
wijs en d e expertise te schenden : 

Overwegende dat uit artikel 25 van 
het W etboek van koophand el volgt dat 
de h and elsverbintenissen door aile be
wijsmiddelen, namelijk door vermoedens, 
b ewezen mogen worden ; 

Overwegende dat, wanneer het arrest 
beslist dat h et v erslag van de te Lyon 
buiten de aanwezigheid v an eiser es aan
gestelde deskundige tegenover eiseres 
« bij wijze v an inlichting » mag gebruikt 
worden, h et daardoor kennelijk bedoelt 
dat, hoewel dit verslag eiseres niet a ls 
een r egelmatig op tegenspraa.k gewezen 
expertiseverslag kan worden tegenge
worpen, h et nochtans a ls vermoeden 
kan gelden, wegens de door h et arrest 
vermelde bijzondere omstandigheden 
waarin h et werd opgemaakt ; 

(1) Raadpl. inzake de huurovereenkomsten 
van v66r de inwerkingtreding van de wet van 
29 juni 1955, cass., 30 april 1953 (Bu ll. en 
PASIC., 1953 , I, 670) en de noot; 20 mei 1954 
(i bid., 1954, I, 815); 3 juni 1955, redenen 
(ibid .. , 1955, I, 1081); 29 september 1955, 

Dat het middel, uitgaande van een 
v'erkeerde uitlegging van h et arrest, 
feitelijke grondslag mist; 

Om die r edenen, v erwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

5 februari 1971. - 18 kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V131'slaggeve?', 
de H. N aulaerts. - G13lijkltticl13ncl13 con
clttsil3 , de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - Pl13itl31.; de H . Struye. 

18 KAMER. - 5 februari 1971. 

1° HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUR. GEBRUIK VAN EEN 
ONROEREND GOED VOOR RET UITOEFE
NEN VAN EEN KLEINHANDEL. - BE
GRIP. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - Han
DELSHUUR. - H UUROVEREENKOl\1ST 
DIE N IET ONDER D E TOEPASSING VAN 
DE WETGE VING OP DE HANDELSHUUR
OVEREENKOll'i:STEN VALT. - UITDRUK
KELIJK BEDING VAN DE HUUROVEREEN
KOi'IIST DAT DEZE WETGEVING HIEROP 
VAN TOEPASSING IS . - WETTELIJK
HEID. 

1° Hl3t gl3b?'ttilc van 13en on?'OI31'13ncl goecl 
voo1· h13t ~titol3jl3nl3n van e13n lcl13inhancl13l 
ingevolge a1·tilcel 1, V131'Vat in cle wet van 
30 ap1·il 1951 op cle hanclelsh~tUTove?·een
lcomst, gewijzigcl bij w ·tikel 1 van cle 
wet vctn 29 j~tni 1955, veTeist opclat cle 
htttt1'ove1·eenkomst oncle·r cle toepassing 
van cleze wet valt, is geen the01·13tisch 
gebntilc maw· 13en geb1·ttilc clat daacl
we?·kelijlc moet venvezenlijlct wm·clen 
cloo?' cle htttt?'dl3?' of de ondm·huunl131' 
tegl3nOVI31' cl13 V131'hu~tnl131' ( l) . 

2° T!Jl annl3131' cl13 httU1'0VI3?'eenlcomst van een 
on?·oe?'13ncl goecl nil3t onclm· cl13 toepassing 
valt van cl13 wetgl3ving op de hancl13lshtt~t1' 
ovm·l313nkomstl3n omdat cl13 W13tt13lijke ve1'
eisten niet ve?·vuld zijn, k~tnnl3n cle 

1 en 23 maart 1956, redenen (ibid., 1956, I, 
62 , 683 en 784) ; 8 november 1956, reclenen 
(ibid., 1957, I, 244); vgl. cass., 30 april1953, 
reclenen (ibicl ., 1953, I, 669); 4 februari 1955, 
redenen (ibid., 1955, I, 586), en 16 september 
1955, redenen (i bid., Hl56, I, 71). 



~:-

-549-

pm·tijen uitcl1·ukkelijk en wettelijk bedin
gen clat cleze wetgeving van toepassing 
is op cle huu?·ove?·eenkomst. (Burg. 
Wetb., art. 1134; art. 1 vervat in de 
wet van 30 april 1951, gewijzigd bij 
artikel1 van de wet van 29 juni 1955.) 

(NAAl\iLOZE YENNOOTSCHAP « SARl\iA , ·, IN 
DE RECHTEN GETREDEN YAN DE 
NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP « SOCIETE 
001\il\iERCIALE ET Il\11\~0BILIERE », 
T. COOLENS EN TALLIERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
;ronnis, op 10 oktober 1969 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Gent ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 ;ran de wet 
;ran 30 april 1951 op de handelshumover
eenkomsten, gewijzigd bij artikel 1, 1°, 
;ran de wet van 29 juni 1955, en 97 van 
d e Grondwet, 

doonlat d e rechtbank, na ;rastgesteld 
te h ebben dat uit de bewoordingen v an 
de hum·overeenkomst die op 16 februari 
I960 tussen partijen ;roor een dum van 
27 jaren werd aangegaan blijkt dat de 
;rerhumde goederen bestemd werden tot 
het drijven van kleinhandel, niettemin 
h eeft Yerklaard dat artikel 1 ;ran de wet 
op de handelshmu·overeenkomsten niet 
toepasselijk was omdat de becloelde 
onroerende goederen niet werden gebruikt 
tot het drij ven ;ran kleinhandel, dit wil 
zeggen dat t weede eiseres niet daadwer
k elijk de bestemming die aan deze goede
r en door huuro;rereenkomst werd gegeven 
heeft verwezenlijkt, 

te?·wijl artikel 1 van de wet van 30 april 
1951, gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
v an 29 juni 1955, toepasselijk is op al de 
onroerende goederen die ~ uitdrukl{elijk 
of stilzwijgend, bij de ingenottreding van 
de hmu·der, in hoofdzaak bestemd zijn 
tot het drijven van kleinhandel, zonder 
dat voor de toepassing van de wet v ereist 
is dat deze bestemming werd verwezen
lijkt door de effectie;re uitoefening v an 
de handel, zodat bedoeld artikel 1 wei 
toepasselijk was : 

Overwegende dat luidens artikel 1 
vervat in de wet van 30 april 195I, 
vervangen door artikel I, 1°, van de wet 
van 29 juni 1955, zoals de Nederlandse 
tekst ervan ingevoerd werd door de wet 
;ran 30 december I961, de bepalingen 

van de afdeling IIbis van hoofdstuk II 
van titel VIII van hoek III van het 
Burgerlijk W etboek, houdende de regels 
b etreffende de handelshum in het bij
zonder, van toepassing zijn op de hum· 
van onroerende goederen of gedeelten 
van onroerende goederen, die hetzij 
uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de 
ingenottreding van de huurder, hetzij 
krachtens een uitdrukkelijke overeen
komst van partij en in de loop van de 
hum, dom· de huurder of door de onder
humder in hoofdzaak « gebruikt » worden 
voor het uitoefenen van een kleinhandel 
of voor het bedrijf van een ambachtsman 
die rechtstreeks in contact staat m et het 
publiek; 

Overwegende dat h et « gebruik ,, be
doeld in dit artikel, zo het een akkoord 
van de partijen onderstelt, nochtans geen 
!outer theoretisch gebruik mag zijn ; dat 
het daadwerkelijk verwezenlijkt moet 
worden door de huurder of door de 
onderhum·der tegenover d e verhuurder ; 

D at derhalve, opdat de huur onder de 
toepassing van evengemelde r egels zou 
vallen, het niet volstaat, zoals in het 
middel betoogd wordt, d at d e partijen 

- bij het aangaan van d e overeenkomst de 
b edoeling hebben gehad aan het onroe
rend goed de door de wet vereiste 
bestemming t e geven, indien zij die 
bedoeling niet tot werkelijkheid hebben 
gebracht; 

Overwegende dat het vonnis in feite 
vaststeit, zonder dienaangaande bestre
den te worden, dat tussen I maart 1960, 
datum waarop de huur een aan;rang 
heeft genomen, en 28 augustus I968, 
datmn waarop de huuropzegging aan de 
ver-..veerders betek end wercl, geen klein
h andel door eiseres in de verhum·cle 
goecleren wercl gevestigd ; 

Dat het vonnis a lclus wettelijk heeft 
beslist dat eiseres zich niet op artikel 3, 
lid 3, van hoger vermelde wet lwn beroe
p en om de hum·overeenkomst te b eeindi
gen voor het verstrijken van de overeen
gekomen termijn van 27 jaren; 

Dat h et middel naar r echt faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1 en 3 van de wet van 30 april 
1951 op de handelshumovereenkomsten, 
zoa.Is gewijzigd bij de wet van 29 juni 
1955, 

cloo?·clat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat de gehuurde 
goederen bestemd waren tot het drijven 
van een kleinhandel, niettemin beslist 
dat de wet van 30 april 1951 door de 

~:-
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huurder niet kan ingeroepen worden 
omdat de huurovereenkomst niet uit
drukkelijk heeft voorzien dat deze wet 
<< in elk geval " zou toepasselijk zijn, dit 
wil zeggen « zelfs indien de gehuurde 
goederen niet gebruikt worden voor het 
drijven van een kleinhandel "• 

te1·wijl de wet van 30 april 1951 toe
passelijk is van zodra, zoals terzake, de 
hmn·overeenkomst voorziet dat de ge
huurde goederen bestemd zijn voor het 
drijven van een kleinhandel, zonder dat 
hierbij moet voorzien worden dat deze 
wet toepasselijk zal blijven indien deze 
bestemming niet verwezenlijkt wordt of 
ophoudt verwezenlijkt te zijn : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na wettelijk te hebben beslist, zoals uit 
het antwoord op het eerste middel 
blijkt, dat eiseres de toepassi:ng van de 
regels betreffende de h andelshuur niet 
kon vorderen op grond van de wettekst 
zelf, eraan toevoegt dat zij die toepassing 
evenmin kan vorderen op grond van een 
bijzonder beding van de huurovereen
komst, nu de overeenkomst zodanig 
beding niet bevat ; 

D at het zodoende geen van de in het 
middel vermelde wetsbepalingen schendt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
n ing ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

5 februari 1971. - 1e kamer. -
Voo?·zitte1·, de H. Wauters, r aadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. N aulaerts. - Gelijlcltticlende con
clusie, de H . Paul Mahaux, eerste advo 
caat-generaal. - Pleite1·s, de HH. An
siaux en Bayart. 

2e KAli'I:ER. - 8 februari 1971. 

10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EENPARIGREID. - HoF VAN BE
ROEP DAT DE DOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK UITGESPROKFN VERV AN· 
GENDE GEVANGENISSTRAF VERZWAA.RT. 
- EENPARIGHEID VEREIST. 

2o VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - 0ASSATIE OMDAT HET 
HOF VAN BEROEP, ZONDER MET EEN
PARIGHEID UITSPRAAK TE DOEN, DE 
DOOR DE CORRECTIONELE RECRTBANK 
TTTrJ"f.lli':R"Pl?.{)l<~l\T A Al'J"tmT.T.~Nn~ tJ"ffiVAl\T ~ 

GENISSTRAF VERZWAART. - VERWIJ
ZING BEPERKT TOT DIT PUNT. 

1° Het Hoj van be?"oep lean, zonde1· met 
eenpaTigheid ttitspmalc te doen, de do01· 
de co1'1'ectionele 9'echtbanlc uitgesp?'O· 
lcen ve1·vangende gevangenisstmj niet 
ve1·zwm·en, zeljs inclien het de gelclboete 
niet ve1·zwam·t of ze ve1·minde1·t ( 1). 
(Wet van 18 juni 1869, art. 140; wet 
van 4 september 1891, art. 2.) 

2° TiJ7 onlt een aT?"est ve1·nietigd omclat het 
hoj van be1·oep, zoncle1· met eenpa1·igheid 
ttitspmalc te doen, de clo01· de C01'1'ectionele 
?'echtbanlc uitgesp?"olcen ve1·vangende ge
vangenisst?·aj ve1·zwaa1·t, clan wo1·clt de 
zaalc alleen ve1·wezen opclat ave?' de 
ve1·vangende gevangenisst?·aj zal wonlen 
beslist (2). 

(DE BOSSCHER.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 140 van de 
wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke 
organisatie, gewijzigd bij _arti:kel 2 van 
de wet van 4 september 1891 : 

Overwegende dat het arrest, dat in de 
plaats van de verscheidene straffen die 
de eerste rechter had toegepast, een enke
le straf oplegt, de vervangende gevange
nisstraf, door de eerste rechter bepaald 
op tweemaal een maand, op drie maan
den brengt en deze straf aldus verzwaart, 
zonder vast te stellen dat het hof van 
beroep dienaangaande met eenparigheid 
van stemmen uitspraak heeft gedaan ; 

En overwegende dat voor het overige 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgesch:reven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenlwmstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre 
den arrest, doch: slechts in zover het 
tegen eiseres een vervangende gevange-

(1) en (2) Cass., 15 oktober 1962 (Bull. en 
PAsrc., 1963, I, 197) . .Artikel 211bis van het 
Wetboek van strafvordering, in werking 
getreden de 1 • november 1970, heeft de regels 
van de eenparigheid tot andere gerechten van 
lu\O'P.l' htxrnPn nit.aP.hrP.iil . 
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nisstraf van drie maanden uitspreekt ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiseres · in vier 
vijfde van d e kosten ; laat de overige 
kosten ten laste van d.e Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

8 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo1'zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. . 

2e KAMER. - 8 februari 1971. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN. -
HO GER B:E;ROEP VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ ALLEEN. - HOGER BEROEP 
GEGROND VERKLAARD. - VEROORDE
LING VAN DE BEKLAAGDE IN DE 
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. -
0 NWETTELIJKHEID. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN. 
- HOGER BEROEP VAN DE BURGER· 
LIJKE PARTIJ ALLEEN. HOGER 
BEROEP GEGROND VERKLAARD.- VER
OORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN 
DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. 
- 0NWETTELIJKHEID. 

go VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VONNIS VERNIETIGD 
IN ZOVER RET DE BEKLAAGDE ONWET: 
TELIJK IN DE KOSTEN VAN DE STRAF· 
VORDERING HEEFT VEROORDEELD. -
KOSTEN DIE TEN LASTE VAN DE STAAT 
MOETEN BLIJVEN.- 0ASSATIE ZONDER 
VERWIJZING. 

1° en 20 Op het hoge1· bm·oep van de bu1·ge1·
lijlce pm·tij alleen tegen een ·vonnis 
wam·bij de beklaagde wo1·dt V1'ijgesp1'0· 
ken, mag de 1·echte1· in hoge1· be1·oep, 
clie de beslissing van onbevoegdheid ten 
aanzien van de bu1·gm·lijke vo1·de1·ing 
wijzigt, de belclaagde niet ve1·oo1·delen 
in de lcosten van de stmjvo1'de1'ing (1). 
(Wetb. van strafv., art. 16g, 172, 176, 
194, 202 en 211.) 

(1) Cass., 26 jtmi 1939 (Bull. en PASIC., 
1939, 8, 330) en 5 december 1960 (ibid., 
1961, I, 366), 

go T1' ordt het best1·eden vonnis alleen vm·
nietigd in zove1· het de beklaagde onwet
telijk in de kosten van de stmjvo1'de1·ing 
heejt vm·oo1·deeld, te1·wijl zij ten laste 
van de Staat moesten blijven, dan 
geschiedt de cassatie zona e1· venvij
zing (2). 

(PITERARENS, T. LE,ONE EN VERENIGING 
ZONDER WINSTGEVEND DOEL « HOPITAL 
DE JOLIMONT ».) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 juni 1970 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
'tegen de beslissing waarbij eiser is ver
oordeeld in de kosten van de tegen hem 
ingestelde strafvordering : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 162 en 
194 van het Wetboek van strafvorde
ring : 

Overwegende dat eiser door de eerste 
rechter vrijgesproken is en het openbaar 
ministerie geen hager beroep tegen hem 
heeft ingesteld ; dat het bestreden vonnis 
zich trouwens beperkt tot de vaststelling 
dat eiser de feiten waarvoor de eerste 
rechter h em had vrijgesproken, gepleegd 
h eeft en enkel u.itspraak heeft gedaan 
op de bmgerlijke r echtsvorderingen die 
tegen hem en door hem waren ingesteld ; 

Dat derhalve het vonnis, dat de tegen 
verweerder uitgesproken veroordeling 
h eeft bevestigd, de in het middel ver
melde wetsbepalingen heeft geschonden 
door de helft van de kosten van de straf
vordering in de twee instanties ten laste 
van eiser te brengen ; 

Overwegende dat de kosten die ten 
laste van eiser zijn gebracht, ten laste 
moeten blijven van de Staat ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld : 

Overwegende dat het vonnis aan de 
verweerders provisionele schadevergoe
dingen toekent en voor het overige een 
deskundigenonderzoek beveelt ; 

(2) Oass., 14 april 1970 · (Arr. cass., 1970, 
biz. 747) en 23 november 1970, supra, biz. 274. 
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Dat deze beslissin.gen geen eindbeslis
singen zijn in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering en 
geen uitspraak cloen inzake bevoegclheid ; 

Dat de voorzienin.g voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

III. In zover de voorzie~lirtg gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door eiser is inge
steld : 

Overwegende dat het vonnis aan eiser 
provisioneel een frank toekent en voor 
het overige de kosten aanhoudt, de 
debatten heropent en de zaak verwijst 
voor onbepaalde tijcl; 

Dat deze beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het 
W etboek van strafvordering en geen 
uitspraak doet inzake bevoegdheid ; 

D at de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het eiser veroordeelt 
in de helft van de kosten van de straf
vordering in de twee instanties ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op d e kant van de gedee~telijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in drie vierde van de kosten ; laat de 
overige kosten ten laste van de Staat ; 
zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

8 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo·1·zitte?", de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclu
sie, de H . Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 8 februari 1971. 

1 o TAAL (GEBRUIK VAN DE 
DUITSE). - RECHTSPLEGING VOOR 
RET HoF VAN CASSATIE. - STRAFZA
KEN. - BESTREDEN BESLISSING EN 
CASSATIEVOORZIENING IN RET DUITS. 
- BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOOR
ZITTER WAARBI.J DE TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING WORDT VASTGESTELD. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING DIE DE FEITELI.JKE GEGE 
VENS VERMELDT WAAROP ZI.J IS GE
GROND. - BESLISSING DIE ALDUS 
ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE VAN DE 
BEKLAAGDE WAARBI.J ANDERE OF 
STRI.JDIGE FEITELI.JKE GEGEVENS WOR-

DEN UITEENGEZET. BESLISSING 
REGELMATIG lVIET REDENEN OMKLEED. 

3o WEGVERKEER. :__ VooRRANG. -
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 
14 MAART 1968, ARTIKELEN 16 EN 18. 
- PLOTSELING OPDAGEN VAN EEN 
VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER. -
0PDAGEN DAT ONDER SOMMIGE OM
STANDIGHEDEN VOOR DE ANDERE BE
STUURDER EEN NIET TE VOORZIENE 
GEBEURTENIS KAN ZI.JN.- GEVOLGEN. 

I o W annee1· de voo1·ziening tegen een in het 
Duits gewezen stmj1·echtelijke beslissing 
in dezeljde taal is opgemaakt, stelt de 
ee~·ste voo1·zitte1· van het Hoj van cassatie 
bij beschikking de taal vast wam·in de 
1·echtspleging voo1· het Hoj vanaj de 
te1·echtzitting zal wonlen voo1·tgezet (I). 
(Wetten van 15 juni 1935, art. 27bis, 
§ 2, en 20 juni 1953, art. 9.) 

zo Regelmatig met 1·edenen omkleed is de 
beslissing die de · jeitelijke gegevens 
ve1·meldt, waa1·op zij is geg1·ond, en aldus 
antwom·dt op de conclusie waa1·bij 
ande1·e of st1·ijdige jeitelijke gegevens 
wm·den uiteengezet (2). (Grondwet, arti
kel 97.) 

3o Het plotseling opdagen van een voo1'-
1'anghebbe1' lean, onde1· sommige omsta:n
digheden, voo1· de voo1'1'angschulchge 
bestuunle1· een niet te vom·ziene gebetw
tenis zijn ; geen enleele jottt lean de~·halve 
wo?"den aange1·eleend aan de besttmnler 
die geen voo1'1'ang heejt gelaten voo1· 
degene die deze wel heejt en van wie 
hij niet leon voo?"zien dat hij ging 
opdagen (3). (Wegverkeersreglement 
van 14 maart 1968, art. 16 en 18.) 

(.JOSEPH EN .JACOB DEMONTHY, 
T. RADERMACHER.) 

, ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestred~n 
vonnis, op 22 j1.mi 1970 in het Dmts 
gewezen door de Correctionele Recht-

(1)' Cass., 15 jtmi 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 970). 

(2) Cass., 5 januari 1970 (A1·r. cass., 1970, 
blz. 394). 

(3) Cass., 16 februari en 4 mei 1970 (A1·r. 
cass., 1970, blz. 558 en 820); raadpl. cass., 
17 maart 1969 (ibid., 1969, blz. 658) en 
25 januari 1971, sttp?·a, blz. 503. 
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bank te Verviers, rechtdoende in hoger 
beroep, en de in dezelfde taal ingestelde 
voorziening ; 

Gelet op het bevelschrift van 8 okto
ber 1970 van de eerste voorzitter volgens 
welk de rechtspleging zal worden voort
gezet in het Frans vanaf de terechtzit
ting; 

I. In zover de voorziening van de eer
ste eiser gericht is tegen de beslissing 
op de tegen hem ingestelde strafvorde
ring: 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening van de 
tweede eiser gericht is tegen de beslissing 
waarbij hij burgerrechtelijk aansprakelijk 
wordt verklaard voor de geldboeten en 
de kosten die ten laste gebracht zijn 
van de eerste eiser : 

Overwegende dat eiser geen middel 
voo:draagt ; 

III. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de tegen ver
weerder ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat de beklaagde en dE;~ 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
niet bevoegd zijn om cassatieberoep in 
te stellen tegen de rechtsvordering van 
het openbaar ministerie tegen een mede
beklaagde; 

IV. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de burger
lijke r echtsvorderingen : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, 18 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het w~gverkeer, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden vonnis, dat het 
beroepen vonnis bevestigt, de tegen de 
verweerder aangevoerde telastleggingen 
onbewezen heeft verklaard, de eisers 
geheel aansprakelijk h eeft gesteld voor 
het bedoelde ongeval en de rechtbank 
onbevoegd heeft verklaard om kennis 
te nemen van de burgerlijke rechtsvorde
ring die tegen de verweerder is ingesteld, 
op grond dat Radermacher, die reed op 
een weg, voorzien van het stopteken, zijn 
weg mocht vervolgen na even te hebben 

stilgestaan, zoals hij werkelijk gedaan 
heeft, daar eerste eiser nog niet in het 
zicht was toen hij opnieuw aanzette, 

te1·wijl het beroepen vonnis, aldus uit
spraak doende, niet antwoordt op de 
conclusies van de eisers die uit de ver
klaring van de getuige Offermann, die het 
getuigenis van de eer_ste eiser bevestigde 
waarin deze zegde dat hij de verweerder 
Radermacher op het kruispunt had zien 
komen, afleidden dat het vaststond dat 
Radermacher bet door Demonthy be
stuurde voertuig gezien had maar nog 
gepoogd heeft spoedig de hoofdweg op te 
rijden (schending van artikel 97 van de 
Gri:mdwet); 

en tm·wijl, opdat een bestuurder die na 
te hebben gestopt bij de ingang van een 
kruisptmt, zijn voertuig opnieuw in 
beweging brengt alvorens de voorrang
hebber in het zicht is, zich niet schuldig 
maakt aan overtreding van de artike
len 17 en 18 van het wegverkeersbesluit, 
het nodig is dat hij, gelet op de gesteld
heid van de plaats, niet heeft kunnen 
voorzien dat de voorranghebber ging 
opdagen, en aldus het bestreden vonnis, 
dat niet h eeft vastgesteld dat Rader
macher de aankomst van de eerste eiser, 
die voorrang had, niet had kunnen voor
zien, de verweerder Radermacher wette
lijk niet heeft kunnen vi:ijsteileri van aile 
aansprakelijkheid voor het bedoelde 
ongeval (schending van aile in het middel 
aangehaalde wettelijke bepalingen) : 

' Vat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eisers, op grond 
van de verklaring van de eerste eiser en 
van de getuige Offermann, bij conclusie 
stelden dat op het ogenblik waarop ver
wee1'der het kruispunt was opgereden, de 
wagen van de eerste eiser in het zicht 
was op de voorrangsweg waar deze met 
een normale snelheid reed ; 

Overwegende dat het vonnis uit de 
hevigheid van de botsing en uit de plaats 
van het trefpunt aan de uitgang van het 
kruispunt waar verweerder doorgereden 
was, alsmede uit de zichtbaarheid die 
beperkt was tot 70 meter in de richting 
vanwaar de eerste eiser kwam, afleidt dat 
diens wagen nog niet in het zicht was toen 
verweerder zich opnieuw in beweging 
heeft gezet na even stilgestaan te hebben 
bij het verkeersteken nr. 26 op de weg 
waaruit hij kwam gereden ; 

Overwegende dat de rechter de gege
vens vermeldt waardoor hij tot zijn over
tuiging is gekomen enaldus de verwerping 
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van conclusies waarin andere of tegen
strijdige gegevens worden aangevoerd, 
regelmatig motiveert ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechtbank op 
grond van de voormelde vaststellingen 
heeft kunnen overwegen dat het plotse 
opdagen van de wagen van de eerste 
eiser door verweerder niet kon worden 
voorzien en ,dat, wegens ontstentenis van 
en:ige conclusie dienaangaande, het von
nis niet verplicht was dit uitdrukkelijk 
vast te stellen ; 

Dat h et middel in geen enkel van zijn 
onderdelen kan worden aangenmnen ; 

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

8 februari 1971. - 2e kamer. -
Vo01·zitte1·, de H .. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, 
de H. Clason. - Gelijkluidende concl~tsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
Pleitm·, de H. De Bruyn. 

2e KAMER. - 8 februari 1971. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER WAARBIJ DE BEKL.A..A.G
DE NAAR DE POLITIERECHTBANK WORDT 
VERWEZEN. - VONNIS VAN ONBE
VOEGDVERKLARING, OMDAT DE BE
KL.A..A.GDE AAN DE RECHTSPRAAK VAN 
RET MILITAIR GERECHT ONDERWORPEN 
IS. - BESLISSINGEN IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE GEGAAN. - VoNNIS VAN 
ONBEVOEGDVERKLARING LIJKT GE
GROND. - VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKING. - VERWIJZING NAAR 
DE KRIJGSAUDITEUR. 

Indien een beschikking van de ?'aaclkamer 
een beklaagde nam· ' de politie1·echtbank 
heejt ve1·wezen, deze 1·echtbank zich onbe
voegd heejt ve?·klaa1·d, omdat de beklaag-

' de aan de 1'echtsp1·aak van het militai1· 
ge1·echt onde?'W01'pen is en beide beslis
singen in lcmcht van gewijsde zijn 
gegaan, 1·egelt het Hoj het 1·echtsgebied, 
indien de beslissing van onbevoegdver
kla?·ing geg1·oncl lijkt, vemietigt de 
beschilcking van de ?'aadkame1' en ve?'
wijst de zaak naa1· de lc?·ijgsa~tditeu?· (1). 

(1) Cass., 1 maart 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 667). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI, 
INZAKE DEGRUNE.) 

ARREST (vm·taz.ing). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, op 2 sep
tember 1970 inged:iend door de Procureur 
des Konings bij de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi ; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
· 28 februari 1970 van de raadkamer van 
voornoemde rechtbank waarin de ver
zachtende omstandigheden betreffende 
de telastlegging 1 zijn aangegeven, 
Albert Lucien Rene Ghislain Degrune, 
mecan:icien, dienstplichtige soldaat, ge
boren te Auvelais op 22 december 1950 
en woonachtig te Moignelee «rue Neu
ve" 11, naar de bevoegde politierecht
bank verwezen is mn te Ham-sur-Heure, 
kanton Thuin, op 29 januari 1970, 
1° door gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, maar zonder het oog1nerk om 
de persoon van een ander aan te randen, 
onopzettelijk slagen of v erwondingen te 
hebben toegebracht aan Lea Graver, 
2° als bestuurder op de rijbaan rijdende 
niet zo dicht mogelijk bij de rechterkant 
gehoude~l te hebben ; 

Dat de ambtenaar van het openbaar 
min:isterie bij de Politierechtbank te 
Thuin, de voornoemde Degrune voor deze 
rechtbank heeft doen dagvaarden wegens 
overtreding van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek en van artikel 12-1 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968, houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer ; 

Overwegende dat de politierechtbank 
te Thuin, rechtdoende op tegenspraak, 
zich bij vonn:is van 4mei 1970 onbevoegd 
heeft verklaard op grond dat Degnme 
militair in werkelijke dienst was op het 
tijdstip van de feiten, en de bevoegdheid 
heeft erkend van het militair gerecht 
krachtens artikel 23 van de wet van 
15 juni 1899; 

Overwegende dat de beschiklring van 
de raadkamer en het vonnis van de 
politierechtbank in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat 11it hun tegenstrijdig
heid een geschil over rechtsmacht is 
ontstaan dat de loop van het gerecht 
belemmert ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
schijnt te volgen dat Degrune op het 
tijdstip van de feiten militair in werke
lijke dienst was en dat de feiten gepleegd 
werden gedurende de dienst ; 
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Om die redenen, beslissende tot rega
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van 28 februari 1970 van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beschikking ; 
verwijst de zaak naar de krijgsauditeur 
te Brussel. 

8 februari 1971. - 2e kamer. -
Vo01·zitte1', de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 februari 1971. 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
AANVRAAG VAN EEN ARCHITECT TOT 
MACHTIGING 01\i EEN AANVULLENDE 
ACTIVITEIT UIT TE OEFENEN. - RAAD 
VAN DE 0RDE IS VAN OORDEEL EEN 
AFWIJZENDE BESLISSING TE MOETEN 
NEMEN. - BELANGHEBBENDE DIENT . 
HIERV AN BIJ AANGETEKENDE BRIEF 
OP DE ROO GTE TE WORDEN GE BRACHT 
EN DIENT DE VOOR ZIJN VERDEDIGING 
BEPAALDE WAARBORGEN TE GENIETEN. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). --:
WET VAN 20 FEBRUARI 1939, ARTI
KEL 12. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
BEPALING. 

3° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RAAD VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. 
- BEVOEGDHEID. 

4° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN TITEL). - RAAD 
VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. -
lNDIVIDUELE MAATREGEI, DIE GEEN 
TUCHTSTRAF IS, BEVOLEN TEN EINDE 
EEN OVERTREDING VAN DE VOOR
SCHRIFTEN VAN DE PLICHTENLEER TE 
VOORKOMEN EN DAARAAN EEN EINDE 
TE MAKEN. - BEGRIP. 

5° . CASSATIE. - TAAK VAN RET HoF. 
- TUCHTZAKEN.- 0RDE VAN ARCHI
TECTEN. - BESTREDEN BESLISSING 
DIE HAAR BESCHIKKENDE GEDEELTE 
GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING 
GEKRITISEERDE REDEN. - BEVOEGD
HEID VAN RET HOF OM HIERVOOR EEN 

r. 

RECHTSGROND TOT RECHTVAARDIGING 
VAN RET BESCHIKKENDE GEDEELTE, 
IN DE PLAATS TE STELLEN. 

1° N eemt de Raad van de 01·de van a?·chi
tecten kennis van een aanm·aag van een 
anhitect tot machtiging om een aanvul
lende activiteit uit te oefenen en is hij 
van oo1·deel een, afwijzende beslissing te 
moeten nemen, dan dient de belangheb
bende hie1·va?~ bij aangetekende b1·ief op 
de hoogte te wo1·den gebmcht en de voo1· 
zijn vm·dediging bepaalde waa?"bO?·gen 
te genieten. (Wet van 26 juni 1963, 
art. 17.) (Impliciete oplossing.) 

2° Ingevolge a1·tikel 12 van de wet van 
20 feb?·ua?·i 1939 op de besche1·ming 
van de titel en van het be1·oep van 
m·chitect mag de hottde?' van een diploma 
van ingenieu1· in hoedanigheid van 
a1·chitect opt1·eden. Dit a1·tilcel staat 
echte1· noch uitd?·ulckelijk noch impliciet 
de cumttlatie van de be1·oepen van 
anhitect en ingenieu1· toe. 

3° De Raad van de 01·de van a1·chitecten 
is bevoegd niet alleen om de bij a1·tilcel 21 
van de wet van 26 juni 1963 bepaalde 
tuchtst1·afjen uit te sp1·eken, wannee1· een 
lid van de 0?"de schuldig bevonden 
wo?"dt aan een teko1·tkoming in zijn 
plichten, maa1· oolc om individuele 
maat?·egelen te bevelen die niet het 
ka?·alcte?' hebben van een tuchtst?·af, ten 
einde een ove?"t?·eding van de bij a1·tilcel 13 
bepaalde voo1·sch1·iften van de plichten
lee?' te voodcomen of daa?"aan een einde 
te 1nalcen (1) . (Wet van 26 juni 1963, 
art. 19, 20, 21 en 31.) 

4° Een individuele maat1·egel die het 
lca?·alcte?' niet heeft van een tuchtstmf, 
die de Raad van de 01·de van anhitecten 
wettelijlc mag bevelen ten einde een 
ove?"t?·eding van de voo?·sch?-iften van de 
plichtenlee1· te vo01·lcomen of dam·aan een 
eincle te malcen, is de beslissing die aan 
een a?"chitect de machtiging weige1·t om 
gelijlctijdig de be1·oepen van a1·chitect en 
van ingenieu1· uit te oefenen om de 
1·eden dat het laatstgenoemde be1·oep 
hem niet de nodige tijd laat om de taalc 
van een a1·chitect te volb1·engen, zoals 
zulks ve?"eist wO?·dt do01· de voo?·sch?·iften 
van de be1·oepsplichten (2). (Wet van 
26 juni 1963, en 19, 20, 21 en 31. ) 

5° W annee1· een beslissing van de Raad 
van bm·oep van de 0?"de van anhitecten 

(1) en (2) Cass., 26 januari 1971, sttp?·a, 
biz. 511. 
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hawr beschikkende gedeelte g1·ondt op 
een doo1· de voo1·ziening gek?·itiseenle 
?'eden, mag het Hoj hiervoo1· een 1'echts
g?·ond tot 1'echtvaanliging van het be
schikkende gedeelte van deze beslissing 
in de plaats stellen ( 1}. 

(DE HOON, T. ORDE VAN ARCHITECTEN .) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 26 mei 1970 gewezen door 
de Raad van beroep van de Orde van 
architecten, met h et N ederlands als 
voertaal; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 17 en 24 van de wet van 
26 juni 1963 tot mstelling van een Orde 
van architecten, · 

do01·dat luidens de bestreden beslissing 
de oproeping van 31 oktober 1968, om 
te verschijnen op 2 december 1968 voor 
de raad van de Orde van a.rchitecten, 
regelmatig is, 

tm·wijl overeenkomstig artikel 17 van 
de wet van 26 juni 1963 de raad van de 
Orde van architecten die van oordeel 
is een afwijzende beslissin.g te moeten 
nemen over een aanvraag tot inschrijving 
of tot machtiging, betrokkene hiervan 
op voorhand in kenn.is client te stellen 
en deze de in artikel 24 bepaalde waar
borgen client te doen genieten : 

Overwegende dat, door te releveren dat 
eiser door de oproeping van 31 oktober 
1968 uitgenodigd werd om al de argu
menten aan de raad voor te leggen, 
waarop hij meende te kunnen stem1en 
om zijn beroep van architect verder als 
zelfstandige nit te oefenen, en door bij 
verwijzing naar « de overige inhoud " van 
de oproeping een vroegere af>vijzende 
beslissing te vermelden, de bekritiseerde 
beslissing omtrent de regelmatigheid van 
gezegde oproeping wettelijk gerechtvaar
digd is en meteen passend gemotiveerd ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 107 
van de Grondwet, 1, 2, 6, 12 van de 
wet van 20 februari 1939 op de bescher
ming van de titel en van het beroep van 
architect, 2, 4, 5, 19, 20, 38, inzonder-

(1) Cass., 26 januari 1971, sttpm, blz. 511. 

heid 1°, 39 van de wet van 26 jtmi 1963 
tot installing van een Orde van architec
ten, 7 van het decreet van 17 maart 1791 
tot afschaffing van het gildewezen, 

doonlat, ee1·ste onde1·deel, de bestreden 
beslissing in tegenstrijdigheid vervalt 
door, enerzijds, in de motieven te 
bepalen dat de toepassing van de wet 
van 26 juni 1963 medebrengt dat indien 
de architect niet over de nodige tijd 
beschikt om zijn beroep behoorlijk nit te 
oefenen de raad van de Orde zijn in
schrijving op de tabel kan verbieden, 
en door, anderzijds, in het beschikkend 
gedeelte eiser de machtiging te weigeren 
om naast zijn functie als bezoldigd 
architect tegelijk deze van zelfstandige 
architect nit te oefenen ; 

doo1'dat; tweede ondenleel, de beslissing 
aan eiser geen machtiging verleent om 
tegelijk het beroep van architect en van 
bezoldigde ingenieur uit te oefenen, op 
grond dat de nationale raad van de Orde 
van architecten de wettelijke bevoegd
heid heeft om beperkende maatregelen 
te treffen, en onder meer bevoegd is om 
de uitoefening, door eiser, van een ander 
beroep naast dit van architect afhanke
lijk te stellen van een voorafgaande 
machtiging, 

terwijl, ene1·zijds, artikel 12 van de wet 
van 20 februari 1939 aan de ingenieur 
de mogelijkheid verleent om als architect 
op te treden en anderzijds de opdracht 
van de Orde van architecten er in bestaat 
(artikel 2 van de wet van 26 juni 1963) 
een plichtenleer op te stellen met betrek
king tot het beroep van architect, te 
zorgen voor de naleving ervan, en te 
waken over de eer, de discretie en de 
waardigheid van de leden van de Orde 
naar aanleiding van de Uitoefening of ter 
gelegenheid van de uitoefening van hun 
beroep, en niet een economisch stelsel 
voor het beroep in te richten, even1nin 
de uitoefeningsvoorwaarden te bepalen 
of de materiele belangen van de leden te 
behartigen, zodat de bevoegdheid van 
de overheden van de Orde van architec
ten nitdrukkelijk beperkt wordt tot het 
bepalen van de regels van de plichtenleer 
en tot het beteugelen van de inbreuken 
op de plichtenleer : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat geen tegen~trijdig
heid schuilt in de in dit onderdeel bedoelde 
beschikkingen van de beslissing ; dat 

. de ene beschikking de andere niet nit
sluit; 
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Iiat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende da:t artikel 12 van de 
wet van 20 februari 1939 op de bescher
ming van de titel en van het beroep van 
architect noch uitdrukkelijk noch impli
ciet de cumulatie van de beroepen van 
architect en ingeniem· toestaat ; dat het 
enkel bepaalt dat de houder van een 
diploma van ingenieur in hoedanigheid 
van architect mag optreden ; 

Overwegende dat de raden van de Orde 
van architecten, ten einde een inbreuk op 
de door artikel 19 van de wet van 
26 juni 1963 bepaalde voorschriften van 
de plichtenleer te voorkomen of om 
daaraan een einde te maken, de macht 
hebben om individuele maatregelen te 
bevelen die niet het karakter van tucht
sanctie vertonen ; 

Overwegende dat, door eiser de mach
tiging te weigeren tot het tegelijk uit
?efenen van de functies van bezoldigde 
1ngemem· en van zelfstandige architect, 
om de redenen gedeeltelijk aan de raad 
van de Orde ontleend dat een architect, 
die geheel of ten dele zijn beroep als 
bezoldigde uitoefent, niet steeds over de 
nodige tijd kan beschilcl{en « voor de 
behoorlijke uitoefening van zijn beroep n 
en dat eiser niet over voldoende tijd 
beschikt om, als ingenieur in een vast 
dien.stverband en met een volledige 
d1enstbetrekking in een zeer belangrijk 
bedrijf, ook het beroep van zelfstandige 
architect uit te oefenen, gezien hij bij de 
firma alwaar hij te werk is gesteld van 
8,30 uur tot 17 uur werkt, de raad van 
beroep van de Orde van architecten 
overeenkomstig de wet een individuele 
maatregel heeft getroffen ; 

Dat de beslissing aldus vaststelt, onge
acht de bepalingen van de artikelen 10 
en J_4 van het reglement van beroeps
plichten, dat ten deze het uitoefenen van 
het beroep van zelfstandige architect 
door een bezoldigde architect strijdig zou 
zijn met de voorschriften van de plich-
tenleer; . 

Overwegende derhalve dat, al waren 
de grieven welke het middel tegen het 
reglement van beroepsplichten doet gel
den gegrond, de beslissing wettelijk 
gerechtvaardigd blijft; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de onwettigheid van het koninklijk 
besluit van 5 juli 1967 tot goedkeming 

van het door de nationale raad van de. 
Orde van architecten vastgesteld regle
ment voor beroepsplichten, 

doo1'dat de bestreden beslissing, op 
grond van artikel 10 van het reglement 
van .beroepsplichten, vastgesteld op 
17 maart en 16 juni 1967 door de natio
nale raad van de Orde van architecten, 
luidens hetwelk een bezoldigde architect 
zijn beroep als zelfstandige niet kan 
uitoefenen dan met voorafgaande mach
tiging van de overheid van de Orde en 
deze haar machtiging aileen verleent 
wanneer de betrokkene over de nodige 
tijd beschikt voor de uitoefening van 
zijn beroep voor rekening van andere 
personen dan zijn werkgever, beslist 
dat eiser, die als bezoldigde ingeniem· 
overeenkomstig artikel 12 van de wet 
van 20 februari 1939 op de bescherming 
van de titel en van het beroep van 
architect, in hoedanigheid van architect 
optreedt voor zijn werkgever, niet ge
machtigd wordt tegelijk zelfstandige 
architect te zijn en zijn huidige functie 
bij de Ford Tractor (Belgium) uit te 
oefenen en, bij gebreke van keuze te 
doen binnen drie maanden volgend op 
de betekening van de beslissing, het 
beroep van zelfstandige architect niet 
meer mag uitoefenen, 

te1·wijl bedoeld reglement het voorwerp 
niet heeft uitgemaakt van een in minister
r aad overlegd koninklijk besluit zoals 
door 'artikel 39· van de wet van 26 jtmi 
1963 wordt vereist, en derhalve geen 
bindende kracht heeft, met het gevolg 
dat de beslissing, die er uitsluitend op 
~teunt, niet wettelijk gerechtvaardigd 
I S : 

Overwegende dat, gelet op het ant
woord op het tweede onderdeel van het 
derde middel, het tweede middel, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk vVetboek, 

doo1·dat de bestreden beslissing een
voudig verklaart dat eiser niet over de 
nodige tijd beschikte om tegelijk het 
beroep van bezoldigde ingenieur en 
zelfstandige architect uit te oefenen, 

teTwijl eiser in zijn conclusie voldoende 
bewezen heeft dat hij over twintig uren 
per week beschikt om het beroep van 
zelfstandige architect uit te oefenen en 
daarbij een attest van zijn werkgever 
voorlegde waarbij deze formeel verklaart 
dat eiser eventueel over zes uren per dag 
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beschikt met daarbij de hele zaterdag 
en zondag, 

en terwijl de beslissing de bewijskracht 
van de akten miskent door voormeld 
attest over het hoofd te zien : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
aanvoerde dat hij over de nodige tijd 
beschikte om als zelfstandige architect 
op te treden met de nodige waardigheid, 
eer en discretie, en dienaangaande wees 
op het attest waarbij zijn werkgever 
verklaarde dat eiser eventueel over 
zes uren per dag beschikt, met daarbij · 
de hele zaterdag en zondag ; 

Overwegende dat door, bij overneming 
van de redenen van de eerste rechter, te 
releveren dat eiser bij zijn werkgever 
een volledige dienstbetrekking heeft en 
hij ter terechtzitting verklaa.rde dat hij 
dagelijks bij zijn werkgever werkt van 
8,30 uur tot 17 uur, de beslissing de 
elementen preciseert waarop zij steunt; 

Dat zij aldus impliciet maar zeker de 
conclusie verwerpt die op een ander 
element wees, met name het attest van 
de werkgever, en derhalve die conclusie 
passend beantwoordt ; 

Overwegende dat de beslissing de 
bewijskracht van het bedoeld attest niet 
kan hebben miskend, daar zij er niet 
op steunt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgesclu:even 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

9 februari 1971. - 2e kamer. 
Voo?'Zitte?·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve?·slaggeve?', de H. Gerniers. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Vanderleenen (van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel) en Ansiaux. 

2e KAMER. - 9 februari 1971. 

1° SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTE
EN !NV ALIDITEITSVERZEKERING. 
PROCES·VERBAAL TOT VASTSTELLING 
VAN EEN OVERTREDING VAN DE WETTE
LUKE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 
BETREFFENDE DE VERZEKERING VOOR 

GENEESKUNDIGE VERZORGING OF DE 
UITKERINGSVERZEKERING. AF
SCHRIFT VAN RET PROCES-VERBAAL 
DAT BINNEN ZEVEN DAGEN AAN DE 
OVERTREDER MOET WORDEN GEADRES· 

SEERD. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
VERWEER DOOR DE BEKLAAGDE IN 
ZIJN EERSTE CONCLUSIE VOORGEDRA· 
GEN l\'I:AAR NIET GEHANDHAAFD IN ZIJN 
AANVULLENDE CONCLUSIE. - GEEN 
VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER EROP 
TE ANTWOORDEN. 

1 o Een afsch?'ift van het p1·oces-vM·baal tot 
vaststelling van een ove1't1·eding van de 
wettelijke of 1·eglementai1·e bepalingen 
bet1·efjencle de ve1·zekm·ing voo?' genees
lcundige ve?'ZO?'ging of de uitlce?·ingsve?'· 
zelce1·ing moet op st1·afje van nietigheid 
binnim zeven dagen aan de ove1't1·ede1· 
w01·den gead1·essee1·d (1). (Wet van 
9 augustus 1963, gewijzigd de 
24e december 1963, art. 102.) 

2° De 1'echte1· is niet ve1·plicht te antwoo1·den 
op een in de ee1·ste conchtsie van de 
beklaagcle vo01·ged1·agen ve1·weM·, mam· 
dat in zijn aanvttllende conclttsie niet is 
gehandhaafd (2). (Grondwet, art. 97.) 

(BOUWEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 februari 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 102, inzon
derheid lid 2, en 103, b, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 

doo1·dat het bestreden vonnis aanneemt 
dat de voorgeschreven processen-verbaal 
binnen de wettelijke termijn in handen 
van eiser zijn gekomen, 

(1) Over de bewijskracht van dergelijk 
proces·verba al, raadpl. cass., 10 juni 1968 
(An·. cass., 1968, blz. 1233) en 28 april 1969 
(ibid., 1969, blz. 811). 

(2) Vgl. cass., 5 oktober 1959 (Bttll. en 
PASIC., 1960, I, 152) en 31 oktober 1963 
(ibid., 1964, I , 235). 
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tet·wijl een afschrift van de processen
verbaal, op straffe van nietigheid, de 
overtreder binnen zeven dagen moet 
worden geadresseerd, hetgeen door het 
vonnis niet wordt vastgesteld, 

terwijl aileen het adresseren van de 
processen-verbaal hun waarde geeft; 

Overwegende gewis dat artikel 1 02 van 
de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd 
bij artikel 36 van de wet van 24 decem
ber 1963, bepaalt dat een afschrift van 
het proces-verbaal, op straffe van nietig
heid, aan de overtreder binnen zeven 
dagen moet worden geadresseerd ; 

Overwegende dat de rechter, steunende 
op een reeks door hem aangehaalde 
feitelijke omstandigheden, beslist dat een 
afschrift binnen de wettelijke termijn in 
handen gekomen is van eiser en dat uit 
de stukken waarop het Hof acht vermag 
te slaan blijkt dat dit « adresseren " 
geschied is door toedoen van de 
postdienst ; 

Dat het Iniddel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat, ee1·ste ondetdeel, het bestreden 
vonnis verwijst naar de geschreven 
vordering van het openbaar ministerie, 

te1·wijl het vonnis zelf met redenen 
moest omkleed zijn ; 

tweede oncle?·cleel, het vonnis niet · vast
stelt dat eiser, na waarschuwing betekend 
door de beambten bevoegd om de inbreuk 
vast te stellen, meermaals heeft geweigerd 
aan de rechthebbenden in de vastgestelde 
vormen de bescheiden u.:it te reiken, 
welke zijn voorgeschreven door de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, de uitvoeringsbesluiten en verorde
ningen, 

tenvijl eiser in een regelmatige conclusie 
had aangevoerd dat zulks uit zijn verkla
ring aan de politie niet kon worden 
afgeleid; ' 

denle oncle1·deel, het vom1is niet vast
stelt dat de processen-verbaal binnen 
zeven dagen aan eiser geadresseerd zijn, 

te1·wijl eiser zulks in regelmatige con-
clusie uitdrukkelijk had betwist : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat de rechter steunt op 
de elementen van het dossier en slechts 
ten overvloede verwijst naar de vordering 
van het openbaar ministerie; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter erop 
wijst « dat de verdediging zich nog 
slechts beroept op de bewering dat het 
niet bewezen is dat de door de wet 
voorgeschreven processen-verbaal binnen 
de wettelijke termijn in handen zouden 
gekomen zijn van beklaagde " ; dat hij 
derhalve niet meer moest antwoorden op 
een conclusie waarin eiser, ten grande, 
beweerd had dat het niet bewezen was 
dat hij, na waarschuwing, 1neermaals 
geweigerd had aan de rechthebbenden de 
voorgeschreven bescheiden uit te reiken ; 

Dat dit onderdeel niet kan aangenomen 
worden; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat de rechter 
passend dit deel van de conclusie van 
eiser heeft beantwoord; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing geen onwettelijkheid bevat 
die de veroordeelde kan grieven ; 

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

9 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?', de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve?·slaggeve?', de H. Delahaye. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite?', de 
H. Ooms (van de balie te Antwerpen). 

2e KA.MER. - 9 februari 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - ARREST 
OP TEGENSPRAAK DAT DE BEKLAAGDE 
VEROORDEELT OM AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ DE DOOR HAAR GEVORDERDE 
BEDRAGEN TE BETALEN.- STRAFRECH
TER WIENS RECHTSMACHT UITGEPUT 
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IS, ZELFS ZO HIJ DE VEROORDELING 
ALS PROVISIONEEL KWALIFICEERT. -
0NMIDDELLIJKE VOORZIENING ONTVAN
KELIJK. 

De 1·echtsmacht van de stTaj1·echte1· is uit
geput doo1· een a1'1'est op tegenspmak, 
dat na definitiej ~titsp1·aak te hebben 
gedaan op de stmjvo1·de?·ing, de beklaag
de verom·deelt om aan de bu1·geTlijke 
pa1·tij de dom· haaT gevm·de1·de bedmgen 
te betalen. Dit a1'1'est staat dus open 
voo1· een omniddellijke cassatievoorzie
ning, zeljs zo de 1·echte1· de ve1·oonleling 
als p1·ovisioneel kwali(icee1·t (1). 

(DEMEYER, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<<URANUS »,VAN lVIEERBEECK EN RODRI
GUS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 7 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. W at de beslissing over de strafvor
dering gewezen betreft : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Wat de beslissing over de burger
lijke vorderingen gewezen betreft : 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van bet beroepen vonnis, eiser 
veroordeelt om aan de verweerders het 
bedrag te betalen van de door hen hetzij 
ten definitieve hetzij ten provisionele 
titel geeiste schadevergoeding, zodat de 
rechtsmacht van de rechter uitgeput is, 
hoewel de veroordeling uitgesproken ten 
voordele van de echtgenoten Van Meer
beeck-Rodigus als ,« provisioneel » gekwa
lificeerd is ; 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

9 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, voorzitter. -
Ve1·slaggeve?·, de H. Chatel. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

(1) Cass., 21 april 1969 (A1'1'. cass., 1969, 
hh. 7R2l. 

1 e KAMER. - 11 februari 1971. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. 
- 0VERSCHRIJVING V.Ac"'f EEN VONNIS 
DAT GELDT ALS OVEREENKOMST OF 
ALS TITEL VOClR DE OVERDRACHT VAN 
EEN RECHT ZOALS BEDOELD IN ARTI· 
KEL 1 VAN DE WET VAN 16 DECEMBER 
1851. - VONNIS NIET IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE GEGAAN.- GEVOLGEN VAN 
DE OVERSCHRIJVING. 

De ove1·solwijving op het 1·egiste1· van de 
bewam·de1· cle1· hypothelcen van een vonnis 
dat gelclt als ove1·eenkomst of als titel 
voo1· cle ove1·d1·acht van een 1·echt, zoals 
bedoeld in a1·tikel 1. van de wet van 
1. 6 clecembe1· 1851, heejt de gevolgen cloo1· 
de wet aan deze jonnaliteit ve1·bonden, 
zelfs inclien het vonnis niet in kmcht 
van gewijsde is gegaan (2). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN, EN ONTVANGER DER DIREC· 
TE BELASTINGEN TE SINT·JOOST-TEN

NOODE, T. SEVRIN.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 1969 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, inzonderheid 
lid 1 en 2, 81, 83, 89, 9.2, 108, inzonder
heid lid 1, 4°, ' 112 vervat in artikel 1 van 
de wet van 16 december 1851, houdende 
herziening van de wet over de hypothe
ken (welk artikel 1 gewijzigd is bij 
artikel 4 van de wet van 8 juli 1924 en 
welke artikele11 83 en 92 respectievelijk 
gewijzigd werden door de artikelen 16 
en 8 van de wet van 10 oktober 1913), 
7.2, inzonderheid §§ 1 en 2, van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, welk 
artikel 72 in § 1 gewijzigd is bij arti
kel 2 van de wet van .24 december 1948 
en in § 2 bij artikel 1 van de wet 
van 27 december 1950, en 3, inzonder-

(2) Raadpl. DE PAGE, D1·oit civil, d. VII, 
nr. 1032; MARTOU, P1·ivileges et hypothi!ques, 
d. I, nr. 106; GENIN, Tmite des hypotheques 
et de la t?·anscription, nr. 210; KLUYBKENS, t 

Beginselen van Btn·gerliik Recht, d. · VI, 
Til'. 18. 
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heid § 2, van de wet van 24 december 
I948 betreffende de rechten en de voor
rechten van de Schatkist in zake directe 
belastingen en ermee gelijkgestelde taxes, 

clo01·dat het bestreden arrest beslist, 
enerzijds, dat volgens het gemeen recht 
op grand waarvan de voormelde bepalin
gen van de wetten van 24 december 1948 
en 27 december I950 moeten worden 
uitgelegd, de wettelijke hypotheek van 
de Schatkist voor de invordering van de 
inkomstenbelasti.ngen en van de belasting 
op de winsten voortvloeiend uit leverin
gen aan de vijand niet tegen derden, 
zonder onderscheid, kan worden inge
roepen tenzij door een inschrijving en 
dat deze bepalingen niet aldus kunnen 
worden verstaan dat de wettelijke hypo
theek, niettegenstaande · het gebrek aan 
inschrijving, ten aanzien van andere 
derden dan de hypothecaire schuldeisers 
bestaat en, anderzijds, dat de Staat niet 
gerechtigd was om de niet-overschrijving 
van de verkoop, door de schuldenaar 
van de belastingen, van de met de 
wettelijke hypotheek bezwaarde onroe
rende goederen aan te voeren, zulks op 
grand dat bij de inschrijving van deze 
hypotheek op 21 december I956 hij sinds 
I8 april I956 van de niet overgeschreven 
verkoop op de hoogte was, 

terwijl wijlei1 E. SeVIlin van Wie ver
weerder de rechtverkrijgende is, die de 
onroerende goederen had verkregen 
krachtens een titel die op het kantoor 
van bewaring der hypotheken nog niet 
was overgeschreven op de dag van de 
inschrijving van de wettelijke hypotheek 
die de Staat op deze onroerende goederen 
had, geen derde was die zich kon beroepen 
op het gebrek aan inschrijving van deze 
hypotheek of op de vertraging in de 
inscln·ijving, daar artikel 8I van de 
hypotheekwet enkel doelt op derden 
met wie de hypothecaire schuldeiser, die 
niet voldaan heeft aan de wettelijke 
publiciteit door middel van de inschrij
ving, in conflict IS gekomen, en tegen de 
hypothecaire schuldeiser niet kan worden 
ingeroepen, op basis van artikel I van de 
hypotheekwet, dat hij de niet overge
schreven akte wei degelijk kende, indien 
niet wordt bewezen dat hij ervan op de 
hoogte was, niet op het ogenblik van de 
hypothecaire inschrijving, doch op het 
ogenblik dat hij zijn hypotheekrecht 
heeft verkregen tegen de persoon die, ten 
opzichte van de hypotheekwet, eigenaar 
was van de onroerende goederen, name
lijk ten deze bij de verkrijging, op de dag 
van de inkohiering van de belastingen, 
dat wil ze en o IO februari I949, van 

de wettelijke hypotheek als bedoeld in 
artikel 72, § I, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen die de aan de Schatkist verschuldigde 
belastingen waarborgde : 

Overwegende dat het door de voorzie
ning bekritiseerde beschikkende gedeeltEi 
voor recht zegt, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, dat de hypothecaire 
inschrijving die op 2I december I956 in 
naam van de eerste eiser door de tweede 
op de onroerende goederen van verweer
der werd genome11 nietig en van gener 
waarde is, en de eerste eiser veroordeelt 
om hiervan op zijn kosten · opheffing te 
verlenen; 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegde stukken blijkt 
dat de rechtsvoorganger van verweerder 
bij vonnis van 28 maart 1956 als eigenaar 
werd erkend, krachtens een verkoop die 
in 1929 plaatshad doch op dat ogenblik 
niet schriftelijk werd vastgesteld, van 
voormelde onroerende goederen waarop 
de eisers op 2I december I956 een 
hypotheek hebben doen inschrijven tot 
zekerheid van de schuldvordering die de 
Schatkist ten laste van de verkoper 
bezat, en dat dit vonnis op 29 mei I956 
op het kantoor van bewaring der hypo
theken werd overgeschreven ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist in zover het zegt dat op de dag van 
de inschrijving van de hypotheek, de 
titel van de rechtsvoorganger van ver
weerder nog niet was overgeschreven ; 

Overwegende dat de inschrijving van 
een hypotheek in de registers van de 
bewaarder niet kan worden ingeroepen 
tegen de derde-verkrijger van het onroe
rend goed wiens titel werd overgeschre
ven; 

Overwegende weliswaar dat op 
2I december I956, datum van de inschrij
ving, het vonnis van 28 maart I956 niet 
in kracht van gewijsde was gegaan ; dat 
er immers hager beroep was tegen inge
steld en dat het pas op 22 januari I957 
door het Hof van beroep werd bevestigd ; 

Doch overwegende dat de bewarende 
formaliteit van de overschrijving van 
het vonnis dat geldt als overeenkomst of 
als titel voor de overdracht van de rech
ten zoals bedoeld in artikel 1 van de wet 
va~ I6 december I851 houdende herzie
ning van de wet over de hypotheken, 
geen ander doel heeft dan de publiciteit 
v an dit vonnis te verzekeren ; dat ze 
enkel betrekking heeft op de bewijs
kracht ervan en geen verband houdt met 
de uitvoerbare kracht die uit de kracht 
van het rechterli.ik gewijsde voortvloeit ; 
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Dat zo artikel 1 van voornoemde wet 
weliswaar voorschrijft de in kracht van 
gewijsde gegane v01missen over te schrij
ven, bet echter niet verbiedt, evemnin 
als enige andere wettelijke bepaling, de 
vonnissen over te schrijven die niet in 
kracht van gewijsde zijn gegaan ; dat de 
overschrijving in de beide hypothesen 
dezelfde gevolgen heeft ; 

Overwegende dat bet bestreden be
schikkende gedeelte wettelijk verant
woord wordt door de overschrijving op 
29 mei 1956 van bet vonnis van 28 maart 
1956 en bet middel dus niet ontvankelijk 
is wegens bet ontbreken van belang ; 

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

11 februari 1971. - 16 kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Busin. - Gelijklttidencle conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Fally en Fam·es. 

1e KAMER.- 11 februari 1971. 

CASSATIEMIDDELEN. BURGER-
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE 
D.A.T OP EEN OONCLUSIE NIET IS GEANT-
WOORD. GEEN CONOLUSIE. 
MIDDEL MIST FEITELIJKE GRONDSL.A.G . 

Feitelijke g1·onclslag mist het midclel ten 
betoge clat op een conclttsie niet is 
geantwoo1·d, wanneer geen conclusie is 
genomen (1). 

(DOBBELAERE, 
T. DEDOUAffiE EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (v~1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 24 maart 1970 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik ; 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat eiser bij aanvullende conclusie 
had aangevoerd dat " het duidelijkste 

(1} Cass., 15 juni ·1965 (Bttll. en PASIC., 
1965, I, 1129); 30 oktober 1970, supra, 
biz. 200. 

bewijs dat de eisers (thans verweerders} 
de grond niet gebruikten als eigenaars, 
met de juiste draagwijdte die de wet aan 
die titel geeft, wordt geleverd door de· 
verldaring zelf die Mevrouw Dedouaire 
(thans verweerster) op 2 oktober 1959· 
aan de rijkswacht afl.egde ingevolge een 
klacht die zij tegen eiser had ingediend "• 
en bet bestreden vonnis enkel vaststelt 
dat " de gedaagden in boger beroep of 
hm1 rechtsvoorgangers sinds meer dan 
dertig jaar animo domini en als eigenaars 
bet bezit hebben », zonder uitspraak te 
doen over de waarde of het pertinent 
karakter van de erkenning van de ver
weerster, zodat bet v01mis niet regel
matig met redenen is omkleed : 

Overwegende dat uit geen enkel van 
de regelmatig overgelegde processtukken 
blijkt dat eiser de aanvullende conclusie 
heeft genomen waarop de rechter, zoals 
het ·rniddel tegen hem als grief aanvoert,. 
niet heeft geantwoord; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
n:i:ng; veroordeelt eiser in de kosten. 

11 februari 1971. - 16 kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Busin. - Gelijkluiclencle conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, de HH. van H eeke en Fally. 

1e KAMER.- 12 februari 1971. 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST). 

(BUITEN 
STAATSBE-

.A.MBTE TIJDELIJK .A.RBEIDSONGESCHIKT. 
- 0NREOHTMATIGE D.A..A.D VAN EEN 
DERDE. - EEN ST.A.TUUT VERPLICHT 
DE STAAT DE WEDDE VAN RET SLAGHT
OFFER UIT TE BETALEN TIJDENS DIENS 
.A.RBEIDSONGESOHIKTHEID 0 - SLACHT
OFFER TIJDELIJK VERVANGEN . ..:..___ VER
VANGING NODIG OPDAT DE STAATS · 
DIENST N.A..A.R BEHOREN WORDT VER
ZEKERD. - BIJKOMENDE UITG.A.VEN. 
-ScHADE VAN DE STAAT VINDT HAAR 
OORZAAK NIET IN HET STATUUT VAN RET 
SLACHTOFFER, MAAR WEL IN DE SCHULD 

VAN DE DERDE. 

Loopt een staatsbeambte een m·beidf!onge
schiktheid op ten gevolge van een 
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onTechtmatige daad van een de1·de, 
ontvangt deze beambte ove1·eenkomstig 
zijn statuut zijn wedde tijdens de 
-a1·beidsongeschiktheid en heejt de Staat, 
om de dienst naa1· beho1·en te ve1·zekm·en, 
een tijdelijke plaatsve1·vange1· moeten 
·aanstellen, dan leve1·en de bijkomende 
uitgaven, voo1·tvloeiende uit de indienst
neming van de plaatsve1·vange1·, schade 
·op, die haa1· oo1·zaak niet vindt in het 
statuut van het slachtofje1·, mam· wel in 
de schuld van de de1·de ( 1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
NATIONALE OPVO:E;DING, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP «ROYALE BELGE ll.) 

ARREST. -

HET HOF ; - Gelet op het bestredtm 
arrest, op 15 januari 1969 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat uit de rechtspleging 
blijkt dat een regentes, aangestelde van 
eiser, het slachtoffer werd van een ver
keersongeval waarvan de verzekerde van 
verweerster de aansprakelijke dader was ; 
dat eiser verweerster dagvaardde tot 
terugbetaling onder meer van het bedrag 
van de wedde welke hij, gedurende de 
arbeidsongeschiktheid van het slacht
offer aan een plaatsvervangster had moe
ten uitbetalen ; dat, wat dit gedeelte 
van de eis betreft, het bestreden arrest 
hem enkel het verschil toekent tussen 
de eventueel hogere w:edde welke hij aan 
de plaatsvervangster uitkeerde en de 
wedde welke hij aan het slachtoffer, 
gedurende gezegde periode, uitbetaalde 
bij toepassing van het statuut van het 
onderwijzend personeel; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

dom·dat het bestreden arrest, na gecon
stateerd te hebben dat de aangestelde 
van eiser, regentes S., op 17 oktober 1963 
het slachtoffer werd van een verkeers
ongeval waarvan de verzekerde van ver
weerster de verantwoordelijke dader was, 
en dat eiser om de voortzetting van het 
door S. gegeven onderwijs te verzekeren 
verplicht was een plaatsvervangster aan 

(1) Raadpl. cass., 24 september 1951 (Bttll. 
en PAsiC., 1952, I, 10); 11 mei 1953 (ibid., 
1953, I, 700); 25 maart 1957 (ibid., 1957, I, 
B93); DE PAGE, Bijv. d. II, nr. 249. 

te werven gedurende de afwezigheid van 
S., dit is van 17 oktober 1963 tot en 
met 4 oktober 1964, beslist heeft dat 
eiser niet gerechtigd was het volled!g 
bedrag van de aan de plaatsvervangster 
betaalde wedde terug te vorderen, dat 
slechts het -verschil tussen de eventueel 
hogere wedde welke hij aan de plaats
vervangster uitkeerde en die welke hij 
aan S. had moeten be tal en indien deze 
laatste haar prestaties tijdens voormelde 
periode had voortgezet, in aamnerking 
kon komen, zulks om de reden dat slechts 
dit verschil in oorzakelijk verband stand 
met het ongeval, daar de verdere uitbe
taling van de wedde aan S. tijdens haar 
werkonbekwaamheid niet geschiedde 
wegens de fout van de verzekerde van 
verweerster maar wegens het statuut 
van het onderwijspersoneel van eiser, 

tenvijl, indien eiser weliswaar de terug
betaling niet mocht vorderen van de 
wedde welke hij gedurende de arbeids
ongeschiktheid van S. aan deze laatste 
uitbetaalde, de valle wedde welke, zoals 
blijkt uit de feitelijke constateringen van 
het arrest, eiser aan de plaatsvervangster 
moest uitbetalen om de vervanging van 
S. en de voortzetting van het door haar 
verstrekte onderwijs te verzekeren, 
vreemd was aan het statuut dat S. 
genoot, en een uitgave uitmaakte welke 
haar oorzaak vond in de font van de 
verzekerde van verweerster, 

terwijl dienvolgens de beslissing van 
het arrest volgens welke er geen oorza
kelijk verband bestond tussen de fout 
van de verzekerde van verweerster en 
het uitbetalen van de valle wedde van 
de plaatsvervangster niet overeen te 
brengen is met de andere feitelijke con
stateringen van gezegd arrest, welke 
tegenstrijdigheid in de motivering gelijk
staat met een gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring, 

en terwijl door te weigeren aan eiser 
een vergoeding toe te kennen voor uit
gaven welke hun oorzaak vonden in de 
fout van verzekerde van verweerster, het 
arrest de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft geschonden : 

Overwegende dat eiser voor het hof 
van beroep aanvoerde dat de schade 
waarvan hij de vergoeding aanvroeg niet 
uit de omstandigheid voortvloeide dat 
hij aan het slachtoffer tijdens haar 
arbeidsongeschiktheid haar wedde had 
moeten voortbetalen, doch hieruit voort
kwam dat hij, door de schuld van de 
verzekerde van verweerster, een plaats-
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vervangster had moeten aanstellen aan 
wie hij een wedde had moeten uitkeren ; 

Overwegende dat, hoewel het arrest in 
feite vaststelt dat eiser, om de voort
zetting te verzekeren van het onderwijs 
dat door het slachtoffer gegeven werd, 

· op een plaatsvervangster een beroep 
had moeten doen, het hof van beroep 
om de volledige terugbetaling van de 
aan laatstgenoemde uitbetaalde wedde 
te weigeren, op de overweging stetmt 
dat de aan h et slachtoffer betaalde wedde 
in geen geval als schade-element, door 
de fout veroorzaakt, i:n aanmerking 
komt, daar de betaling van die wedde 
aan het slachtoffer tijdens haar afwezig
heid nit het statuut van het onder
wijspersoneel voortvloeit en geen andere 
oorzaak h eeft ; 

Overwegende dat, zo eiser van de ver
antwoordelijke dader van het verkeers
ongeval de wedde niet kon terugvorderen 
welke hij op grand van zijn statutaire 
verbintenissen, volgens de vaststellingen 
van het arrest, gehouden was aan het 
slachtoffer ged1.uende haar arbeidsonge
schi:ktheid te betalen, deze beschouwing 
nochtans de beslissing van het hof van 
beroep niet kan rechtvaardigen volgens 
welke eiser enkel zou gerechtigd zijn 
aanspraak te maken op het eventueel 
verschil tussen de wedde welke hij aan 
de plaatsvervangster uitkeerde en de 
weclde welke hij aan S. bleef betalen ; 

Overwegende, inclerdaad, clat de aan
vullende kosten, welke eiser volgens het 
arrest heeft moeten maken om de voort
zetting van het onderwijs te verzekeren, 
vreemd zijn aan het statuut dat eiser en 
het slachtoffer bindt ; 

Dat het middel dienvolgens gegrond 
IS; 

Om die redenen, vernietigt het arrest 
behalve in zover het verweerster veroor
deelt om aan eiser de som vaJJ. 16.196 fr. 
met interesten te betalen en in zover het 
beslist dat de zes weken v66r de bevalling 
van het slachtoffer en de zes weken na 
deze bevalling niet in aamnerking mogen 
genomen worden ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; houdt de kosten aan; zegt dat 
erover door de feitenrechter zal beslist 
worden ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

(1) Cass., 4 november 1949 (Bttll. en PASIC., 
1950, I, 119) en de noot 2. 

(2) Raadpl. cass., 11 juni 1863 (B~tll . en 
"'0 CIT Q T ')()~\. • , 1 

12 februari 1971. - 1e kamer. 
Vom·zittm·, de H . . Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Hallemans. - Gelijkl~tidende con
clttsie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Bayart en Struye. 

1 e KAii'IER. - 12 februari 1971. 

1° RECHTSVORDERING.- BURGER· 
LIJKE; ZAKE<N. - TEGENEUS.- BEGRIP. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN.- IN REOHTE OF VOOR NOTARIS 
NIET ERKE;NDE ONDERHANDSE AKTE 
TOT V ASTSTELLING VAN DE VERKOOP 
VAN EEN ONROEREND GOED. - Ers 
TOT VERNIETIGING. - Ers MOET NIET 
WORDEN INGESOHREVEN IN RET DAAR· 
TOE BESTEl\ID REGISTER VAN BEWARING 
DER HYPOTHEKEN. 

30 KOOP. - VERKOOP VAN EEN IN 
REOHTE OF VOOR NOTARIS NIET ERKEN · 
DE ONDERHANDSE AKTE. - Ers TOT 
VERNIETIGING. - Ers MOET NIET 
WORDEN INGESOHREVEN IN RET DAAR· 
TOE BESTEMD REGISTER VAN BEWARING 
DER HYPOTHEKEN. 

1 o De eis die de ve1·wee1·de1· in de loop van 
het 1·echtsgeding instelt en clie, hoewel hij 
met de hoofdeis vm·band hottdt, een 
daa1·van onafhankelijk voo1·we1·p heejt, 
is een tegeneis (1). (Gerecht. Wetb., 
art. 14.) 

2o en 3° De eis tot ve1·nietiging van de 
rechten voo1'tvloeiend ttit een in 1·echte 
of voo1· nota~·is niet e1·kende oncle1·handse 
alcte tot vaststelling van de ve1·lcoop van 
een om·oerencl goed, moet niet wonlen 
ingesclweven in het daa1·toe bestemd 
1·egistm· van bewa1·ing de1· hy1Jothelcen (2). 
(Wet van 16 december 1851, art. l 
en 3.) 

1868, I, 23); 13 maart 1884 (ibid., 1884, I, 
82); 10 juni 1909 (ibid., 1909, I, 306) ; 21 maart 
1929 (ibid., 1929, I, 140); 15 december 1950 

• ,)il 1 
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(PII,Ll!lN EN VANDENBROUCKE;, 
T. G. DEPREZ EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, inzonderheid 
lid 1 (artikel 2 van de wet van 10 okto
ber 1913), vervat in artikel 1 van de 
wet van 16 december 1851 op de her
ziening van het hypothecair regime, 37 
(artikel 8 van de wet van 15 maart 1932), 
inzonderheid § 1, 38, inzonderheid lid 3 
(artikel 10 van de wet van 15 m aart 
1932), 50 (artikel 11 van de wet van 
15 m aart 1932) van de wet van 25 maart 
1876, houdende de eerste titel van het 
inleidend boek van het vVetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 337 (arti
kel 18 van het koninldijk besluit nr. 300 
van 30 maart 1936), 338 en 464 van h:et 
Wetboek van bm·gerlijke rechtsvorde
ring, 

doo1·dat, uitspraak doende over de 
vordering die door de eisers tegen wijlen 
H. Deprez, rechtsvoorganger van de 
verweerders, was ingesteld en tot uit
voering strekte van een onderhandse 
koopovereenkomst van oill'oerende goe
deren, gesloten op 12 mei 1961, en nu 
H. Deprez tegen de vordering opgewor
pen had dat deze overeenkomst nietig 
waster oorzake van bedrog, het bestreden 
arrest : 1° beslist dat de toestemming 
v an H. Deprez in de verkoop gedetermi
neerd werd door de ' bedrieglijke t ekort
koming van eiser Pillen aan zijn verplich
tingen van mandataris, en dat eiser 
Vandenbroucke opzettelijk aan dit bedrog 
heeft medegewerkt, en bijgevolg de 
vordering van de eisers o~1gegrond v:er
klaart en afwijst; 2° de tegenvordermg 
vooralsnog ~1iet ontvankelijk verklaart 
die tot nietigverklaring strekt, onder 
meer uit hoofde van bedrog, van voor
melde overeenkomst, om de reden dat 
het bewijs niet voorligt dat de tegen
vordering, naar de voorschriften van 
artikel 3 van de wet van 16 december 
18·51, te:ri hypotheekkantore ingeschre
ven werd, 

te1·wijl 1° H. Deprez, door tegen de op 
de meergemelde overeenkomst steunende 
hoofdvordering de nietigheid van die 
overeenkomst op te werpen, niet een 
eenvoudig verweermiddel heeft aange
voerd, maar een tegenvordering heeft 

ingesteld waarvan de ontvankelijkheid 
afhing van de inschrijving die wordt 
geeist door artikel 3, lid 1 (artikel 2 van 
de wet van 10 oktober 1913), vervat in 
artikel 1 van de wet van 16 december 
1851, waaruit volgt dat het bestreden 
arrest, dat vaststelt dat geen enkele 
inschrijving is gedaan, onder schending 
van deze bepaling het wettelijk begrip 
van de tegenvordering miskent, zoals het 
voortvloeit uit de andere bovenaange
duide wetsbepalingen ; 

· 2o al diende er zelfs te worden aangeno
men dat H . Deprez door het aanvoeren 
van de nietigheid van de overeenkomst 
een eenvoudig verweer heeft voorgedra
gen, de ontvankelijkheid van dit verwee1· 
evenwel afhing van de inschrijving, 
voorgeschreven door artikel 3, lid 1 
(artikel 2 van de wet van 10 oktober 
1913), vervat in artikel 1 van de wet van 
16 december 1851, aangezien deze forma
liteit moet worden nageleefd voor elke 
eis tot nietigverklaring van rechten welke 
uit aan overschrijving onderworpen akte.n 
spruiten, al wordt de nietigheid opge
worpen als verweer of exceptie : . 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de con
clusie van de rechtsvoorganger van de 
verweerders, Hector Deprez, uitlegt als 
strekkende : 1° tot v erwerping van de· 
hoofdvordering van de eisers, wegens 
door de kopers gepleegd bedrog, en, in 
die mate, een louter verweermiddel uit .. 
makende, 2° tot nietigverklaring van 
gezegde overeenkomst en, dienaangaan
de, een tegenvordering uitmakende wel
ke, luidens artikel 3 van de hypothe
caire wet, diend~ ingeschreven te worden ; 

Overwegende dat de eisers die inter
pretatie van ge~egde conclusi~ niet criti
seren en namehjk de schendmg van de· 
artikelen 1319 en volgende van het 
Burgerlijk W etboek niet inroepen ; 

Overwegende dat het onderdeel, waar
bij wordt aangevoerd dat Hector Deprez, 
door de nietigheid van de overeenkomst 
op te werpen, een tegenvordering heeft 
ingesteld, naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat de overeenkomst waarbij Hector· 
Deprez zijn eigendomsrecht overdroeg, 
het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
onderhandse alde; dat de vordering die 
door de eisers werd ingesteld ertoe strekt 
de verweerders te laten veroordelen mn 
een authentieke akte van verkoop te
verlijden; 
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Overwegende dat de onderhandse ak
ten, die noch in rechte noch voor notaris 
erkend werden, niet vatbaar zijn voor 
overschrijving zoals uit artikel 2 van de 
wet van 16 december 1851 blijkt; 

Overwegend.e dat hieruit volgt, dat nu 
het verweermiddel geen vordering uit
maakte die tot vernietiging strekte van 
rechten voortvloeiende uit aan overschrij
ving onderworpen akten, dit verweer het 
voorwerp niet moest uitmaken va~1 een 
inschrijving in het register van de hypo
theekbewaarder, zoals bepaald wordt in 
artikel 3 van de wet van 16 december 
1851; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

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

12 februari 1971. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Fally en 
Ansiaux. 

1• KA.MER.- 12 februari 1971. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - OORZA.K:E.;LIJK 
VERBAND TUSSEN EEN FOUT EN EEN 
SCHADE. - BB;GRIP. 

Er bestaat een ooTzakelijlc verband tussen 
eenjout en een schade, wannee1· de schade 
zich zonde1· de jout niet zo~t hebben 
voo1·gedaan zoals zij in we1·kez.ijkheid is 
ontstaan (1). (Burg. Wetb., art. 1382 
en 1383.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE BIJ », 
T. VAN DER ELST, COOPERATIEVE VEN
NOOTSCHAP « INTERCOOPERATIEVE DE 
MELKWEG », NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOE
RENBOND », NAAJYILOZE VE:NNOOTSCHAP 
« FIDELITAS », BOEYKENS EN PERSO
NENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRA.K:E.;LIJKHEID « li1AE.REVOET-DE 
NIL».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 oktober 1969 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat zich op 1 augustus 
1963 omstreeks 1,30 uur in de nacht 
drie opeenvolgende ongevallen voorde
den, beslist dat het eerste en het tweede 
ongeval te wijten zijn aan de fout van 
Van der Elst, bestuurder van een per
sonenwagen Peugeot, die verzekerd is 
bij de vennootschap « Fidelitas », dat 
geen fout . ten laste kan gelegd worden 
van Van Heeke, bestuurder van een 
tractor, eigendom van de vennootschap 
«De Melkweg », die verzekerd is bij de 
vennootschap « Assurantie van de Bel
gische Boerenbond », en dat het derde 
ongeval gedeeltelijk te wijten is aan de 
oorspro11kelijke fout van Vander Elst en 
hoofdzakelijk aall die van wijlen Maere
voet, bestuurder van een sportwagen, die 
verzekerd is bij de ve1mootschap « De 
Bij » thans eiseres ; 

Overwegende dat het arrest, bij gedeel
telijke hervorming van het beroepen 
vonnis uitspraak doende over de vorde
ring ingesteld door Boeykens Marguerite, 
weduwe van Maerevoet, en door de 
vennootschap Maert'lvoet-De Nil, thans 
in staat van faillissement, tegen Van 
der Elst en de vem1ootschap « De Melk
weg », de eis van Boeykens ongegrond 
verklaart en Van der Elst veroordeelt 
om aan de vem1ootschap Maerevoet-De 
Nil een ·vierde van de schade veroorzaakt 
in bet derde ongeval aan de sport~agen 
vau Maerevoet te vergoeden ; dat het, 
uit.spraak doende over de vordering inge
steld door de vennootschappen « De 
Melkweg » en « Assurantie van de Bel
gische Boerenbond » tegen de vennoot
schappeu « Fidelitas » en « De Bij », de 
eerste, als verzekeraarster van Van der 
Elst, veroorcleelt om de schade, door het 
tweede ongeval aan de tractor veroor
zaald, aan voormelde ve1mootschappen 
<< De Melkweg » en de « Assurantie van 
de. Belgische Boerenbond » te vergoeden, 
en de tweede, als verzekeraarster van 
Maerevoet, om de schade veroorzaakt 
aan de tractor door het derde ongeval 
aan gezegde vem1ootschappen te ver
goeden; 

I. Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder Van der Elst 
en verweerster « Fidelitas » opgeworpen : 

Overwegende dat eiseres slechts ver
oordeeld werd jegens de verweersters 
«De Melkweg » en << Assurantie van de 

(1) Raadpl. cass., 16 december 11J68 (.Arr . 
cass., 11)69, hlz. 377) en de noot 1. 
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Belgische Boerenbond » ; dat de andere 
partijen noch als eisers noch als verweer
ders jegens eiseres zijn opgetreden; 

Dat de voorziening, in zover zij tegen 
de partijen Van der Elst en Fidelitas 
is gericht, niet ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de verweersters " Intercoiiperatieve 
De Melkweg » en " Assurantie van de 
Belgische Boerenbond » : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest, bij wege 
van gedeeltelijke bevestiging van het 
beroepen vonnis, eiseres heeft veroordeeld 
tot betaling van de schadevergoedingen 
die het bepaalt en in een gedeelte van 
de kosten, nate hebben vastgesteld << -dat 
de Peugeot en de tractor voor Maerevoet 
een onvoorzienbare hindernis uitmaak
ten, zodat het derde ongeval in zijn 
!outer ontstaan evenmin te zijnen laste 
kan worden gelegd ... »en dat het (derde) 
ongeval toch nog ware ontstaan, had 
Maerevoet met een aangepaste snelheid 
en zoveel mogelijk rechts van de rijbaan 
gereden, om de reden dat indien Maere
voet zich gehouden had aan de regels 
van het verkeer en van de voorzichtig
heid, de aanrijding niet ernstiger ware 
geweest dan die van het tweede ongeval 
en zich vrijwel had beperkt tot schade 
aan de reeds vernielde Peugeot en aan 
de sportwagen ... , 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, het oorzakelijk 
verband voorzien bij de in het middel 
aangehaalde wettelijke bepalingen dient 
te worden bepaald ten aanzien van de 
schade zoals ze zich in conC?·eto heeft 
voorgedaan, en niet aan de hand van 
hetgeen misschien zou zijn voorgevallen 
indien een andere foutieve gebeurtenis 
zich niet had voorgedaan, zodat het 
bestreden arrest, door, voor de bepaling 
van gezegde oorzakelijk verband, te 
steunen op een loutere hypothese, geput 
uit de vergelijking van de door de ver
scheidene verantwoordelijken begane fou
ten, het begrip oorzakelijk verband heeft 
miskend en dus de in het middel aange
duide wettelijke bepalingen, artikel 97 
van de Grondwet uitgezonderd, heeft ge
schonden; 

tweede onde1·deel, de loutere vaststelling 
dat indien geen fout door Maerevoet zou 
zijn begaan, het gevaar door Van der 
Elst geschapen geen andere dan de door 
het arrest bepaalde schade zou hebben 

voortgebracht, onvoldoende is om te 
besluiten dat tussen de door Van der 
Elst begane fout en het overige van de 
schade waarvoor hij, naar het arrest, 
niet moet instaan, geen oorzakelijk ver
band bestaat, zodat het bestreden arrest, 
dat de tegenovergestelde redenering aan
kleeft, de in het middel aangeduide 
wettelijke en grondwettelijke bepalingen 
heeft geschonden : 

Overwegende dat, om eiseres tot be
paalde schadevergoedingen te veroorde
len alsook in een gedeelte .van de kosten, 
het arrest op de overweging steunt dat, 
indien Maerevoet zich gehouden had aan 
de regels van het verkeer en van de 
voorzichtigheid, de aarn·ijding niet ern
stiger ware geweest dan die van het 
tweede ongeval en zich vrijwel had 
beperkt tot ,de schade aan de reeds 
vernielde Peugeot en aan de door 
Maerevoet bestuurd.e sportwagen ; dat 
het daa.ruit afleidt dat het derde ongeval 
in deze mate aan Maerevoet te wijten 
is " dat hij moet instaan voor de door dit 
ongeval aan de tractor veroorzaakte 
schade », terwijl de schade aan de sport
wagen voor een vierde ten laste van 
Van der Elst wordt gelegd; 

Overwegende dat, zo het hof van 
beroep heeft beslist dat er een oorzakelijk 
verband bestond tussen de door Maere
voet begane fout en de door het derde 
ongeval aan de tractor veroorzaakte 
schade, die beslissing nochtans niet kan 
volstaan om elk oorzakelijk verband uit 
te sluiten tussen bedoelde schade aan de 
tractor en de fout welke het arrest Van 
der Elst verwijt : " ingevolge het tweede 
ongeval hindernissen te hebben opge
stapeld op een belangrijke mistige en 
slecht verlichte weg » ; 

Dat zulks in onderhavige zaak des te 
meer het geval is daar het hof van beroep 
een vierde van de schade aan de sport
wagen, welke Maerevoet bestuurde, ten 
laste legt van voornoemde Van der Elst ; 

Overwegende dat er inderdaarl oor
zakelijk verband tussen fout en schade 
bestaat wanneer zonder de fout bedoelde 
schade zich niet had voorgedaan zoals 
zij in werkelijkheid is ontstaan; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste middel dat tot geen 
ruimere cassatie aanleiding kan geven, 
vernietigt het bestreden arrest in zover 
het uitspraak gedaan heeft over de vor
dering van de " Intercoiiperatieve De 
Melkweg » en haar verzekeraar "Assu
rantie van de Bel ische Boerenbond .>> 
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tegen eiseres met betrekking tot de scha
·de, door het derde ongeval aan de 
tractor veroorzaakt, behoudens nochtans 
jn zover het arrest verldaard heeft dat er 
-een oorzakelijk verband bestaat tussen 
de door Maerevoet begane fout en 
bedoelde schade ; verklaart het arrest 
'bindend voor de partijen Boeykens M. en 
personenvenuootschap met beperkte aan
.sprakelijkheid « Maerevoet-De Nil n in 
.staat van faillissement; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; legt ten laste van 
eiseres de kosten van de voorziening in 
zover zij gericht is tegen Van der Elst 
-en de naamloze venuootschap « Verzeke 
.ringsmaatschappij Fidelitas n ; houdt de 
andere kosten aan om erover beslist te 
worden door de rechter in feitelijke 
.aanleg; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

12 februari 1971. - 1e kamer. 
Voo?·zitte?', de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevet, 
de H . Wauters. - Gelijlclttidende con
c,lusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HR. VanRyn, Struye en 
Fally. 

2e KAMER.- 15 februari 1971. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - Pr.AATSOPNE<MING. 
0PENBAARHEID VAN DE TERECHTZIT
TING NillT VASTGESTELD. - NIETIG
HEID . 

Is doo?' ·de CO?Tectionele ?'echtbanlc een 
plaatsopneming geschied, en wm·dt noch 
doo?· het p?·oces-ve?·baal van deze onde?'
zoelcsmaat?·egel noch doo?' het hie1·op 
geg?·onde vonnis vastgesteld dat de ?'egels 
bet1·efjende cle openbaa1·heicl van de te
techtzittingen in_acht genomen zijn of clat 
het slttiten de?' deu1·en 1·egelmatig is 
~titgesp?·olcen, dcm is het vonnis nietig (1). 
(Grondwet, art. 96.) 

(1) Cass., 15 december 1958 . (B~tll. en 
~ASIC., 1959, I, 392); raadpl. cass., 31 maart 
1969 (Arr. cass., 1969, blz. 716) en 13 april 
1970 (ibid., 1970, blz. 736) . 

Over het punt clat door de correctionele 
rechtbank een plaatsopneming is geschiecl en 

(ALABISO, EN MAATSCHAPPIJ VOOR INTER
OOMMUNAAL VE;RVOER VAN BRUSSEL, 
T. COLLET .) 

ARREST (ve?·taling.) 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
v01mis, op 15 april 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brussel; 

• 0 •••• •• 0 ••••• 0 ••••••• 0 • 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 155, 190 van 
het Wetboek van strafvordering, 96 en 
97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonuis steunt op 
de vaststellingen die de correctionele 
rechtbank op 2 maart 1970 tijdens een 
plaatsopneming heeft gedaan, 

tenvijl het op deze datmn opgemaakte 
proces-verbaal noch enig ander proces
stuk vaststellen dat de regels betreffende 
de openbaarheid van de terechtzittingen 
in acht genomen zijn gedurende de 
plaatsopneming of dat het sluiten van 
de demen regelmatig is uitgesproken, 
zodat moet worden aanvaard dat deze 
substantiele formaliteit niet in acht geno
men is, met als gevolg de nietigheid van 
het bestreden vonnis : 

Overwegende dat, alvorens op de straf
vordering en op de burgerlijke rechtsvor
deringen uitspraak te doen, de Correc
tionele Rechtbank te Brussel bij vonnis 
van 25 februari 1970 een plaatsopneming 
heeft bevolen ; 

Overwegende dat de rechtbank tot deze 
onderzoeksmaatregel is overgegaan op 
2 maart 1970; dat het op deze datum 
opgemaakte proces-verbaal niet vaststelt 
dat de regels betreffende de openbaarheid 
van de terechtzittingen in acht genomen 
zijn tijdens de p laatsopnem.ing of dat het 
sluiten der deuren regelmatig is uitge
sproken ; dat deze vaststelling evemnin 
blijkt uit het bestreden vonnis; 

Overwegende dat deze substantiele 
formaliteit derhalve moet worden geacht 
niet te zijn vervuld; dat zulks de nietig
heid meebrengt van het bestreden vonnis 
dat de veroordeling ten aanzien van de 

dat door het proces-verbaal hiervan wordt 
vastgesteld dat zij de voortzetting is van de 
openbare terechtzitting, raadplege men cass., 
12 februari 1962 (B~tll. en PASIC., 1962, I, 
664). 
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strafvordering grondt op de vaststellin
gen die de correctionele rechtbank ter 
plaatse heeft gedaan ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op h et tweede en het derde middel, 
die geen ruimere cassatie kunnen mee
brengen, vernietigt het bestreden arrest 
in zover het uitspraak doet op de straf
vordering die tegen eiser is ingesteld, 
het de eiseres burgerrechtelijk aanspra
kelijk verklaart voor de kosten van deze 
rechtsvordering en het uitspraak doet 
op de burgerlijke rechtsvorderingen; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis- 
sing ; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar - de Correctionele Recht bank te 
Nijvel, zitting houdende in hager beroep. 

15 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggevm·, de H; de 
W aersegger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. Fally. 

2e KAMER.- 15 februari 1971. 

10 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- STRAFZAKEN. - 0PEENVOLGENDE 
VERKLARINGEN VAN EEN GETUIGE. -
BEWIJSKRACHT ERVAN.- 0NAANTAST
BARE BEOORDEI,ING DOOR DE FE.ITEN · 
RECHTER. 

2o · CASSATIE. - BmvoEGDHEID. -
STRAFZAKEN.- MrDDE<L TE<N BE<TOGE 
DAT DEl RECHTE<R DEl GE<GE<VENS VAN 
DEl ·ZAAK VE1RKE1E1RD HEElFT BEOOR· 
DE<ElLD. - HOF NIE<T BEVOEGD OM 
KENNIS ERVAN TEl NE<ME<N . 

1o Wannee1· in stmfzalcen de wet geen bij
zonde?· bewijsmiddel oplegt, beoo?"deelt 
de feitem·echte?" op onaantastbm·e wijze 
de bewijslcmcht van de opeenvolgende 
ve1·lcla1"ingen van een getuige (1). 

(1) Cass., 21 maart en 20 juni 1966 (Bull. en 
P.Asrc., 1966, I, 930 en 1341); 3 november 
1969 (A1T. cass., 1970, blz. 216 ; raadpl. cass., 
19 oktober 1970, su1n·a, blz. 162._ 

2° Het Hof is niet bevoegd om na te gaan 
of de 1·echte1· de hem voo1·gelegde bewijs
middelen van de zaalc juist of ·ve1·lceerd 
infeite heeft beoo1·deeld (2). (Grondwet., 
art. 95.) 

(GUSTIN.} 

ARREST (ve?"taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1970 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; · 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het hof van beroep eisers veroordeling 
wegens onopzettelijk doden gegrond heeft 
op de verklaringen van de getuigen Van 
der Heyden en Ohles, 

te1·wijl hlm achtereenvolgende getuige
nissen klaarblijkelijke tegenstrijdigheden 
bevatten die de valsheid ervan bewijzen 
en het medisch attest dat van het 
overlijden door ongeval van het slacht
offer getuigt, niet zegt welke verwondin
gen de dood hebben veroorzaakt, wat 
aile onderstellingen mogelijk maakt : 

Overwegende dat in strafzaken, wan
neer de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
oplegt, de feitenrechter de bewijskracht 
van de opeenvolgende verklaringen der 
getuigen op onaantastbare wijze in feite 
beoordeelt ; 

Overwegende dat voor het overige het 
Hof niet bevoegd is om na te gaan of de 
rechter de hem voorgelegde bewijsmid
delen goed of verkeerd in feite beoordeeld 
heeft; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe· van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; · 

Om die redeneJl, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

· 15 februari 1971. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1", 
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

(2) Cass., 19 mei 1970 (Ar1·. cass., 1970, 
blz. 883) ; raadpl. cass., 25 januari 1971, 
supra, blz. 505. 
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2e KAMER. - 15 februari 1971. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TJEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZA.KEN. - VRIJSPRAAK. 
VOORZillNING VAN DE BEKLAAGDE. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID . . -

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZA.KEN. - 0NDUIDELIJK MIDDEL. -
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZA.KEN. - MIDD:E;L AFGELEID UIT DE 
SCH:mNDING VAN EEN W:E;TTELIJKE BE
PALING. - ZOND:E;R VERDERE PRECISE
RING.- NmT ONTVANKELIJK l\!UDDEL. 

1° Niet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken 
van belang, is de voo1·zien1;ng van de 
belclaagcle tegen een beslissing clie hem 
V1'ijs]J1'eelct ( 1). 

2° Niet ontvankelijlc is het middel waa1·van 
de onnattwketwigheid het Hof in de 
onmogelijkheid stelt de aangevoe1·de 
onwettelij lcheicl te oncle?'scheiclen ( 2). 

3° Niet ontvankelijk, "-wegens onduiclelijk
heicl, is het midclel r.lat enkel aanvoe1·t 
dat cle best1·eclen beslissing een aange
haalcle wettelijlce bepaling heejt geschon
clen, zoncle1· venleT te p1·eciseTen wam·in 
cleze schending bestaat (3). 

(HAENEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juli 1970 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ;· 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
cassatieberoep i~l te stellen t egen aile 
beschikkinge~l van het bestreden arrest ; 
dat hij niet ontva~ili:elijk is, wegens h et 
ontbreken van belang, in zijn voorziening 
t egen de beslissing van het arrest waar
bij hij vrijgesproken wordt v an de 
telastlegging D ; 

Overwegende dat eiser in een geschrift 
van 10 augustus 1970, betiteld- als 
« nlemorie van voorziening », aanvoert dat 
bij het vermelden van zijn identiteit een 

(1) Cass., 5 januari 1971, s~t1J1'CI, biz. 430. 
(2) en (3) Cass., 17 april 1967 (A1-r. cass. , 

1967, biz. 998); 15 december 1970, s~tp?'a, 

biz. 387. 

vergissing is begaan in de aanwiJzing: van 
zijn beroep, wat aanleiding zou geven 
tot verwarring betreffende de persoon en 
een schending zou zijn van de artikelen I 
en 3, I en VI, van de wet van 11 septem
ber 1933 tot b esch erming van de titels 
van het hoger onderwijs; dat hij boven
dien onJJauwkem·ige overwegingen geeft 
die geen stetm vinden in de bestreden 
beslissing en waaruit het niet ' mogelijk 
is een ander middel te onderkennen; 

W at het middel b etreft : 

Overwegende dat h et arrest in de ver 
meldingeu betreffende de identiteit van 
de eiser, b eklaagde, het beroep vermeldt 
van handlanger; dat eiser, die zich in 
zijn memoria « gespecialiseerd handlan
ger » noemt, niet aanvoert dat het hof 
va1i beroep, rechtdoende te zijnen aan
zi~n, een dwaling omtrent zijn persoon 
heeft begaan ; dat het mid d el niet zegt 
waarin de bepalingen van de wet van 
11 september 1933, die het vermeldt, 
geschonden zijn ; 

Dat het middel niet ontvmili:elijk is 
wegens zijn o~1duidelijkheid ; 

En overwegende d;tt de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven vormen in acht genomen zijn en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

15 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en VeTslaggeve1·, de H. Perri
chon, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkltticlencle conclusie, de H. Colard, 
adv<icaat-generaal . 

2e KAMER. - 15 februari 1971. 

TELEGRAAF EN TELEFOON. 
0NOPZETTELIJKE BESCHADIG -NG VAN 
EEN TELEFOONLIJN VAN OPENBAAR 
NUT. - 0NDERGRONDS:El I,IJN DOOR 
GEEN KENTEKEN GESIGNALEERD. - ' 
GEBREK AAN SIGNALISATIE KAN LEID:ElN 
TOT DE ONOVERKOMELIJKE ONW:E;T:E;ND
H:E;ID Dill RET MISDRIJF UITSLUIT. 

Uit het jeit dat een oncle1'g1·onclse telefoon
lijn van openbam· nut doo1· geen ken 
teken wo1·clt gesignalee1·cl lean voo1· hem, 
die ze onopzettelijk heejt beschadigcl, een 
onoveTkomelijlce onwetendheicl volgen, 
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die het voo1· het bestaan van het misd1·ijj 
ve1·eiste geb1·ek aan voo1·zm·g uitsluit (1). 
(Wet van 13 ol>.tober 1930 tot coordi
natie van de verschillende wetgevende 
bepalingen betreffende de draadtele
grafie en -telefonie, art. 22). (Impliciete 
oplossing.) 

(SOHOUW, T. REGIE 
VAN TELEGRAAF .EN TELEFOON.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 juli 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Nijvel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 22 van de wet van 
13 oktober 1930 tot coordinatie van de 
verschillende wetgevende bepalingen be
treffende de draadtelegrafi,e en -telefonie, 
154 en 176 van het Wetboek van straf
vordering, 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis de overtrading van 
artikel 22 van de wet van 13 oktober 
1930 bewezen verklaart ten laste van 
eiser, op grond dat de beklaagde die met 
zijn bn.lldozer een haag heeft uitgerukt 
zonder zich te bekommeren om de 
mogelijke aanwezigheid van kabels op 
die plaats, klaarblijkelijk met te weinig 
voorzorg lweft gehandeld en dat het te 
dien aanzien van weinig belang is dat 
beklaagde opgetreden is als onderaan
nemer, 

terwijl eiser bij zijn regelmatige con
clusie in hoger beroep met name stelde, 
I 0 dat hij opgetreden was als onderaan
nemer van de heer Hollogne, die aan
sprakelijk bleef ten aanzien van de op
drachtgever, de Ieiding van de werken 
behield en aansprakelijk was. voor de 
daad van de personen die hij te werk 
stelde, zodat eiser er mocht op rekenen 
dat de heer Hollogne voornoemd gezorgd 
had voor de bewaking van het werk
terrein en in dit opzicht aile nodige 
voorzorgen had genomen, 2° dat de 
bedoelde kabel door geen enkel teken 
was aangewezen, waaruit voor hmn een 
onoverkomelijke onwetendheid volgde, 
zodat het vonnis, dat geen antwoord 

(1) Cass., 30 september 1940 (Bull. en 
PAsrc., 1940, I, 238); raadpl. cass., 16 novem
ber 1943 (ibid., 1944, I, 50) en 28 februari 1969 
(A1'1·. cass., 1969, biz. 613). 

geeft op deze stelling, in het onzekere 
laat of het de feitelijke omstandigheden, 
aangevoerd in eisers conclnsie, als niet 
bewezen, dan wei de rechtsgevolgen door 
eiser daaruit afgeleid, als onjuist be
schouwt, welke onzekerheid het toezicht 
op de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing onmogelijk maakt : 

Overwegende dat het vom1.is er zich 
toe beperkt te stellen dat eiser die met een 
bulldozer een haag uitgerukt heeft zonder 
zich te bekommeren om de mogelijke 
aanwezigheid van kabels op deze plaats 
klaarblijkelijk te weinig voorzorg heeft 
aan de dag gelegd en dat het te dien 
aanzien van weinig belang is dat hij 
opgetreden is als onderaannemer ; 

Dat het arrest aldus geen antwoord 
heeft gegeven op de in het middel 
overgenomen conclusie ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster in de kosten; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Brussel, zitting houdende in hoger 
beroep. 

15 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarneinend voorzitter.- Verslaggeve1·, 
de H . Closon. - Gelijkl1ticlende conclusie, 
de H . Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Faures. 

2e KAMER. - 15 februari 1971. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKJJ<N. - BESOHIKKING VAN 
\TERWIJZING NAAR DE POLITIEREOHT
BANK. - VoNNIS VAN ONBEVOEGD
VERKLARING, OMDAT DE BEKLAAGDE 
AAN DE REOHTSPRAAK VAt{ RET MILI
TAIR GEREOHT ONDERWORPEN IS. -
REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
VERNIETIGING VAN DE BESOHIKKING. 
- VERWIJZING NAAR DE KRIJGSAUDI
TEUR. 

Indien een beschikking van de . 1·aadkame1' 
een beklaagde naa1· de politie1·echtbank 
heejt ve1·wezen en deze 1·echtbank zich 
onbevoegd heejt verklam·d, omdat de 
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beklaagde aan de ?'echtsp?·aak van het 
militai1· ge1·eoht onde?'WO?'pen is, 1·egelt 
het Hoj het ?'echtsgebied indien beide 
beslissingen in kmcht van gewijsde zijn 
gegaan en de beslissing van onbevoegd
vm·kla?·ing geg1·ond lijlct, vm·nietigt de 
beschilcking van de ·1·aacllcame?' en ve?'
wijst de zaalc nam· de lc1·ijgsauditeu?' (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE AARLEN, 
INZAKE SABRE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van r echtsgebied, 
ingediend door de Procureur des Konings 
bij de Rechtbank van eerste aanleg te 
Aarlen · 
Over~egende dat de raadkamer van 

de Rechtbank van eerste aanleg t e 
Aarlen, bij beschikking van 4 Jlovember 
1969, m et aanneming van verzachtende 
omstandigheden, Jean-Ma.rie Franc;ois 
Ghislail1 Sabre naar de bevoegde politie
r echtbank verwezen h eeft om te Aarlen 
in de nacht van 20 op 21 ju.li 1969 
onopzettelijk lichamelijk letsel te hebben 
toegebracht aan Rene Christophe, en, in 
samenhang hiermee, artikel 16-2 van het 
wegverkeersbesluit te h ebben overtre-
den; · 

Overwegende dat de Politierechtbank 
te Aarlen bij vom1is op tegenspraak 
dd. 17 september 1970 zich onbevoegd 
verklaard h eeft om kennis t e nemen van 
de aan b eklaagcle ten laste gelegde 
feiten, op grond dat op h et tijdstip van 
de feiten laatstgenoemde, b eroep smili
tair, deel uitmaakte van een troep t e 
velde; 

Overwegende dat deze beslissillgen il1 
kracht v an gewijsde gegaan zijn en dat 
hun tegenstrijdigheid een geschil over 
rechtsmacht doet ontstaan dat het ver
loop van het gerecht belemmert ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
schijnt te volgen dat op het ogenblik 
waarop de feiten begaan zijn, Sabre 
deel uitmaakte van eeJl troep te v elde 
in de zin van artikel 23, laatste lid, van 
de wet van 15 juni 1899, gewijzigd bij 
de wet van 27 februari 1958, artikel 5; 

Dat derhalve aileen het militaire 
gerecht b evoegd is om kennis te nemen 
van deze feiten ; 

(1) Cass., 1 maart 1965 (Btt.ll. en PASIC., 
1965, I, 667) en 8 februari 1971 , sttp1·a, 
biz. 554; raadp!. cass., 6 juni 1966 (Bull. en 
PASIC .. 1966. I. 1280). 

. Om die redenen, b eslissende tot rege
lmg van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van 4 november 1969 van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Aarlen ; b eveelt dat van dit 
arrest meldil1g zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissmg ; 
verwijst de zaak naar de krijgsauditeur. 

15 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo?'Z?:ttm· en Ve1·slaggeve1', de H. Perri
chon, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijlcluiclencle conclusie, de H . Colard, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 15 februari 1971. 

1° STRAF. - GELDBOETE.- 0PDECIE-
1VIEN. - YVET VAN 22 DECElVIBER 1969 
WAARBI.J DE STRAJfRECHTELl.JKE GELD
BOETEN 1\l:ET 290 DEOIElVIEN WORDEN 
VERMEERDERD. - YVET VAN TOEPAS
SING OP DE lVIISDRI.JVEN GEPLEEGD 
SI:I>"DS DE 10e .JANUARI 1970. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ·ARRESTEN.- STRAJfZAKEN.
VEROORDELING. - GEE:N VASTSTEL
LING VAN HE'!' BESTAAN VAN ALI·E 
BESTANDDELEN VAN HET MISDRI.JF. -
Nm.T REGELMATIG GEMOTIVEERDE BE
SLISSING. 

3° WEGVERKEER . - WEGVERKEERS
REGLElVIENT VAN 14 1\fAART 1968, 
ARTIKEL 86bis.- BESLISSING WAARBI.J 
DE BESTUURDER EN DE PASSAGIER VAN 
EEN OP DE OPENBARE WEG RI.JDEND 
MOTORRIHVIEL VEROORDEELD WORDEN 
OM GEEN VALHELl\1 TE HEBBEN GEDRA
GEN. - BESLISSING DIE NIET VAST
STELT DAT DE BEKLAAGDEN HOUDERS 
ZI.JN HETZI.J VAN EEN IDENTITEITS 
KAART, HETZI.J VAN EEN ALS ZODANIG 
GELDEND BEWI.JS, IN BELGIE AJfGELE
VERD . - NmT REGELl\1ATIG GElVIOTI
VEERDE BESLISSING. 

1 o De wet van 22 clecembe1· 1969 tot wijzi
gi?ig van de wet van 5 mam·t 1952, 
waarbij de stmj1·echtelijlce gelclboeten met 
290 deciemen wonlen vem~eenlenl, is· 
van toepassing op de geldboeten die 
w01·den uitgesp1·oken voo1· de mi8cl1·ijven 
ae'Pleead sinds en met inbem·ip van de 
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10• janua1·i 1970 (1). (Wet van 31 mei 
1961, art. 4). 

2o Niet ?'egelmatig gemotiveenl is de beslis
s?:ng die de beklaagde wege118 een mis
d?·ijf ve?'OO?'deelt, zonde?' het bestaan van 
alle bestanddelen e?'van vast te stellen ( 2). 
(Grondwet, art. 97.) 

3° Niet ?'egelmatig gemotivee1·d is de 
beslissing die de bestut~1·de1· en de passa
gie?' van een op de openba1·e weg 1·ijdend 
moto1'1·ijwiel ve?'OO?'deelt om geen val
helm te hebben ged1·agen, zonde1· vast te 
stellen dat de beklaagden houdm·s zijn 
hetzij van een identiteitskaa1·t, hetzij 
van een als zodanig gelclend bewijs, in 
Belgie ajgeleve1·d (3). (Wegverkeers
reglement van I4 maart I968, 
art. 86bis.) 

(PR.OCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. COLLARD, VANJ\'IEETER.EN EN DUJAR
DIN.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 oktober 1970 in hoger 
beroep gewe7:en door de Correctionele 
Rechtbank te ·Luik; 

I. Over het middel; afgeleid uit de 
schending van artikel 1 van de wet van 
5 maart I952, dat gewijzigd is bij de wet 
van 22 december 1969, 

cloonlat het bestreden vonnis slechts 
met 190 opdeciemen· heeft vermeerderd, 
het bedrag van de geldboete van IOO fr. 
komende bij de gevangenisstraf van een 
maand, tegen de verweerder Collard 
uitgesproken met name wegens overtra
ding van de artikelen 10, lid 3, van het 
wegverkeersbesluit, 34, 1°, en 35 van 
de wet betreffende de politie van het 
wegverkeer : 

Overwegende dat het bestreden von
nis, onder anderen, de verweerder Collard 
tot een enkele gevangenisstraf en tot 
IOO frank geldboete, vermeerderd met 
190 opdeciemen, dit is 2.000 frank, 
veroordeelt 1net name wegens overtra
ding van de artikelen 10, lid 3, van h et 
wegverkeersbesluit van I4 maart I968, 
34, I 0 , en 35 van de wet betreffende 
de politie van het wegverkeer (coordina-

(1} Raadpl. cass., 30 maart en 20 april 1953 
(Bull. en PASIC., 1953, I, 593 en 632). 

(2) en · (3) Cass., 5 januari 1970 (A1'1'. cass., 
1970, blz. 396); vgl. cass., 23 november 1970, 
su 1'a blz. 281. 

tie van I6 m aart 1968), welke misdrijven 
begaan zijn op I2 januari I970; 

Overwegende dat de wet van 22 decem
ber I969 die de wet van 5 maart 1952 
h eeft gewijzigd door de op het bedrag 
van de strafrechtelijke geldboeten toe
passelijke vermeerdering op 290 opdecie
men te brengen, bekendgemaakt is in het 
Staatsblacl van 31 december 1969; dat 
geen andere termijn werd vastgesteld en 
deze wet dus van kracht werd de tiende 
dag na de dag van de bekendmaking, 
dit is vanaf 10 januari I970; 

Dat derhalve het bestreden vonnis, 
dat de wet van 22 december 1969 niet 
heeft toegepast op een strafrechtelijke 
geldboete, uitgesproken wegens misdrij
ven begaan op I2 januari 1970, de in 
het middel genoemde wettelijke bepaling 
heeft geschonden ; 

II. Over het middel, ambtshalve afge
leid uit de sche.ndi.ng van de 'artikelen 97 
van de Grondwet en 86bis van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer : 

Overwegende dat, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, de correctio.nele 
rechtbank de verweerders Collard en Van
meeteren tot geldboete veroordeelt om op 
de openbare weg als bestuurder en als 
passagier van een motorfiets te hebben 
gereden zonder de bij voornoemd arti
kel 86bis voorgeschreven valhehn te 
dragen; 

Overwegende dat noch het bestreden 
vonnis, noch het vonnis dat erbij beves
tigd wotdt, vaststellen dat de verweer
ders Collard en V anmeeteren houder zijn 
ofwel van een identiteitskaart, ofwel 
van een als zodanig geldende bewijs, 
in Belgie afgeleverd ; 

Dat het vonnis derhalve de aanwezig
heid niet vaststelt van de bestanddelen 
van het misdrijf dat het voorwerp is van 
de telastlegging die het bewezen ver
klaart, . en het dus niet regelmatig met 
redenen is omkleed ; 

En overwegende dat voor het overige 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover : I o het 
uitspraak doet over de overtrading van 
artikel 86bis van het wegverkeersbesluit 
van 14 maart 1968, ten laste gelegd van 
de beklaagden Collard en V anmeeteren ; 
2° het, rechtdoende over de andere Inis
ilrlivAn t .An hu::.t.P. aAlAO'N von ~P 'ht:t.-
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klaagde Collard en hem veroordelende 
tot gevangenisstraf van een maand, 
het bedrag vaststelt van de opdeciemen 
tot vermeerdering van de geldboete van 
100 frank die tegelijkertijd als deze 
gevangenisstraf is uitgesproken ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, zitting houdende 
in hoger beroep. 

15 februari 1971. - 2e kamer. -
Voorzitte1· en Ve1:slaggeve?·, de H. Perri
chon, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkl~tidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 15 februari 1971. 

BEWIJS. - B:mwrJs DOOR G:mscHRIFT. 
- B:mWTJSKRACHT VAN D:El AKTJllN. -
STRAFZAK:mN.- PRoc:ms-v:mRBAAL vAN 
HET V:ElRHOOR VAN EEN GETUIGJll. 
- B:msLISSING WAARBIJ AAN D:El V:ElR· 
KLARING VAN D:El GETUIGE EEN DRAAG
WIJDTE WORDT TOJllGEKEND DIE ONVJllR
ENIGBAAR IS ME;T DE BEWOORDINGEN 
ERVAN. - MISKENNING VAN DE BE 
WIJSKRACHT VAN HET PROCES-V:ElR
BAAL. 

De bewijslc?·acht van het 1n·oces-ve?·baal 
van het ve1·hoo1· van een get~tige wonlt 
miskend cloo1· de beslissing die aan de 
in dit proces-ve1·baal opgetelcende ve?"· 
klaring een betekenis en een dmagwijdte 
geejt, die onve1·enigbam· zijn met de 
bewoo1·dingen e1·van (1). (Burg. vVetb., 
art. 1319 en 1320.) 

(RAIMOND, T. GEMEENTE SUXY.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
voJmis, op 28 oktober 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat, 
om eiser te veroordelen wegens inbreuk 

(1) Cass., 22 juli 1968 (Arr. cass., 1968, 
hl7.. 1 RRl ). 

op artikel 551, 4°, van het Strafwetboek, 
en zonder onderzoek van de door eiser 
opgeworpen prejudiciele exceptie van 
eigendom betreffende de weg die hij 
buiten noodzaak zou hebben belemmerd, 
het vonnis er zich toe beperkt te stellen 
dat een << erfdienstbaarheid van overgang 
kan worden verkregen door een dertig
jarig bezit dat gekenmerkt is door dadel'l 
van gebru:ik, zoals hier het geval is, 
wat met name blijkt uit de getuigenissen 
door Paul Issoir (80 jaar) ·en Joseph 
Goffette (88 jaar) afgelegd op 17 juni 
1970 ,, 

te1·wijl uit het proces-verbaal van de 
onderzoeksmaatregelen die de rechtbank 
ter plaatse heeft verricht op 17 juni 1970, 
blijkt dat de getuige Lisoir verklaard 
heeft : « Ik heb hier nooit een weg 
gezien; er washier slechts een overgang, 
als u het zo verkiest : zestig jaar geleden 
kwam hier geen paard of geen lmr door " ; 
waaruit volgt dat het vmmis, zonder 
schending van de bewijskracht van voor
noemd proces-verbaal, u.it de hierboven 
overgenomen verklaring niet heeft kun
nen afleiden dat zij het bewijs bevatte 
van het bestaan van een erfdienstbaar
heid van overgang ten algemenen nutte 
en het derhalve zijn beslissing dat eiser 
artikel 551, 4°, van het Strafwetboek 
heeft overtreden, niet wettelijk met rede
nen heeft omkleed : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
hier een erfdienstbaarheid van openbaar 
nut van overgang bestaat, het vonnis 
zich met name grondt op de in het 
middel overgenomen verklaring van 
Lisoir, en hieraan een betekenis en een 
draagwijdte toekent die niet verenigbaar 
zijn met haar bewoordingen, wat eeu 
schending is van de bewijskracht van 
het processtuk waarin deze verklaring 
voorkomt; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 
Overwegende dat door de aanneming 

van het middel het onderzoek van de 
overige punten van het verzoekschrift 
dat tot staving van de voorziening is 
ingediend, overbodig wordt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
de verweerster, de gemeente Suxy, in 
de helft van de kosten en laat de overige 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele RechtbaJlk 
te Neufchateau, zitting houdende in. 
hoger beroep. 
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15 februari 1971. - 2 e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
.d e H . Capelle. - Gehjklttidende conclusie, 
-d e H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, d e H. J. Michel (van de balie te 
Aarlen) . 

2e KAMER. - 15 februari 1971. 

}0 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EENP ARIGHEID VEREIST OM EEN 
VRIJSPREKENDE BESLISSING TE WIJZI
GEN OF DE UITGESPROKEN STRAFFEN 
TE VERZWAREN . - WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, ARTIKEL 211bis. -
NIET VAN TOEPASSING OP HET MILITAIR 
GERECHTSHOF. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERl\'ITJN. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE REChTSVORDERING . - BESLIS
SING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER 
EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL EN ZICH 
ERTOE BEPERKT EEN VOORLOPIGE VER
GOEDING TOE TE KENNEN EN EEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL TE BEVELEN. 
- VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS
SING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° A1·tilcel 211bis van het TtVet boelc van 
stmjvo1·de1·ing (a1·tikel 149 van de wijzi
gencle bepalingen ve1·vat in a1·tikel 3 

(1) De Krijgsraad h ad ten deze de beklaagde 
wegens verschillende misdrijven veroordeeld 
tot een enkele straf en had hem vrijgesproken 
wegens een ancl er misdrijf. 

Uitspraak doende op het hager beroep 
van de krijgsauditeur en van de beklaagde 
h eeft het militair gerechtshof, hoewel het de 
enige uitgesproken straf handhaaft, cle be
klaagde ook schulclig verklaarcl aan h et mis
·drijf waarvan hij was vrijgesprolcen, zodat 
het aldus d e toestancl verzwaarde (raadpl. 
-cass., 3 december 1956, Bttll. en PAsrc., 
1957, I , 348, 1 juni 1959, ib·id., 1959, I, 096, 
e n 13 september 1965, ibid ., 1966, I, 68). 

Door de voorziening van de beklaagde 
tegen alle beschiklcingen van het arrest van· 
het militair gerechtshof te verwerpen, heeft 
het Hof, overeenkomstig het verzoelc van het 
openbaar ministerie, impliciet beslist dat de 
regel betreffencle cle eenparigheid van stem-

van de wet van 10 oktobe1· 1967 houdende 
het GeTechtelijk vVetboek), dat bepaalt 
dat het ge1·echt in hoge1· beToep enkel 
met eenpaTige stemmen van zijn leclen 
U'itspmak mag cloen, wanneeT het een 
v1·ijspTekende besl•:ssing wijzigt of cle 
uitgesp1·olcen st7·affen vm·zwaa1·t, is niet 
van toepass1:ng op het militai1· ge?·echts
hof (1). (Besluitwet van 14 september 
1918, art. 8 .) (Impliciete oplossing.) 

zo Niet ontvanlcelijk in stmfzaken i s de 
vooTziening die v661· de eindbeslissing 
is ingesteld tegen de beslissing wellce, 
op de buTge1·lijlce 1"echtsvoTde1·ing, geen 
ttitspmak cloet oveT een bevoegclheicls
geschil, een voo1·lopige vm·goecling toe
kent en, voo1· het ove1·ige, een oncle?·zoeks
maatTegel beveelt (2). (Wetb. van strafv., 
art. 416 .) 

(WILLAME , T. POOS EN DELHEZ. ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 24 november 1970 gewezen 
door het Militair Gerechtshof; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Overwegende dat · de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
r echtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing geen e11kele onwettelijkheid 
bevat die h et Hof ambtshalve kan in 
aanmerking nemen op de voorziening 
van de b eklaagde a ileen ; 

men op dit gerecht van beroep niet van 
toepassing is. 

Oolc al is het nieuw artikel 211bis van het 
W'etboelc van strafvordering in algemene 
b ewoordingen opgesteld, moet enerzijds erop 
gewezen worden dat de wetgever artikel 8 
van de besluitwet van 14 september 1918 tot 
regeling van de rechtspleging voor de mili
taire gerechten niet opgeheven en evenmin 
gewijzigd heeft en anderzijds dat de gewone 
regels van de rechtspleging in strafzalcen op 
de militaire gerechten enlcel van toepassing 
zijn indien de wetten betreffende de rechts
pleging voor dezelfde gerechten noch uitclruk
lcelijk noch impliciet deze zalcen regelen ( zie 
cass., 1 juni 1966, Bull. en PAsrc., 1966, I, 
1243 ; zie ook de verwijzingen waarvan 
sprake in de noot op dezelfde bladzijde) . 

(2) Oass., 7 oktober 1969 (An. cass., 1970, 
blz. 133); raaclpl. cass., 22 jlmi 1970 (ibid ., 
1970, blz. 990) . 
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II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door de verweerder 
Poos is ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door de verweerder 
Delhez is ingesteld : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich er toe beperkt een provisionele 
schadevergoeding toe te kennen en voor 
het overige een onderzoeksmaatregel 
beveelt ; dat het derhalve geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 van 
het W etboek van strafvordering en geen 
uitspraak doet inzake bevoegclheid; dat 
de voorziening voorbarig en derhalve 
niet ontvankeliJk is ; 

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

15 februari 1971. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Trousse. - Gelijlcluidende concht
sie, de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 15 februari 1971. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZA.:KEN. -- VooR
ZIENING TEGEN .EEN OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN EINDBESLISSING VAN DE 
COl\iMISSIE TOT BESCHERMThG VAN DE 
l\fAATSCHAPPIJ W AARBIJ EEN VERZOEK 
TOT INV;RIJHEIDSSTELLING WORDT VER

WORPJ!lN . 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - 0ASSATIEGEDING. - VOORZIE 
NING TEGEN EEN BESLISSING BE-

(1) Over bet definitief en bet contraclictoir 
karakter van een beslissing in strafzaken en 
met name van de beslissingen van de commis
sie tot bescberming van de maatscbappij, raad-

TREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE 
WET TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ. - G:mEN KOSTEN TEWEEG
GEBRACHT DOOR RET CASSATIEGEDING. 

1 o De voo1·ziening tegen een eindbeslissing, 
die op tegenspmalc is gewezen doo1· de 
commissie tot besche1·ming van de maat
schappij en waa1·bi.i een ve1·zoelc tot 
inv1·ijheidstelling wo?'dt ve?'W01'pen, w01·dt 
te laat ingediend indien dit geschiedt 
na het ve?·st?·ijlcen van de te1·mijn gesteld 
bij w ·tilcel 373 van het H' etboek vctn 
stmjvo1'Cle1·ing ( 1). 

2° De voo1·zieningen tegen beslissingen 
bet1·efjende de toepassing van de wet tot 
besche1·ming van de maatschapp·ij b?'en
gen voo1· het cassatiegeding geen belast
ba?'e lcosten mecle (2). (1-Yetb. van de 
registratie-, hypotheek- en gri.ffierech
ten, art. 162-6°bis, 2791-1°, 2792-1o en 
280-1°.) 

{IrUPPERTZ.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissin.g, op 10 november 1970 gewezen 
door de Commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Luik en 
waarbij eisers verzoek tot invrijheid
stelling op de proef wordt verworpen ; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
deze eindbeslissing die op tegenspra.ak 
in strafzaken is gewezen, eerst op 
25 november 1970 is ingesteld, dit is 
buiten de termijn bepaald bij artikel 373 
van het W etboek van strafvordering ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

15 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, .de H. Perrichon, raarlsheer 
waarnemend voorzitter . - V e1·slaggeve1·, 
de H. Ligot. - Gelijlcluidende concl1~sie, 
de H . Colard, advocaat-generaal. 

piege men cass:-, 5 maart 1951 (Bull. en PASIC., 
1951, I, 448), 16 juni 1969 (An·. cass.-, 1969, 
biz. 1027) en 22 september 1969 (ibid., 1970, 
biz. 82). · 

(2) Cass., 12 oktober• 1970, supm, biz. 141. 
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2e KAMER. - -15 februari 1971. 

lO CASSATIE. - BEVOEGDREID. 
AMBTSHALVE OPGE_WORPEN 1\'liDDEI-EN. 
- T UCRT?:AKEN. - BESLISSING VAN 
DE RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE 
VAN ARCHI'l'ECTEN. CASSATIEBE
ROEP INGES'l'ELD v66R DE I NWERKING
TREDI~G VAl'! ARTIKEL 67, § 3, VAN DE 
WET VAN 15 JULI 1970. - UJTSPRAAK 
VAN RET HoF N A DEZE INWERKING
TREDING. - MIDDEL DAT Ali1BTSITALVE 
KAN WORDE;< OPGEWURPEN. 

2o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL) . -
VREE:\1DELJNGEN . - 1.-YET VAN 20 FE
BRUARI 1939, ARTIKEL 8, I.ID 2. -
VREEi\'lDELTNGEN K UNNEN BIJ KONI'NK
LIJK B.i;:SLUIT TOEGELATEN WORDEN 
OM ALS ARCHITECT OP TE 'lREDEN. -
TOELATING KA ... ""< ALGEMEEN OF BE
PERKT ZIJN. 

1 o Het Hoj lean, Z3ljs na de inwe?·leingtre
ding van a1·tilecl 67, § 3, van ae wet van 
15 j u li 197"0 (1), tot staving van een 
ontvankelijlc cassatiebe1·oep tegen een 
beslissing van de Raad van be1·oep van 
de Onle van anhitecten, ambtshalve 
een middel opwrwpen. (vVet van 26 juni 
1963, art. 33.) (Impliciete oplossing.) 

2o Ingevolge a1·tilcel 8, lid 2, van de wet 
van 20 jeb1·ua1'i 1.939 op de besche1·ming 
van -de tite/ en van het be1·oep van 
w·chitect mag df3 Koning aan P"-TSonen 
van m·eemcle nationaliteit toelat·ing veT-. 
lenen om als a1·chitect in Belgiii op te 
t1·eclen'; de alclus ve?'leende toelating lean 
ofwel algemeen ofwel bepe1·kt zijn tot 
bepaaldc wm·lezaamheden (2) (3). (Im

pliciete oplossing.) 

(NATIONALE EAAD VAN DE ORDE VAN 
ARCHITECTEN, T. T UREGUN. ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
b eslissing, op 14 mei 1969 gewezen door 
de Franstaligo Raad van oeroep van de 
Orde· van Architeoten ; 

(1) Cass., 26 januari 1971 , Stt1J1'a, blz. 510. 
(2) Volgens de bestreden beslissing was wet

telijk het koninklijk besluit dat aan de ver
weerder de aJgemene toela ting had verleend 
om als architect op te treden, aangezien krach
t ens artikel 8, lid 2, van de wet van 20 februari 
1939 de toelating kan beperkt worden. 

r1•RRA1'll< . 1~71 . - 1~ 

Ove rwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
r echtsvormen werden nageleefd en dat -
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die r e denen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

15 februari · 1971. - 2e kamer. 

Voo1·zitte1', de H. Trousse, raadsheer 
waarnem.end voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Cape ll e. - · Gelijleluidencle conclu
sie, de H . Dumon, advocaat--generaal. 

2e KAMER. - 15 februari 1971. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINC:EN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN I NGESTELD. 
- S'l'RAFZAKEN . - BESLISSINQ WAAR 
BIJ DE BURC,ERB-ECH'l'ELIJK AANSPRA
KELIJKE PARTIJ BLTITEN RET GEDING 
WORDT GESTELD.- VoORZIENING VAN 
DEZE PARTIJ. - . NIE:;T-ONTVANKELIJK
HEID. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN 0 - STRAFZAKEN 0 -

VONNIS DAT BESLIST DAT DE VADER 
VAN EEN MINDERJARIG KIND NIET 
BURGERRFCB~ELIJK AANSPRAKELIJK IS 
VOOR DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE
Ril\IG TEGEN DIT KINO, MAAR DAT RET 
KTND EN DE VADER, IN DEZE BOEDANIG
HEID, HOOFDEI.IJK JEGENS DE BURC1ER
LIJKE PARTIJ TOT SCHADEVERGOEDING 
VEROORDEELT.- T EGENSTRIJDIGREID. 

30 Wl.i:GVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEl\'lENT VAN 10 DECEMBER 1958, 
DE ARTIKELEN 15, 16, 17 Ec-r 18, 
GEWIJZIGD BIJ RET KONJNKLIJK BE
SLUI1 VAN 30 APRIL 1963. - VOOR
RAN G. - N OODZAAK VOOR T)E BESTUUR
DER DIE DE DQORGANG MOET VRIJ
LATEN, DE GENADERDE WEG OP TE 
RIJDEN OM ZICR REKENSCHAP TE 
GEVEN VAN D:E: AANWEZIGREID VAN 
EEN BESTUURDER OP D EZE 'WEG. -
VoORWAARDEN OM DIT MANEUVER 
TE MOGEN UITVOEREN. 

(3) In dezelfde zin Raad van Stat e, 4 augus
tus 1970, arrest m•. 14240 (Verzameling dm· 
a?'1'esten en adviezen, 1970, blz. 758), maar 
contm, R aad van State, 10 december 1952, 
arrest nr. 2031 (ibid., 1952, biz. 1200). 
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4o AANSPRAKELIJKHEID (BUI TEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL.- Qp DE RIJBAAN ONR])GEL
MATIG STATION])REND VOERTUIC+. -
VooR ])EN B])STUURDER TE VOORZIENE 
HINDERNIS. - V ASTSTELLING SLUIT 
NIE.T NOODZAKELIJK IN DAT ER GEEN 
OORZAKELIJK VERBAND BESTAAT TUS
SEN HET MISDRIJF GEPLEEGD DOOR DE 
B])STUURDER VAN RET STATIONEREND 
VO])RTUIG EN DE SCHADE ZOALS ZIJ 
ZICH H])EFT VOORGEDAAN, 

1° Niet ontvanlcelijlc, we gens het ontb1·elcen 
van belang, is cle voo1·ziening in cassatie 
van de bu?·ge?'?'echtelijlc ctcms1J1'Ctlcelijlce 
pa1·t·ij tegen een besl·issing wam·bij zij 
buiten het gecling wonlt gestelcl ( 1) . 

2o Doo1· tegenst'l'ijcligheicl acmgetast is het 
vonnis clctt eenscleels beslist clat cle vade?' 
vai~ een belclaagcle clie bij hem inwoont 
niet btw·ge?'?'echtelijlc actnspmlcelijlc is 
voo1· cle lcosten van cle st?·ajvm·cle1·ing 
tegen cleze belclaagcle om 1-eclen clat cleze 
niet mee1· mincle1ja1'ig is en cmclm·cleels 
dit lcincl en de vacle1·, in cleze hoeclanig
heicl, hoojclelijlc tot schacleve1·goecling 
jegens cle btwge1'lijlce pcwtij ve?'oo?·
cleelt (2). 

30 H' annee1· cle bestuttnle·r die cle doo1·gang 
moet v1'ijlaten voo?' hem clie op de 
genade1·de weg 1·ijclt, zich wegens cle 
1Jlaatsgestelclheicl enlcel 1·elcenscha1J lean 
geven vcm cle aanwezigheicl van een 
bestttunle1· 01J cleze weg mits cleze 01J te 
1·ijclen, mctg h~j op cleze weg voo?·u.it 
lcomen in zove1· zullcs st1·ilct nooclzalcelijlc 
is en met de ve1·eiste voo1·zichoigheicl om 
clit te cloen zoncle1·· gevaa1' voo1· ongevallen, 
gelet 01J cle plaats, cle venvijcle1·ing en cle 
snelheicl van cle ancle1·e voo?'?'ctng hebbencle 
besttttwde?'· (3). (Wegverkeersreglen1.ent 
van 10 december 1958, art . 15 ~ot 18, 
gewijzigd bij h et kon. besl. van 30 april 
1963.) 

4o De vaststelling doo1· de ?'echte1' clat een 
op cle 1·ijbaan on?'egelmatig stationeTencl 
voe1·tttig een hincleTnis was clie cloo1· cle 
bestttUnle?' 1:an een ancle1· voe?·tttig leon 
wo?'clen voo1·zien, sluit niet nooclzalcelijlc 
in dat e1· geen oo?"zalcelijlc ve1·bancl 

(1) Cass., 14 september 1970, Stt)J?'ct , biz. 40. 
(2) Raadpl. cass., 9 mei 1960 (Bull. en 

PASIC., 1960, I, 1041). 
(3) Cass., 23 november 1970, Stt1J?'ct , biz. 276 

en de noot 2. 
(4) Raad'pl. cass., 9 juni 1970 (A,., .. cass., 

1970, biz. 044) en 12 oktober 1970, sttpm, 

biz. 138. 

bestaat tttssen het miscl?"ijj gepleegcl clom· 
cle besttttwclm· van het statione1·encl 
voe?'tttig en cle schacle zoals zij zich 
heejt voo?'geclaan (4). 

(B. EN A. J\UGNOT, T. DOEM:EN, MAES, 
BERTOLAZZI, TIRIONS EN « SOCIETE 

M:UTUELLE DES ADJ\HNISTHATIONS PU • 
BLIQUES ».) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 januari 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio~1ele 
Recht bank te Luik; 

A . In zover de voorzienin.g van de 
eerste eiser, beklaagcle, gericht. is tegen 
de beslissing over de tegen hem ingestelcle 
strafvordering : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen i~1 acht genomen zijn en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
lS; 

B. In zover de voorzienu•g van de 
tweede eiser, bm·gerrechtelijk aanspra
kelijke partij, gericht is tegen d e beslis
sulg over de rechtsvordering die door het 
openbaar ministerie tegen hem is· inge
steld : 

Overwegende dat, h et bestreden vonnis 
eiser buiten zaak stelt; dat de voorzienmg 
derhalve niet ontvankelijk is wegens h et 
ontbreken van belang; 

0. In zover de voorzienu1gen gericht 
zijn tegen de · beslissingen over de bm·
gerlijke rechtsvorderingen, tegen de eisers 
mgesteld door de bmgerlijke partij 
Doelnen, door de burgerlijke partij 
« Societe mutuelle des administrations 
publiques », die in de rechten is getreden 
van Doemen, en door de tweecle eiser 
tegen de beklaagde, Doemen : 

Over het eerste midclel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen f382 , 1383 
en 1384 van het Burgerlijk We·tboek, 
50 van het Strafwetboek, 3 en <1 van de 
wet, van 17 april 1878, houdencle de 
voorafgaande titel van het vVetboek van 
strafvordering, en 97 van de Gron.dwet, 

cloonlat het bestreden vom1is, recht
doende op de strafvordering, na de tweede 
eiser, vervolgd als burgerrechtelijk aan
sprakelijk voor de eerste eiser, buiten het 
geding te hebben gesteld, op grond dat 
de eerste eiser niet !anger mmderjarig 
is, ~1iettemin de twee eisers veroordeelt 



- ! ~-. l 

- 579-

om als schadevergoeding verscbillende 
bedragen boofdelijk te b etalen aan 
Doemen en aan de " Societe mutuelle des 
administrations publiques », 

teTwijl de rechters in hoger beroep geen 
enkel gegeven vermelden dat tot recht
vaardiging kan dienen van de veroorde
ling van de tweede eiser om, hoofdelijk 
m et de eerste, schadevergoeding te beta
len aan de burgerlijke p artij en Doemen 
en « Societe mutuelle des administra tions 
publiques » ·(schending van aile in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen); 

en terwijl bet tegenstrijdig is en erzijds 
op de strafvordering te b eslissen dat de 
tweede eiser · buiten het geding moet 
gest eld worden als burgerrechtelijk aan
sprakelijk voor de eerste eiser, en ander
zijds hem hoofdelijk m et die eerste eiser 
t e veroordelen om de tegen h en gest elde 
burgerlijke partijen t e vergoeden : 

Overwegende dat zonder in tegen
strijdigheid te v ervallen, h et vonnis niet 
h eeft Inumen beslissen op de rechtsvor
d ering van het openbaar ministerie, d a t 
d e tweede eiser , gedagvaard als bm·ger
r echtelijk aansprakelijk voor de eerste, 
buiten het geding gesteld moet worden 
en niettemin, rechtdoende op d e burger
lijke rechtsvorderingen, h em in dezelfde 
hoedanigheid veroordelen , hoofdelijk m et 
d e eerste eiser , om d e bm·gerlijke p artij en 
te vergoede~1 voor de gevolgen van h et 
aan laat stgenoemde eiser te wijten onge
val; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel , a fgeleid uit 
d e schending van de artikelen 12, 16-2-a 
en 18 van het algemeen reglement op de 
poli tie van het wegverkeer, dat gewijzigd 
is bij bet koninklijk b esluit van 30 april 
1963, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van d e Grondwet, 

do01·dat het bestreden vonnis de ver
weerder D oemen vrijspreekt van elke 
fout e~1 ontslaat van alle aansprakelijk
heid voor h et bedoelde ongeval , op grond 
met name dat de eerste eiser reed op 
2,80 m eter van d e rechterkant van de 
rijbaa.n; dat zijnerzijcls h et voertuig van 
Doemen tot ongeveer 3,20 meter op d e 
rijbaan is gekomen ; dat niet betwist 
wordt dat, om enig zicht te hebben , 
Doemen die d e voorrangsweg naderde, 
tot ongeveer 2 ,80 m eter op deze weg 
moest komen; dat de eerste eiser, die 
op de rechterkant van het vrije deel v an 
d e gevolgde weg reed, de zichtbaarheids
hoek verminderde en een vrij e weg van 
2 m eter op zijn linkerkant onbenut liet ; 
d at, ook al had DoemeD volstrekt regel -

matig gestopt op 2,80 1neter van de 
rechterrand v an d e rijbaan, ee11 ongeval 
toch onvermijdelijk ware geweest ; dat 
aan Doemen niet ernstig k an worden 
verweten dat hij niet juist gestopt heeft 
op het ideale punt, dat in koelen bloede 
bep aald is tijdens een reconstitutie die 
noodzakelijk onderbroken werd door 
foto-opnamen, maar dat hij dit plmt 
heeft oversch reden m et enkele centimeter, 
ja zelfs m et t en hoogste 40 mu; en dat de 
aan Doemen ten laste gelegde misclrijven 
derhalve niet bewezen zijn, 

tenvijl, wanneer een bestuurder die 
hem die rijdt op de weg die hij nadert 
moet laten voorgaan zich wegens de 
gesteldheid van de plaats geen rekenschap 
kan geven van de aanwezigheid. van een 
bestuurd.er op die weg d an door deze 
weg op te rijden, hij daar slechts mag 
komen in zover h et strikt noodzakelijk 
is en m et de nodige voorzichtigheid om 
dit t e lnmnen doen zonder gevaar voor 
ongevallen, gelet op d e plaats, de ver
wijdering en de snelheid van de andere 
bestuurder ; zoclra bet bestred en vonnis 
besliste dat Doemen 2,80 m eter ver moest 
komen op de door de eerste eiser gevolgde 
voorrangsweg om enig zicht te begin
nen te hebben, en het v aststelde dat 
de voornoemde Doemen 3,20 m eter ver 
gekomen was op de voorrangsweg, h et 
wettelijk niet kon beslissen dat Doemen 
de artikelen 16-2-a en 18 van h et weg
verkeersbesluit niet had overtreden; dat 
het evenmin aan de eerste eiser kon 
verwijten t e hebben gereden op de 
rechterlmnt van het vrij e deel van de 
door hem gevolgde weg, aangezien hij 
daartoe verplicht was bij artikel 12 van 
het wegverkeersbesluit ; en ten slotte de 
feitenrechters zonder in tegenstrijdigheid 
te vervallen, niet t egelijk konden beslis
sen dat de eerste eiser op 2,80 meter 
van de rechterrand van deze rijbaan reed 
en dat, indien Doem en gestopt had op 
2,80 meter van de rand van deze rijbaan, 
een ongeval onvermijdelijk ware geweest; 
zodat het bestreden vonnis geen. recht
vaardiging geeft voor zijn beslissing 
Doemen t e ontslaan van aile aansprake
lijkheid voor deze botsing : 

Overwegende dat enerzijds het vonnis 
zijn b eslissing gedeeltelijk grondt op de 
omstandigheid d at bij d e botsing de 
eerst e eiser op 50 centimeter afstand 
langs de voertuigen die rechts op de . 
voorrangsweg stationeerden, en op 
2,80 meter van d e rechterra~1d va~1 de 
rijbaan reed, terwij l h ij een vrije ruimte 
van 2 meter op zijn li,nkerkant onbenut 

,. 
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Iiet en aldus de zichtbaarheid vermin
derde waarover Doemen, die rechts van 
hem uit een weg zonder voorrang kwam 
gereden, beschikte; 

Overwegende dat het v'onnis beslist 
dat dit feit een fout oplevert voor de 
eerste eiser en het aldus artikel 12 van 
het wegverkeersbesluit schendt luidens 
hetwelk de weggebruiker verplicht is zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand van de 
baan te blijven ; 

Overwegende dat anderzijds, wanneer 
een bestuurder die de doorgallg moet 
vrijlaten voor hem die rijdt op de vo_or
rangsweg die hij nadert, zich, zoals h1er, 
wegens de plaatsgesteldheid geell reken
schap kan geven van de aanwezigheid 
van een bestuurder op deze weg dan door 
deze op te rijden, hij daar slechts m~g 
komen in zover het stnkt noodzakebJk 
·is en met de nodige voorzichtigheid om 
dit te kunnen doen zonder gevaar voor 
ongevallen, gelet op de voorzienbare 
gedraging van de voorranghebbende be
stuurder; 

Overwegende dat het vonnis erop w~jst 
dat Doemen, die de door de eerste e1ser 
gevolgde voorrangsweg opreed, zowat 
2,80 meter op deze weg moest komen 
om enig zicht te beginnen te hebben, 
daar een vrachtwagen rechts van de 
rijbaan stationeerde ; 

Overwegende echter dat het vonnis 
vaststelt dat de wagen vall Doemen 
ongeveer 3,20 meter gekomen is op de 
rijbaan zoal_s blijkt uit d~. scherven en 
het achtermtstoten van ZlJn ·wagen na 
de botsing; 

Overwegende dat deze laatste vast
stelljng insluit dat Doemen verder op de 
voorrangsweg gekomen is dan strikt 
noodzakelijk was om zich van de aan
wezigheid van een bestmu·der op deze 
weg te vergewissen ; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden 
vonnis wettelijk niet heeft kmmen beslis
sen dat Doemen 'de artikelen 16-2-a en 
18 van het wegverkeersbesluit lliet heeft 
overtreden en de eisers veroordelen tot 
algehele vergoed.ing van de schade door 
het bedoelde ongeval berokkend aan 
Doemen en aan de " Societe mutuelle des 
administrations publiques ,, die in de 
rechten getreden is van Doemen ; 

Dat het rniddel gegrond is ; 

D. In zover de voorzieningen gericht 
zijn t egen de beslissingen O_l)_ de rechts
vordering van de bm·gerhJ_ke partlJ, 
" Societe mutuelle des admm1stratwns 
publiques ,, die in de rechten getreden 
is van Tirion~ : 

Over het de1·de middel, afgeleid uit 1 

de schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Bmgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

rloo1'Clctt het bestreden von.nis, door de 
redenen van de eerste rechter over te 
nernen en het beroepen vonnis gedeelte
lijk te bevestigen, tegelijk vaststelt dat 
de wagen van Doemen geworpen is tegen 
die van Tirions, die op 4,11 meter van 
de rand van de rijbaan stationeerde, 
Tirions veroordeelt tot 15 frank geldboete 
wegens overtrading van artikel 34/2, 2°, 
van het wegverkeersbesluit en beslist dat 
de telastlegging die aldus tegen Tirions 
bewezen is verklaard, in geen oorzakelijk 
verband staat met het ongeval, zonder 
de redenen voor zodanige beslissing aan 
te geven, en terwijl het tegenstrijdig is 
tegelijk te beweren dat een wagen 
geworpen is tegen een onregelmatig 
stationerend voertuig en tevens dat de 
font die de bestuurder van dit voertuig 
a.Idus heeft begaan, in geell oorzakelijk 
verband staat met het ongeval, hoewel de 
schadelijke gevolgen ervan onbetwistbaar 
verergerd zijn door de botsing tussen die 
wagen en dit voertuig ; zodat het bestre
den vonnis geen wettelijke rechtvaardi
ging heeft gegeven voor zijn beslissing 
waarbij de eisers veroordeeld zijn tot 
vergoeding van de algehele schade, 
ondergaan door Doemen en door de 
" Societe mutuelle des administrations 
publiques ,, in zover deze getreden is in 
de rechten van Tirions : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door de redenen van de eerste rechter 
over te nemen, erop wijst dat tengevolge 
van de botsing- tussen de wagen van 
Bernard Mignot en die van Doemen, 
deze laatste geworpen werd tegen de 
auto van de verweerder Tirions, welke 
aldus beschadigd werd ; 

Dat het vonnis Tirions veroordeelt om 
zijn voertuig te hebben Iaten stationeren 
in de nabijheid van een kru.isptmt op 
minder dan vijf meter van de verlenging 
van de meest nabije rand van de dwars
rijbaan en beslist dat clit misclrijf niet 
in oorzakelijk verband staat met het 
bed.oelde ong<'val : 

Overwegende dat het voru1is niet heeft 
vastgestelcl dat de beschadiging van het 
voertuig van Tirions dezelfde zou zijn 
geweest, indien laatstgenoemde niet op 
onregelmatige wijze gestationeerd had op 
de plaats waar hij een stoot heeft gekre
gen va11 de wagen van Doemen die tegen 
hem geworpen werd, zodat het zijn 
beschikkend gedeelte niet wettelijk heeft 
gerechtvaardigd ; 
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Dat het middel gegrond is ; 

E. In zover de voorziening van tweede 
eiser gericht is tegen de beslissingen 
op de burgerlijke rechtsvorderingen die 
door hem zijn ingesteld tegen Bertolazzi, 
Maes en Tirions : 

Overwegende dat eiser geen middel 
voordraagt ; 

F. In zover de voorziening van eerste 
eiser gericht is tegen de verweerders 
Bertolazzi en Maes : 

Overwegencl-e dat eiser geen geding 
voert met deze verweerders en tegen hem 
geen enkele veroordeling te hunnen 
gunste is uitgesproken, zodat de voorzie
ning niet ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van belang ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de rechtsvorderingen, tegen de twee 
eisers ingesteld door de burgerlijke par
tijen Doemen en " Societe mutuelle des 
a:lministrations publiques " die in de 
rechten getreden is van Doemen en 
Thirions en over de rechtsvordering inge
steld door de tweede eiser tegen Doemen, 
behalve echter in zover het beslist dat 
de eerste eiser foute~1. heeft begaan 
waarvoor hij aansprakelijk is ; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de verweerder Doeme1i en de 
" Societe mutuelle des administrations 
publiques " in de helft van de kosten en 
de eisers in de andere helft ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, zitting houdende 
in hager beroep. 

15 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en V e~·slaggeve1·, de H. de vVaer
segger, raadsheer waarnernend voorzitter. 
- Gelijklttidende conchtsie, de H. Delan
ge, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Faures. 

2e KAli'I:ER.- 16 februari 1971. 

1° DRONKENSCHAP. - BESLUIT\VET 
VAN 14 NOVE;MBER 1939, ARTIKEL l. -
BEGRIP. 

2° WEGVERKEER. - BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG rN STAAT VAN DRONKEN· 
SCRAP OP EEN OPENBARE PLAATS. -

WET BETREFFEJ'TDE DE POLITIE OVER 
HET vv.E;GVERKEER (COORD!l'TATIE VAl'T 
16 MAART 1968), ARTIKEL 35.- STAAT 
V Al'T DRONKENSCHAP. - BEG RIP. 

3° WEGVERKEER.- BESTUREl'T VAN 
EEN VOERTUIG IN STAAT VAN DROl'T
KENSCRAP OP EEN OPEl'TBARE PLAATS. 
- WET BETREFFENDE DE POLITIE 
OVER RET WEGVERKEER (COORDil'TATIE 
VAN 16 MAAR'J' 1968), ARTIKEL 35. -
FEITELIJKE V ASTSTELLil'TGEN W AARUIT 
DE RECRTER NIET WETTELIJK DE STAAT 
VAN DRONKENSCHAP REEFT KUl'TNEN 
AFLEIDEN. - 0NWETTELIJKE VEROOR
DEL!l'TG. 

4° CASSATIE. - BEVOEGBHEID. -
STRAFZAXEN. - BESTUREl'T VAN EEl'T 
VOERTUIG rN STAAT VAN DROl'TKEl'T
SCHAP OP EF.l'T OPEl'TBARE PLAATS. -
STAAT VAN DROl'TKEl'TSCHAP. - TOE
ZICRT DOOR HET HOF. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAXEl'T. - VERZOEKSCRRIFT TOT 
STAVJNG VA.t'f DE VOORZIEl'TING. 
VERZOEKSCRRIFT NEERGELEGD 'fER 
GRIFFIE VAN HET RECRTSCOLI,EGE, DAT 
DE BESTREDEN BE_SLISSrNG REEFT GE
WEZEN.- NEERLEGGrNG NA RET VE;R
STRIJKEN: VAN DE TERliHJl'T GESTELD 
BIJ ARTIKEL 422 VAN RET '\VETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID VAN RET VERZOEK
SCHRIFT. 

1° In a1·tilcel 1 van de besluitwet van 
14- novembe1· 1939 bet?·etfende de beteu
geling van de cl1·onkenschap hebben de 
woo1·den " staat van cl?·onlcenschap " lwn 
gewone betekenis en bedoelen de staat 
van een peTsoon die niet mee1· de aan
hottdende beheeTsing ave~· zijn claden 
bezit, zoncle1· nooclzakelij 7c de bewustheid 
eTvan te hebben ve1·loTen (l). 

2° In a?'tikel 35 van de wet bet?·etfende de 
politie ove1· het wegve1·kee~· ( coo?·dinatie 
van 16 maaTt 1968) hebben de wo01·den 
" staat van clTonlcenschap " lnm gewone 
betelcenis en bedoelen de staat van een 
pe1·soon die niet meeT cle aanhottdende 
beheeTsin g ove1· zijn dade1-y bezit, zoncle1· 
nooclzalcelijlc de bewttstheicl e1·van te 
hebben ve1·Zo1·en (2). 

(1) Cass., 18 januari 1960 (Bttll. en PASIC., 
1960, I, 557). 

(2) Cass., 2 februari en 13 april 1970 (A1-r. 
cass., 1970, blz. 509 en 738). 
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3o Uit de enkele vaststellingen clat een 
beklaagde in de loop van de dag een 
zeke1·e hoeveelheicl bie1· heeft gecl?·onken 
en dat de stu~wvastheid en de cont·role 
ove1· een t?'acto?' op een met sneetttv en 
ijzel bedekte weg ontegensprekelijk hie?'
oncle?' ste1·k hebben geleden , le·idt de 
?·echte?' niet wettelijk af dat deze belclaag
cle in · staat van cl?·onkenscha1J ve1·kee?'de 
toen hij dit voe?·tuig best~tunle op een 
01Jenbcwe plctats (I). (Wet betreffende 
de politie over het wegverkeer [coor
dinatie van I6 maart I968], art. 35.) 

40 Het Hoj van cassatie is bevoegd om na 
te gaan of de 1·echtm· uit de vastgestelde 
jeiten wettelijk heejt ktmnen ctfleiden dat 
een bestu~wde1· in staat van cli'onkenschctp 
ve?'lceenle, in de zin van w·tilcel 35 van 
de wet bet1·efjende de 1Jolitie ove1· het 
wegve1·kee1' (coonlincttie van 16 maw·t 
1968) (2). (Impliciete oplossing.) 

5o Niet ontvankelijk in st1'Cijzaken is het 
ve?'zoelcsclwijt tot stewing van een voo?'
ziening in stmjzalcen dat te1· g?·iffie van 
het ?'echtscollege dat de beslissing heejt 
gewezen, is nem·gelegcl na het ve?·st?·ijken 
van de te1·mijn gestelcl bij a1·tikel 422 
van het HT etboek van st?·ajvonle
?'ing (3) (4). 

(w. EN A . DE RORE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 oktober I970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Kortrijk ; 

N opens de voorziening van eerste eiser, 
beklaagde : 

Over het middel ambtshalve afgeleicl 
uit de schending van de artikelen I van 
de besluitwet van I4 november I939 
en · 35 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de politie over het weg
verkeer : 

(1) Raadpl. cass., 27 februari 1956 (Bttll. 
en PASIC., 1956, I, 671). 

(2) Raadpl. cass., 6 december 1965 (Bttll. 
en P.asiC., 1966, I, 462); 7 januari .1969 
(A?T. cass., 1969, blz. 444) ; 22 september 1969 
(ibicl., 1970, blz. 77) ; noot 1 onder cass., 
5 april 1956 (Bttll. en PASIC., 1956, I, 809). 

(3) Cass., 12 en 19 januari 1971, sttp?'a, 
biz. 454 en 484. 

Overwegende dat het vonnis eiser ver
oordeelt tot een enkele straf wegens 
inbreuken op de artikelen I van de 
besluitwet van I4 november I939 en 35 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer (telastleg
gingen D en E); 

Overwegende dat de rechter, na vast
gesteld te hebben dat eiser in de loop 
van de dag een aantal glazen bier had 
gedron.ke~l zich ertoe beperkt te· beschou
wen « dat de stunrvastheid en controle 
van eiser over een tractor op een 1net 
sneeuw en ijzel bedekte weg ontegen
sprekelijk hieronder sterk zullen hebben 
geleden »; 

Overwegende clat, bij gemis aan bepa
ling door de wetgever van de woorden 
« staat van dronkenschap », deze uit
drukking client te worden verstaan in 
hare gewone betekenis ; dat, naar de 
gebruikelijke taal, een bedronken persoon 
diegene is welke zich derwijze onder de 
invloed van de dra~lk bevindt dat hij 
over de aanhoudende beheersi~lg van zi jn 
daclen niet meer beschikt zonder daarom 
nochtans noodzakelijk het bewustzijn 
ervan verloren te hebben; 

Overwegende clat de rechter door de 
hierboven aangehaalcle overwegingen de 
veroordeling niet wettelijk rechtvaarcligt ; 

En overwegende ten opzichte van de 
telastleggingen A, B en 0 dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

N opens de voorziening van tweede 
eiser, bm·gerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegencle clat uit de stukken waa.r
op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat de voorziening betekend werd 
aan bet openbaar ministerie tegen het
welk zij gericht is ; 

Dat de voorziening, derhalve, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie welke door eerste 
eiser ter griffie van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk werd neergelegd 

(4) De verklaring va.n cassatieberoep werd 
gedaan de 12• oktober 1970 en de memorie 
werd pas de 23• oktober 1970 ter griffie van 
de rechtbank neergelegd. Voor de berekening 
van de termijn raadplege men noot 2 onder 
cass., 11 juni 1951 (Bttll. en PASIC., 1951, I, 
694) en de noot onder cass., 25 januari 1965 
(ibid., 1965, I, 511). 
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buiten de wettelijke termijn, vernietigt 
het b estreden vonnis in zover het uit
spraak doet over de telastleggingen D 
en E en ove1· de kosten ; verwerpt 
de voorziening van tweede eiser en die 
van eerste eiser voor wat betreft de 
telastleggingen A, B en 0; zegt d at ten 
gevolge van de uitgesproken vernietiging 
de b eslissing t en opzichte van tweede 
eiser gewezen in die mate doelloos ·worclt ; 
b eveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vormis; ver
oordeelt eerste eiser in de helft van de 
kosten van zijn voorziening en laat het 
overige van de kosten ten laste van de 
Staat ; veroordeelt tweede eiser in d e 
kosten van zijn voorziening ; verwijst de 
aldus b eperkte zaak naar de Correctio 
nele R echtbank te Gent, zitting houdende 
in hoger b eroep. 

16 februari 1971. ~ 2• kmner. ~ 
Voo1·zittm· en Ve1·slaggeve1·, de H . D ela 
haye, raadsheer waarnernencl voorzitter. 
~ Gelijlcluidende conclttsie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. ~ Pleite1·, de H . Heer
man (van de balie te Oudenaarde). 

2• KAlVmR. ~ 16 februari 1971. 

HERZIENING. Nmu w FElT OF 
Ol\fSTANDIGHEID WAARVAN DE VER
OORDEELDE HET BESTAAN NIET HEEFT 
KUNNEN AANTONEN TEN TIJDE VAN 

HET GEDING. ~ BEWIJS VAN DE 
ONSCHULD OF VAN DE TOEPASSING VAN 
EEN STRENGERE STRAFWET KAN ER 
NIET UIT VOLGEN. ~ NIET ONTVANKE 
LIJKE AAN VRAAG , 

Indien uit het niettw feit of ttit de omstan
di gheid wam·van de ve1'001'cleelcle het 
bestaan niet heeft lcnnnen aantonen ten 
tijcle van het gecling, in st?·ijd met wat 
hij beweeTt, niet het bewijs volgt van zijn 
onschulcl of van de toepassing van een 
stTenge1·e stm,fwet clan die tvellce hij 
we1·lcelijlc heeft oveTt?·eclen, ve1·lclaa1't het 
Hof van cassatie clat de aanvmag niet 
ontvanlcelijlc is en ve1'We1·pt het de aan 
V?'aag tot he1·ziening van de ve?·oo?·cle
ling (1). (Sv., art. 443, 3o.) 

(1) Cass., 12 november 1960 (Bull. en 
PASIC., 1961, I, 398); raaclpl. cass., 5 mei 
1969 (A1"1', cass., 1969, b iz. 857). 

(MAES.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het verzoek
schrift ondertekend door Meester Fally, 
advocaat bij het Hof van cassatie 
waarbij lVIaes Leo de herzien;ng 
aanvraagt van een in kracht van gewijsde 
gegaan arrest van h et Hof van .beroep 
te Brussel op 16 juni 1969 dat hem ver
oordee1d heeft tot een gevangenisstraf 
van drie jaar en 100 frank geldboete 
wegens valsheden in geschriften en op
lichtingen; 

Gelet op bet n1et r edenen omkleed 
gtmstig aclvies van drie advocaten bij 
het Hof van beroep te Brussel, met 
tien jaar inschrijving op de lijst; 

Overwegende dat eiser zijn v erzoek
scbrift stetmt op artikel 443-3° van bet 
vVetboek van strafvordering ; 

Overwegende dat tot staving van zijn 
verzoek eiser zekere inlichtingen doet 
gelclen, waaruit zou b lijken dat een van 
zijn bedienden C .. . , enerzijds, tweemaal 
veroordeeld is geworden wegens oplich
ting en verduistering, omstandigh eid die 
heel zware vermoeden s · verwekt dat de 
oplichtingen, wegens welke eiser veroor
deeld -wercl, niet door hem doch door C ... 
gepleegd werden, die, zoals een grondige 
studie van het dossier van eiser bet 
aanduidt, de gelden van veel klanten 
ontving en aldus, buit en bet weten van 
eiser, oplichtingen p leegde ten nadele van 
die klante11, en, anderzijds, na d e veroor
deling van eiser aan deze laatste niet min 
dan twaalf checks van een bedrag van 
244.000 frank overhanci.igde die b leken 
zonder dekki11g te zijn, wat aanduidt dat 
de cijfers aangenomen in de zaak van 
eiser niet juist ~ijn, alhoewel deze elemen
t en v an die aa.rd waren dat ze invloed 
uitoefenden op de uitgesproken straffen; 

Overwegende dat h et onderzoek, welk 
aanleiding h eeft gegeven tot h et arrest 
van 16 jtmi 1969, eveneens ingesteld 
werd tegen C ... die door de eerste r echter, 
wegens chefst al ten nadele van erser, 
veroordee1d werd ; 

Overwegende dat, om te bew ijzen dat 
C .. . als receptie -bediende geld ontving 
v an de meeste klanten en daarvan 
gebruik maakte om ze op te lichten 
buiten het m edeweten van eiser, dez~ 
laatste stetmt op het dossier betreffende 
de feiten wegens welke hij veroordeeld 
werd; 

Overwegende dat eiser er zelf op wijst 
dat de veroordelingen die C ... sinds zijn 
eigen veroordeling beeft opgelooen. uitl!A-
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sproken werden « hoofdens oplichting en 
verduistering : eenmaal bij de werkgever 
bij wie hij in dienst ging, wa~meer hij 
door eiser ontslagen was, en eenmaal 
wa~meer hij zelfstandig optrad als make
laar in geldleningen en verzekeringen » ; 

Overwegende dat eiser niet aanduidt 
welk verband er zou . kunnen bestaan 
tussen de in betaling teruggegeven checks 
en de veroordeling ; 

Overwegende dienvolgens dat de feiten 
en omstandigheden welke eiser inroept 
niet voldoen aan artikel 443-3° voor
noemd en· dat de aanvraag tot herziening 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de aanvraag 
tot herziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

16 februari 1971. - 2 8 kamer. 
Vo01·zitte1· en Ve1·slaggeveT, de H. Dela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. Dmnon, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Fally. 

2" KAMER. - 16 februari 1971. 

10 STRAFVORDERING. - VERVAL 
DOOR DE BETALING VAN EEN GELDSOM. 
- STORTING BINNEN DE GESTELDE 
TERMI.JN VAN DE DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE BEPAALDE GELDSOlVI. -
STRAFVORDERING VERVALLEN. 

2° CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN J USTITIE. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDE!f.ING VERV ALL_EN DOOR DE 
BETALING VAN EEN GELDSOJ\L 
VEROORDELEND VONNIS . - VERNIETI
GING ZONDER VERWI.JZING. 

1° In de gevallen bedoelcl in aTtilcel 166 
van het }Vetboelc van stntjvo?·de?·-ing, 
ve1·valt de stmjvoTde1·ing doo1· de sto1·ting 
binnen de gestelde tennijn van de do01· 
het openbacw ministe1·ie bepaalde geld
sam (1). 

2° Op de voo'!'Ziening van de p?'oc~t?'e~w·-gene-
1'Ctal, ingesteld ozJ bevel van de Jl!I iniste1· 
van j1tstitie, ven~ietigt het Hoj zonde1· 
venvijzing het vonnis, dat een vm·oo?'-

-----------------

(1) Vgl. cass., 15 oktober 1956 (Bttll. en 
PAsrc., 1957, I, 147); 17 januari 1966 (ibicl., 
1966, I, 642); 22 oktober 1969 (A1'1·. cass., 
1970, blz. 188), en de noten onder beicle laatste 
arresten. 

(2) Cass., 22 oktober 1969 (A1T. cass., 1970, 
bl?:. 1 R!l). 

cleling uitsp1·eelct wegens een jeit ten 
aanzien van hetwellc de st1·ajvonle1·ing 
vm·vallen was dooT de betaling van een 
geldsom onde1· de voo1·waa1·den omsch?·e
ven b·ij m·tikel 180 van het lVetboek 
van stmjvo?·de?·ing (2). (Sv., art. 441.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BI.J HET HOF 
VAN CASSATIE, IN ZAKE LAUWERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestredeH 
vonnis, op 2 maart 1968 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Nltwer
pen; 

Gelet op de vorderu1g van de procu
reur-generaal bij het Hof van cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

» De ondergetekende procm·eur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 21 augustus 1970, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 130.836/9/APJPourv., 
uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij het 
Hof, overeenkomstig artikel 441 van het 
\Vetboek van strafvordering aangifte te 
doen van het vonnis dat op 2 maart 1968 
door de Correctionele Rechtbank te 
N1twerpen is geweze~1 en waarbij Lau
wers Victor, op 14 februari 1946 te 
Hoboken gebore.n, tot een geldboete van 
200 frank is veroordeeld wegens onop
zettelijke slagen of verwondingen, door 
gebrek aa.n voorzichtigheid of voorzorg, 
maar zoncler het oogmerk om de persoon 
van een ander aan te randen. 

" Deze in lu·acht vmi gewijsde gega)le 
veroordeling werd uitgesproken hoewel 
Lauwers Victor gevolg had gegeven aan 
het verzoek dat de Procurem· des Konings 
te Antwerpe.n tot hem gericht had 
overeenkomstig artikel 180 van het 
W etboek van strafvordering e~1 het vast
gestelcl bedrag aan de ontvanger der 
geldboeten te Antwerpen binnen de 
gestelde termijn had doen toekomen, 
zoclat tengevolge van die betaling de 
strafvorderu1g vervallen was. 

» Ret aangegeven vonnis dat deson
danks de beldaagde veroordeeld heeft, 
heeft de voormelde wetsbepaling geschon
clen. 

» Om die redenen, vordert de onder
getekende procurem·-generaal dat het 
het Hof gelieve het bedoeld vom1is van 
de Correctionele Rechtbank te Antwer
pen te vernietigm1, te bevelen dat van 
7.i in ft.l~rp~f, 111Rlilin0' 7.A.l "UTnl'NAn O"AnlR~.lr-t. 
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op de kant van de vernietigde beslissing 
en te zeggen dat er geen grand is tot 
verwijzing. 

» Brussel, 2I september I970 . 

» Voor de Procureur-generaal, 
" De Advocaat-generaal, 

» (get.) Duman»; 

Gelet op artikel 44I van het vVetboek 
van strafvordering, de beweegredenen 
van de voorafgaande vordering aanJle
mende, vernietigt het vonnis van 2 maart 
I968 door de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen gewezen ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
zegt dat er geen aanleiding is tot verwij 
zing. 

I6 februari I97l. - 2e kamer. -
Voo1'Zitte1' en VeTslaggeve1·, de H. Dela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclttsie, de H. Duman, 
advocaat-generaal . 

26 KAMER.- 16 februari 1971. 

WEGVERKEER. VooRRANG. 
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 
I4 MAART I968, ARTIKEL I7 . 
BESTUURDER DIE EEN MANEUVER WIL 
UITVOEREN. - VERPLICRTING DEl AN
DERE BESTUURDERS TE LATEN VOOR
GAAN. - 0MVANG VAN DEZE VERPLICR
TING. 

De ve1·plichting opgelegd doo1· aTtikel 17 
van het wegveTkee?'s?·eglement van 
14 maa1·t 1968, volgens welke de best1m1·· 
de1· die een mane1we1· wil uitvoe·ren 
ve1·plicht is de anclm·e bestuunle1·s te 
laten voo1·gaan, is niet onde?'W01'pen aan 
de voonvam·de dat het mane1wm· de 
1w1·male gang van de andeTe bestu1tnle1·s 
kan ve1·hindenn of belemme1·ez~; zij is 
algemeen en houdt geen ve1·band met het 
in acht nemen doo1· de ande1·e best1HW
de1·s van de voo·rsch?-ijten van het weg 
ve?·lcee?'s?·eglement, met name die wellce 
de ve1·boden 1·ichting bet1·e (}en (I), in 
zove1· hun 1Jlotseling opdagen niet o1W001'
zienbaa1' is (2) . 

(1) Raadpl. cass., 5 januari 1959 (Bull. en 
PASIC., 1959, I, 445) en 11 april 1960 (ibid., 
1960, I, 943). 

(2) Raadpl. cass., 25 september 1967 (Arr. 
cass ., 1968, blz. 121). 

(LOCKS, T. VANDAELE EN SAELENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonms, op 8 oktober I970 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brugge ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beshssmg waarbij Vandaele wordt 
vrijgesproken : . 

Overwegende dat eiser 'niet bevoegd is 
om zich te voorzien tegen de beslissing 
waarblJ een medebeklaagde wordt vrij
gesproken; dat de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de _beslissingeD: · op straf- en burgerlijk 
gebwd tegen e1ser gewezen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, I7 en IS van het algemeen 
reglement op de politie va1l het wegver
keer van I4 maart I968, 

doonlat het bestreden vonnis als alge
mene regel aanvaardt dat artikel I7 geen 
onderscheid maakt tussen de bestuurders 
die regehnatig hun weg vervolgen en 
deze die in verboden richting rijden en 
zodoende aanvaardt dat eiser een maneu
ver heeft uitgevoerd : 

Overwegeflde dat artikel 17 van het 
verkeersreglement (koninklijk besluit van 
14 maart 1968) iedere bestuurder die 
een maneuver wif uitvoeren verplicht de 
andere bestuurders te laten voorgaan, 
zonder die verplichting afhankelijk te 
stollen van de voorwaarde dat het 
maneuver de normale gang van de andere 
bestuurders zou verhinderen of belemme
ren ; d~t deze regel een algemeen karak
ter vertoont en geen verband houdt met 
het in acht nemen van de voorschriften 
van het vekeersreglement door de rijden
de bestuurders, voor zover hun plots 
opkomen niet onvoorzienbaar is; 

Dat het middel naar recht faalt; 

En overwegende dat de substantiele 
of op str affe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
18; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

16 februari 1971. - 2e kamer. 
Voo1·zitteT en Ve1·slaggeve1·, de H. Dela-
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haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkl~ddende concl~tsie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. Pleite?', de H . D'Hont 
(van de balie te Brugge) . 

2e KAMER.- 16 februari 1971. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZA:Jl::EN, - BESLISSING VAN DE 
REOHTER IN HOGER BEROEP. - BEVES
TIGING OP HET ZIOHT VAN EEN EENS
LUIDEND VERKLAARD AFSOHRIFT VAN 
HET VONNIS. - STUK WAARIN NIET 
WORDT VERM:ELD DAT DIT VONNIS DOOR 
DE REOHTEl~ EN DE GRIFFIER IS GETE
KEND. - BESLISSING DIE DE TOETSING 
DOOR HET HoF ONJ\10GELIJK :i\iAAKT. 

2° CASSATIE. - 0lVIVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0ASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING EN TEGEN DE 
EINDBESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM 
EN DOOR HE:i\i INGESTELDE BURGER
L!JKE REOHTSVORDERINGEN. - VER· 
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING OP DE TEGEN DE 
BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE 
REOHTSVORDERING. - VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING OP DE DOOR DE 
BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE 
REOIITSVORDERING DIE OP DEZELFDE 
ON,~TETTELIJKHEID IS GEGROND. 
ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
VAN A:i\'i:BTSWEGE WORDT UITGE.SPRO
KE.N. 

1° De toetsing doo1· het Hoj is onmogelijk 
- en w·tilcel 97 van de G1·ondwet wonlt 

de1·halve geschonden doo1· de beslissing 
van de co?'?'ectionele ?'echtbanlc die, 
?'echtdoencle in hoge?' be?'Oe]J, het vonnis 
van de politie?·echtbank beve8tigt O]J het 
zicht vcm een stnlc, wctm·van de g·riffie?' 
van di t ?'echtscollege ve1'lclacw·t dat het 
eensluiclend is met het qfsclw·ift vctn clit 
vonnis, mact?' wam·in nie~ wonlt venneld 
dat het cloo1· de politie?·echte?' en cle g1·i ffie1' 
is getelcencl (I). 

2° De ve1·nietig·mg, op de voo1'ziening vctn 
de belclaagde, van de beslissing op cle 

(1) Raadpl. cass., 23 oktober 1967 (A1~·. 
cass., 1968, blz . 285) en noot 1. 

(2) Cass., 12 september 1966 (An·. cass., 
1967, blz. 47); 20 april 1970 U,bicl., 1970, 
blz. 773) en 22 december 1970, sttpm, blz. 411. 

st?·ajvonle1·ing leidt tot cle vm·met~g~ng 
van de eindbeslissing op de tegen hem 
ingestelcle bu.1·ge1·lijlce ?'echtsvonle1·ing, 
die het gevolg is van de ee?"ste, en van cle 
einclbeslissing op cle cloo?' hem ingestelde 
bu?'ge?'lijlce 1'echtsvonle1'ing, die op cle
zeljde onwettelijkheid is gegmnd, tegen 
welke beslissingen hij zich ?'egelmatig in 
cassatie heejt voo?·zien, zeljs indien de 
ve1·nietiging van de beslissing op de 

· stmjvo7·de1·ing van ambtswege wonlt 
~titgesp1'oken (2). 

(HARINOK, - T. DUMAZY EN BAELE.) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 mei 1970 in. hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Kortrijk ; 

Over het rniddel mnbtshalve afgeleid 
nit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 782 van h et Gerechtelijk 
Wetboek : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
op overlegging van een afschrift van het 
beroepen vomlis nitspraak doet ; dat het 
in verband met de schulcligverklaring en 
de toepasselijke wetsbepalingen enkel 
Jlaar clat vonnis verwijst ; 

Overwegende dat in bedoeld stuk de 
griffier, hoofd van de griffie van het 
vredegerecht te Roeselare, een eenslui
dend afschrift van een vonnis gewezen 
door de Politierechtbank te Roeselare 
verldaart af te leveren, maar dat niet 
vastgesteld wordt dat bedoeld vmmis 
door de politierechter en door de griffier 
werd ondertekend ; 

Overwegende dat het Hof aldus iJl de 
omnogelijkheid verkeert zijn toezicht 
over de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing nit te oefenen; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de strafvordering, de 
vernietiging meebrengt van de beslissin
gen over de bm·gerlijke rechtsvor deringen 
tegen eJl door eiser ingesteld, welke 
beslissingen het gevolg zijn van de eerste, 
waartegen eiser een regelmatige voorzie
ning heeft ingesteld ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vomlis; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten Jaste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
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te Brugge, zitting houdende in hoger 
b eroep. 

I6 februari I97l. - 2e kamer . -
Voo1·zittm·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H . Chatel. - Gelijlclttidende conclttsie, 
de H . Duman, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 16 februari 1971. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN DE FRANSE) . 
CASSATIEBE;ROEP TEGEN E;EN BESLIS
SING IN STRAFZAKEN . - MEMORIE 
OPGE;STELD IN EEN ANDE;RE TAAL DAN 
DIE VAN DE BE;STREDEN BESLISSING.
N IETIGH:El!D. 

Nietig is de m emo1·ie nee1·gelegd tot staving 
van een cassatiebe1·oep in st?·ajzalcen, 
die is opgestelcl in een ande1·e taal dan 
die van de best1·eden beslissing (I). 
(Wet van I5 jtmi I935 , art. 27 en 40.) 

(EVRARD.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

I6 februari I97l. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1: en Ve?·slaggeve1·, d e H. Dela
h aye, raadsheer' waarn emend voorzitter. 
- Gelijlclttidende conclusie, d e H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 16 februari 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGE;N WAARTEGE;N EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - VONN IS VAN DE; 
CORRE;CTIONELE; RECHTBAN K IN EE;RSTE 
AANLEG GEWElZEN. - NIElT ONTVAN
KELIJKE VOORZIENI NG. 

N•:et ontvanlcelijlc is de voo1·ziening tegen 
een vonnis dat in ee?·ste aanleg clo01· de 
co?"?'ectionele ?'echtbanlc is gewezen (2). 
(Wetb. van strafv., art. 407 en 413.) 

(1) Cass ., 20 januari 1969 (A1·1·. cass., 1969, 
biz. 486). 

2) Cass .. 30 ove ber 7 . s .-a. . ROO. 

(VAN PUYMBROE;CK, T. NAAl\iLOZE; VEN 
NOOTSCHAP NAAR ZWITSE;RS RECHT 
« WALTER lliATTEN " -) 

Met de notitie overeensternmend 
arrest. 

16 februari 1971. - 2e k amer. -
Voo?·zitte?· en Ve?·slaggeve?·, de H. D ela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijlcluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 17 februari 1971. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
VORl\'[. DIENSTPLICHTZAKEN. 
VOORZIENING NIET GEZONDE'N AAN DE 
GRIFFIE VAN HE;T HOF VAN CASSATIE. 
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZI:mNING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERliiTJN. - DmNsTPLICHTZAKEN. -
B:msLrssiNG vAN DE HoGE MILrTr:m 
RAAD.- VOORZIENING VAN DE DIENST
PLICHTIGE. - MEER DAN VIJFTI:mN 
DAGEN NA DE KENNISNEJIUNG VAN DE 
BESLISSING. - VoORZIENING TE LAAT 
I NGEDI:mND. 

I o Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening tegen 
een beslissing van de Hoge M i litiemad 
die nie~ aan de g?·if!ie van het Hof van 
cassatie is gezonclen (3). (Gecoordineerde 
dienstplichtwetten van 30 april I962, 
art. 51, §§ 2 en 4.) 

2o Te laat ingecliencl en de1·halve niet 
ontvanlcelijlc 1's de voo1·ziening in cassatie 
van een dienstplichtige tegen een beslis
sing van de Hoge .JI!Jilitiemacl, die aan 
de g1·i f!ie van het Hof van cassatie is 
gezonden mem· dan vijfti en dagen nadat 
hij van cleze beslissing lcennis heejt 
gelc?·egen (4) . (Gecoordineercle dienst
p lichtwetten van 30 april 1962, arti
kel 51, §§ 2 en 4.) 

(3) Cass., 28 janu ari 1957 (Bu ll. en PAsrc., 
1957, I , 614) . Vgl. cass. , 19 februari en 14 mei 
1962 (ibid., 1962 , I, 703 en 1024). 

(4) Cass., 23 juni 1969 (A1·r. cass., 1969, 
biz. 1049) ; raadpl. omtren t de voorziening 
t egen een b eslissing van de Herzieningsraad, 
cass ., 12 m ei 1969 (i bid., 1969, biz . 891) en 
omtrent de voorziening t egen een beslissing 
van de raad van beroep voor geweteusbezwa
r en, cass., 21 oktober 1968 (ibid ., 1969. 
hl7.. 20:1 . \ 



-588-

(VERGOTE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 oktober 1970 door de 
Hoge Militieraad ge>~<ezen; 

Overwegende dat volgens a.rtikel 51, 
§§ · 2 en 4, van de dienstplicht.wetten, 
gecoi:irdm.eerd bij het koninklijk besluit 
van 30 apnl. 1962,_ de voorziening op 
straffe van m et1ghe1d aan de griffie van 
het Ho.f van cassatie wordt gezonden bin
n en VIJftien dagen nadat de dienstplich
tige kennis heeft gekregen van de bestre
den beslissing ; dat eiser daarvan kennis 
heeft gekregen op 19 november 1970 ; 

Overwegende dat de eerste voorzienin()' 
)liet aan de griffie van het Hof werd 
gezonden maar aan de Hoo·e Militieraad · 
dat ze bijgevolg niet ont;ankelijk is ; ' 

Overwegende dat de tweede voorzie
ning _op 17 december 1970 werd ingesteld 
~n dientengevolge evenmin ontvankelijk 
IS; 

Om die rede)len, verwerpt de voorzie
ningen. 

17 februari 1971. - 3e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H . Duchatelet, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 18 februari 1971. 

ID CASSATIE. - RECHTSPLEGING IN 
BURGERLIJKE ZAKEN. - HER VATTING 
VAN HE'l' GEDING. - 0VERLIJDEN VAN 
DE ElSER. - 0VERLIJDEN NA HET 
VERSTRIJKEN VAN DE BIJ DE ARTIKE
LEN 1093 EN 1094 VAN HET GERECHTE
LIJK WETBOEK GESTEI,DE TERMIJNEN. 
- 0VERLIJDEN GEEFT GEEN AANLEI
DING TOT HERV ATTING VAN HET 
GEDING. 

2D INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING. - GECO
ORDINEERDE ' 'VETTEN BETRFFFENDE 
DE INKOlliSTENBEI,ASTINGEN, ARTI
KEL 74te?'. - GEDINGVOERENDE PAR
TIJ. - BE GRIP. 

3D INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING. - GECO
ORDINEERDE vVETTEN · BETREFFENDE 
DE INKOlliSTENBELASTINGEN, ART!-

U IT EEN BEWIMPELING VAN I NKOlliSTEN 
BLIJKT. - BEGRIP. 

1 D H et ove1·lijden van de eise?' na het ve?'
st?'ijken van de bij de m·ti lcelen 1093 en 
1094 van het Gm·echtelijlc Wetboelc 
gestelcle te?'mijnen geven geen acmleicli n g 
tot een ve1·zoelc tot he1·vatting van het 
geding (1). 

2D Een ged·ingvoe1·ende pa1·tij ,;n een 
?'echtsvo?·de?'ing, in de zin van m·ti
kel 7 4ter van de gecoonlineenle wetten 
bet1·efjende de inlcomstenbelastingen, is 
hij die 1·egelmatig voo1· een ?'echtbank 
wonlt ve·rvolgd of als b~t~·ge?·l,:jke pm·tij 
opt1·eedt ( 2). 

3D Inclien een ?'echtsvonleTing ~titwijst clat 
een gedingvoe1·encle 11a1·tij inlcomsten 
bewim11eld heeft of ve1·z~timd heefi aan te 
geven, ongeacht ellce vaststelling cloo?' de 
?'echte?·lijke beslissing op cleze ?·echtsvoT
de?·ing van het we1·kelijlc bed1·ag van de 
bewimpelcle of niet aangegeven inlcom
sten, is zij een ?'echtsvonle1·ing waa1·van 
het voo1·we1·p . doo1· het bestaan van 
inlcomsten wo1·dt be1nvloecl, in de zin 
van w·tikel 7 4ter van de gecoonlinee?'de 
wetten bet1·efjende de inkomstenbelas
tingen (3). 

(HART:iVIAN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN. } 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 maart 1969 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Gelet op de akte van hervatting van 
het geding waarva.n, overeenkomstig arti
ke 816 van het Gerechtelijk Wetboek, 
kennis werd gegeven en die op 16 febru
ari 1_971 ter griffie van het Hof werd 
neergelegd door dame D emner Celestine 
Marie, weduwe van eiser Hartman 
Fran9ois, handelende zowel in eigen 
naam als in haar hoedanigheid van wette
lijke voogdes van Hartman Franyois, 
Roger en Hartman Stephane, Alphonse, 
haar minderjarige zonen, en op de stuk
k en waaruit blijkt dat eiser op 1 oktober 
1970 overleden is; 

(1) Over de hervatting van het gecling ten 
gevolge van het overlijden van de eiser, raadpL 
cass., 3 september 1970, sttpm, blz. 10. 

(2) Cass., 25 november 1969 (An·. cass., 
1970, blz. 302). 

(3) Zie ook het arrest vermeld in noot 2 
en cass., 16 december 1969 (A1~·. cass., 1970, 
hl .... Q'7.e;;\ 
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Overwegende dat op de datuin van 
het overlijden van eiser de bij d e arti 
kelen 1093 en 1094 v an het Gerechtelijk 
W etboek b ep aalde termijnen v erstreken 
waren en h et overlijden , volgens arti
kel 1103 v an genoemd wetboek, dus geen 
invloed heeft op de berecht ing van de 
voorziening ; 

Over h et eerste middel, afgeleid uit d e 
schending v an de artikelen 97, 110 van 
de Grondwet , 1319, 1320, 1322, 1350 
van het Burgerlijk W etboek , 2 v an de 
wet van 15 m ei 1846 op de Rijkscompta
biliteit, gewijzigd bij artikel 5 van de 
wet van 9 april 1935, 25 , 32, 39, 42, 74 
en 74te?' van de wetten betreffende de 
inkomst enbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit v an de Regent van 15 janu
ari 1948, 

cloo?·dat h et bestreden arrest beslist 
d at eiser gebonden was door het a.kkoord 
d at hij h a d gegeven, daar hij niet 
bewijst d a t hij zich omt rent de feiten of 
omtrent h et r echt h a d vergist, op grond 
d at de administrati s gerech tigd was d e 
Iitigieuze aan s1agen binnen de sp ecials 
t ermijn gest eld bij artikel 74te?' van d e 
gecoordin eerde wetten b etreffende de 
inkomstenbelastingen t e vestigen wegens 
de strafver oordeling die op 7 m aart 1962 
t en laste v an eiser was ui tgesproken, 
dat « op grond van h et verzwijgen van 
het gewicht van de v erhandelde b eest en " 
onvermijdelijk de gevolgtrekking :q:1oet 
worden g em aakt dat in de inkomstenbe
lastingen belastbare bedragen w erden 
bewimpeld en , totdat ze door d eze 
rechterlijke b eslissing aan het licht wer
den gebracht, aan het onderzoek van de 
administratis zijn ontsnapt, d at m en de 
stelling v an eiser n iet kan aannemen 
volgens w elke artikel 7 4ter enkel van 
toepassing zou zijn ingeval uit een 
rechterlijke b eslissing h et werkelijke b e
staan zou blijken van hogere inkomsten 
dan die welk e werden aangegeven en niet 
in geval v an indicien van dergelijke 
inkomsten en dat h et zonder b elang 
is dat eiser werd ontslagen van rechts
vervolging wegens valsh eid in zijn b e
lastingaangiften over de dienstjaren 1957, 
1958 en 1959 of nog wegens he t gebruik 
van deze valse stukken, welke vervolgin
gen op grond van de artil{elen 196, 197 
en 213 v an h et Strafwetboek werden 
ingest eld, 

tenvijl ar t ikel 74te?' v an de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomst en
belastingen de inkohiering van een a an 
slag, binnen twaalf m aanden m et in~:'-l:~g 

b eslissing in kracht van gewijsde is 
gegaan, slechts toestaat wanneer de ' 
r echtsvordering werd b em vloed door het 
best aan van inkomsten en heeft uitge
wezen dat een gedingvoerende partij 
h aar inkomst en geheel of t en dele bewim 
p eld h eeft of verzu imd heeft a an t e geven , 
wat niet het geval is voor eiser t egen wie 
eJ1kel een loutere strafvervolging was 
ingest eld, waarip. hij op geen enkel ogen
blik, a.Is gedingvoerende p ar_tij, gewag 
m aak te van hogere inkomsten dan die 
welke hiJ h ad aan gegeven, op welk e 
vervolging trouwens in verband m et de 
t elast leggingen van v alsheid in zijn 
belastingaang1ften b etreffende de dienst
jaren 1957 t ot 1959 en v an gebruik van 
valse stukken een vrij spraak is gevolgd, 
waarmee het hof v an b eroep geen reke
ning h eeft gehouden , en eiser voorts enkel 
werd veroordeeld wegens overtreding 
van h et W etboek van de m et het zegel 
gelijkgestelde taksen, t erwijl de strafvor 
dering op grond van d eze laat ste t elast
legging in elk geval geen voorwerp heeft 
dat door h et bestaan v an inkomst en 
werd b e'invloed en niet h eeft ui tgewezen 
d at er be~·impeling of v erzuim in de 
belastingaangiften van eiser a anwezig 
was, waaruit volgt dat de litigieuze 
aanslagen ni etig zijn wegens verval en 
d at h et akkoord van eiser was aangetast 
door een dwaling omtrent het recht of 
toch omtrent de feiten (schending van 
aile in h et m iddel aangeduide bepalingen) ; 

en terwijl het arrest niet p assend ant
woordt op h et verweer v an eiser die bij 
conclusie deed gelden dat artikel 74ter 
van de gecoordmeerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen enkel v an toe
passing is ingeval uit d e rechterlijke 
beslissing het werkelijke b estaan van 
hogere dan de aangegeven inkomsten en 
niet de indicie van dergelijke inkomsten 
blijkt en terwijl het hof van b eroep , door 
uitspraak te doen zoals het dat heeft 
gedaan, aan deze wettelijke b epaling 
een ext ensiev e draagwijdte heeft gege
ven : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
da t eiser, v eekoopman, bij vonnis van 
de Correctionele R echtbank van 7 maart 
1962, dat op 23 m aart 19()2 in kracht 
van gewijsde is gega an , werd veroordeeld 
wegen s -overtreding van de b epalingen 
v an ar tikel 207 v an het W etboek van de 
m et het zegel gelijkgest elde t aksen, om 
in 1956, 1957 , 1958 en 1959, m et bedrieg
lijk opzet, in 336 facturen een gewicht 
t e h ebben v erm eld of doen v ermelden 
d at 317 .485 kilo minder was dan h et ,, 
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grondslag met 6. 709.000 frank ver
minderde, dat is een ontdoken over
drachtbelasting van 335.471 frank, en 
dat eiser inderdaad een boete van dit 
bedrag werd opgelegd ; 

Dat gedi:ngvoerende partij in een 
rechtsvordering is, in de zin van arti
kel 74te?· van de gecoordineerde wetten 
betreffeJlde de UlkmustenbelastiJlgen, hij 
die regelmatig voor een rechtbank wordt 
vervolgd en dat het voorwerp van een 
rechtsvorderiJlg, overeenkomstig dit arti
kel, wordt be'invloed door het bestaan 
van inkomsten, wanneer deze rechts
vorderulg uitwijst dat deze partij inkom
stan heeft bewimpeld of heeft verzuimd 
aan te geven, ongeacht elke vaststelling 
van het werkelijke bedrag van die 
inkomsten ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na te hebben vastgesteld dat eiser de 
beroepsactiviteit van varkens- en vee
koopman uitoefent, wettelijk beslist dat 
het verzwijgen door hem van 317.485 kilo 
aan gewicht van de diereJl bij de aan.koop 
en het niet vermelden van de prijs en 
van het gewicht van deze dieren in 
zevenentwintig certi:ficaten van her
komst, wat allebeide uit voormelde 
rechtsvordering is gebleken, ten aanzien 
van eiser tekenen en indicien zijn waaruit 
een hogere graad van gegoedheid blijkt 
dan uit de aangegeven inkomsten, als 
bedoeld in artikel 55, lid 1, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen ; 

Dat immers deze bepaling een vermoe
den j~wis ~antum instelt met betrekking 
tot de oorsprong van de bedragen die 
deze gegoedheid vormen en die vermoed 
worden voort te komen uit belastbare 
inkomsteJl, dat wil zeggen uit bedrijfs
inkomsten die gedurende het belastbaar 
tijdperk zijn behaald; 

Overwegende dat hieruit volgt, ener 
zijds, dat het akkoord van eiser met het 
bedi·ag van de belastba.re grOJldslagen 
waarop de litigieuze aanslagen werden 
geheven noch door een rechtsdwaling 
noch door een feitelijke dwaling is aan
getast, anderzijds, dat in zover eiser het 
hof van beroep verwijt geen rekeJling te 
hebben gehouden met zijn vrijspraak 
inzake valsheid in zijn belastingaangiften 
in 1957, 1958 en 1959 en gebruik van deze 
valse stukken, het middel niet ontvan
kelijk is wegens het ontbreken van belang 
en dat de becritiseerde overwegingen van 
het arrest passend antwoorden op het 
in het middel vermelde verweer ; 

Dat het middel niet kan worden aan-

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

18 februari 1971. - 1e kamer. 
Voo1·zittm·, de H. Valentin, raadsheer 
waan1mnend voorzitter . - Ve1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijklttidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. De Pelsmaeker (van 
de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Fally. 

1e KAl\mR.- 18 februari 1971. 

1° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
RECHTSVORDERING GEGROND OP EEN 
OVERTREDING VAN DE STRAFV\r:E;T. -
VERWEERDER DIE EEN RECHTVAARDI 
GINGSGROliD AANVOERT. - BESLISSING 
WAARIN WORDT VASTGESTELD DAT DE 
AANGEVOERDE GROND ELKE GELOOF
WAARDIGHEID l\'UST. - BESLISSING 
WAARBIJ AAN DE VERWEERDER GEEN 
BEWIJS WORDT OPGELEGD ._ 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- ARGUMENT. - GEEN VER
PLICHTlNG VOOR DE RECHTER EROP TE 
ANTWOORDEN. 

1° A an de venveenle1· wo1·dt het bewijs 
van het bestaan van de dooT hem ctan
gevoenle 7·echtvaanligingsg1·ond niet op
gelegd dooT de beslissing, die weige1·t 
emp in te gaan omdat deze g1·ond elke 
geloofwaanligheicl mist ( 1). 

2o De 1·echte7· is niet ve1·plicht te antwooTden 
op de gegevens van een veTweeJ', die geen 
onde1·scheiclen middelen zijn, doch lmtte1·e 
cwgumenten (2). 

(NAAli'I.LOZE VENNOOTSCHAP « FINANCrELE 
EN HERVERZEKERINGSMA.ATSCHAPPIJ 
VAN DE A.G. GROEP ll, VOORHEEN 
GENOEMD « BELGISCHE MAATSCHAPPIJ 
VAN AI·GEli1ENE VERZEKERINGE"< OP HET 
LEVEN EN TEGEN ONGEVALLEN n, T. 
LEGAT EN GEli1EENSCHAPPELIJK lliOTOR

WAARBORGFONDS.) 

(1} Cass., ·9 januari 1970 (A7'1'. cass., 1970, 
biz. 422 en noot 3). 

(2) Cass., 11 oktober 1968 (A?·?·. cass., 1969, 
biz. 167). Ygl. cass., 7 januari 1971, sup?·a, 
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ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het b estreden 
arrest, op 25 maart I970 door het Hof 
van beroep t e Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van d e artikelen I3I5, 1382, I383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doo1·dat h et b estreden arrest, om liit
spraak t e doen zoals h et dat doet, 
beslist d a t d e elementen die eiseres 
heeft voorgesteld als rechtvaardigings
grond voor h et gedrag van wijlen Kem
peneers, h aar verzekerde, n amelijk dat 
deze laatste in zijn normale gang zou 
gehinderd zijn door een foutief m aneuver 
v an een au t o " Chevrolet » die niet 
anders is ge!dentificeerd, duidelijk onvol
doende zijn om aan deze b ewering geloof 
te h echten en haar niet ontslaan ze te 
bewijzen, wat zij niet in staat is te doen, 

te?'W'ijl h et niet p assend antwoordt op 
de conclusie welke door eiseres regelmatig 
in hoger b eroep werd genomen, in zover 
daarin werd betoogd dat de gegrondheid 
van haar verklaring dat wijlen Kempe
n eers wel degelijk was gehinderd door 
h et foutieve m aneuver van een wagen 
" Chevrolet » m et name hieruit voort
v loeide· d at : I 0 " tussen de brokstuldmn 
die op d e plaats van het ongeval waren 
gevonden een achteruitkijkspiegel lag die 
de verbalisanten hebben ge!dentificeerd 
als zijnde de achteruitkijkspiegel van de 
" Mercedes » b estuurd door eiser in hoger 
b eroep - h et gaat hier om Legat ; dat, 
echter, eiser in hoger beroep heeft gepre
ciseerd dat er aan de buitenkant van 
zijn wagen " l'oiercedes » geim achter-uit
kijkspiegel was; zo dat tussen dezelfde 
brokstuld(en deeltjes lagen van een 
" Chevrolet » waaronder een onvolledig 
insigne " Belair » en een schildj e " Chevro
let » ; dat h et zeer waarschijnlijk is d a t 
de achteruitkijkspiegel aan de buiteJlkant 
eveneens van de " Chevrolet >> kwam ; 
dat in elk geval deze achteruitkijkspiegel 
niet afkomstig w a.s van de " R enault » 
die door wijlen Jacques Kempeneers 
werd bestuurd; ... 5° getuige Jacques 
D enuit onmiddellijk n a de botsing, in 
h et midden van de rijbaan, op de plaats 
van h et ongeval, de rode ach terlichten 
van een voertuig heeft opgemerkt die 
tweemaal gedoofd en ontstoken werden; 
bij zijn aankomst voormeld voertuig 
v erdwenen was ; 6° de « Chevrolet » ver
dwenen is in omstandigheden die onver
ldaarbaar zijn gebleven en uitermate 
v erdacht zijn eJl aile opzoekingen voor 

de identificatie ervan vruchteloos zijn 
gebleven », zodat met kan worden nage
gaan of d e r echters in hoger beroep van 
oordeel zijn dat d eze beweringen onjuist 
zijn dan wel, integendeel, dat zij juist 
zijn doch geen b ewijsluacht h ebben en 
het Hof, derhalve, de wettelijkheid van 
het voorgelegd arrest niet kan toetsen : 

Overwegende dat uit h et arrest ·blijkt 
dat de rechter rekening heeft gehouden 
met de feiten die eiseres tot staving 
van haar verweer had aangevoerd ; dat 
hij immers aan de hand van deze feiten 
h eeft vastgesteld dat een auto " Chevro
let », die · pas was bes0hadigd geworden, 
enkele ogenblikken op een twintigtal 
m eter voorb1j de p laats van de botsing 
h ad gestationeerd ; 

D at hij echter vervolgens h eeft uitge
weid over de omstandigheden v an het 
ongeval en ervan de elementen heeft 
ontleed; dat hij uit zijn onderzoek heeft 
besloten d at de b ewering van eiseres 
slech ts een eenvoudige hypothese was ; 

Overwegend e dat door vast t e stellen, 
op basis v an de feitelijke elemen ten , die 
het vermeldt, dat de beweriJ1g an van 
eiseres ·m.et betrekking tot de r echtvaar
digingsgrond niet worden gestaafd door 
voldoende b ewijskrachtige element en om 
er geloof aan t e h echten en de gevolg
trekkinge.n te rechtvaardigen die zij er 
wil uit afleiden, h et arrest zijn beslissing 
regelmatig m et rede.nen omkleedt ; 

D at h et middel feitelijke groJldslag 
mist ; 

Om die r ede.nen, verwerpt de voorzie
.ning; v eroordeelt eiseres in de kosten. 

IS februari I97l. - I" kamer. -
Voorzitte1· en Verslaggevm·, de H. Valentin, 
r aadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijlcluidende conclttsie , de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Fan
res . 

I e KAl\mR. - 19 februari 1971. 

Io HUUR VAN GOEDEREN.- PACRT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACRTER 
Oil{ RET GOED ZELF IN BEDRIJF TE 
NEMEN . ERNSTIG EN OPRECRT 
KARAKTER VAN DIT VOORNEMEN. -
0 NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECRTER. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PACRT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACRTER 
OM RET GOED ZELF IN BEDRIJF TE 
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NEMEN. -B:mWIJS DAT DE1 AANGEVOER
DE REDE1N GEGROND E1N RET VOORNE1-
li'I:mN OPR:E1CHT IS. - B:mWIJSLAST RUST 
OP DE1 VERPACHT:E1R. 

3° BEWIJS.- BURGE1RLIJKE1 ZAK:mN.
BEWIJSLAST. - OPz:mGGING VAN D:m 
PACHT DOOR DE VE1RPACHT:E1R. 
BEWIJS DAT DE1 AANGEVOERDE REDEN 
GEGROND IS RUST OP D:m VERPACHTER. 

1 ° De wet ve1'leent aan de ve1·pachte1· het 
1·echt om aan de pachte1· opzegging te doen 
mits hij het vooTnemen heejt zelj het 
vm·pachte goed in bed1·ijj te nemen, op 
vo.onvaanle dat dit voo1·nemen en~stig en 
opTecht is; de jeitem·echte1· oonleelt 
onaantastbaa1· ove1· dit m·nstig en opTecht 
kamlcteT (1). (Burg. Wetb., art. 1775). 

2 ° De ve1-pachte1· clie een vonle1·in g instelt 
tot geldigve1·lclwring van de opzegging 
van de 1JCtcht om het ve1·pachte goed z'elj 
in bedTijj te nemen, moet bewijzen dat 
de aangevoenle 1·eden geg1·ond en het 
voo1·nemen op1'echt is (2). (Burg. Wetb., 
art. 1775). 

3° De bewijslast dat de do01' de ve1'1Jachte1' 
aangevoe1·de 1·eden om de pacht op te 
zeggen bij toe1Jassing van m·tilcel 1775 
van het Btt1'ge1·lijlc Ttl' etboelc geg1·ond is, 
1·ust op de ve1·pachte1· ( 3). 

(HE1RMIE1 E1N CONS., T. STIEPELAERE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 december 1969 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Gent; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315, 1774, § 2, 
II, 177 5 van het Burgerlijk W etboek 
en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden vonnis de verde
ring van de eisers, strekkende tot de 
geldigverklaring van de opzegging die zij 
aan verweerder, hun pachter, betekend 
hadden « voor het eigen gebruik va:n de 
verpachte goederen door derde eiseres », 
ongegrond verklaart, en deze beslissing 

(1) Cass., 7 maart 1968 (.A1'1'. cass., 1068, 
biz. 899); zie ook cass., 10 maart 1964 (Bull. 
en PAine., 1964, I, 774); 30 april 1969 (A1·r. 
cass., 1969, biz. 830). 

(2) en (3) Zie o.m. Senaat, 1947-1948, 
Gedr. St. nr. 61, biz. 19; id., Hand. 27 janu
ari 1948, biz. 304; Kamer, 1948-1949, Hand. 

stetmt op de overweging dat derde 
eiseres « de rechtbank ervan niet over
tuigd had dat zij het inzicht had in 
werkelijkheid zelf gebruik te maken 
van de kwestieuze gronden » en dat 
« het ontbreken van enige precieze inlich
tingen over de wijze waarop het inzicht 
zou verwezenlijkt worden doet twijfelen 
aan de gegrondheid ervan », 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, na vastgesteld 
te hebben dat derde eiseres verklaard 
had het inzicht te hebben de kwestieuze 
gronden zelf te gebruiken, dat zij wist 
wat door de wet vereist is om te voldoen 
aan « eigen gebruik », dat zij verzekerde 
dat zij dit eigen gebruik kon verwezen
lijken, dat zij aantoonde hoe zij dat zou 
ktmnen doen, en dat zij de door verweer
der tegen de mogelijkheid van eigen 
gebruik ingeroepen bezwaren niet onover
komelijk achtte, de rechter de werkelijk
heid en de oprechtheid van haar inzicht 
van eigen gebruik slechts had kunnen 
ontkennen indien het bewijs bijgebracht 
was, ofwel dat het onmogelijk was voor 
eiseres de gronclen zelf te gebruiken, 
ofwel dat op grand van bepaalde bewijs
elementen het zeker was dat derde eiseres 
het inzicht van eigen gebruik in werke
lijldleicl niet had, en de rechter niet 
vastgesteld heeft dat dit bewijs bijge
bracht was; 

integendeel, uit de vaststellingen van 
het vonnis blijkt dat het niet onmogelijk 
was voor derde eiseres de « gronden zelf 
te gebruiken » en dat haar expliciete en 
duidelijke verklaringen haar inzicht van 
eigen gebruik minstens lieten vermoeden; 

een verklaring van inzicht van eigen 
gebruik als oprecht moest vermoed wor
den en de oprechtheid ervan niet op 
grand van een eenvoudige twijfel kon 
betwist worden ; 

de rechter dus niet zonder intrin
sieke strijdigheid en alleszins niet wet
telijk als bewezen kon beschouwen dat 
het inzicht van eigen gebruik in hoofde 
van derde eiseres niet bestond, en de 
rechtsregels van de artikelen 177 4 en 
volgende van het Burgerlijk W etboek 
over h et recht van opzegging en 1315 
van het Bm·gerlijk W etboek over de 
bewijslast miskend heeft; 

31 januari 1949, biz. 13-14; id. Gedr. St. 
nr. 330 ; id., Hanel. 6 april 1949, b iz. 2. 

Artikei 1775 van het Burgerlijk Wetboek, 
dat in onderhavige zaak toepassing vindt, 
werd, samen met de artikeien 1763, 1764 en 
1776 tot 1778octies, opgeheven en vervangen 
door de wet van 4 november 1969. 
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tweede ondenleel, het vonnis niet vast
stelt dat een of rneer van de door ver
weerder ingeroepen bezwar~n van af
stand, onderlegdheid, ontstentex1is van 
_gebouwen en alaam het eigen . gebruik 
van de kwestieuze goederen door derde 
eiseres onmogelijk maakten , het dus 
alleszins voor het Hof onmogelijk is uit 
te maken op grand van welk bepaald feit 
of bezwaar er een twijfel kon on.tstaan 
over" de gegrondheid van het inzicht van 
eigen gebruik » bij derde eiseres, zodat 
de beslissing niet regelmatig gemotiveerd 
is naar luid ,;an artikel 97 van de 
Grondwet; 

denle onde'I'Cleel, de eisers in hun con
clusie staande gehouden hadden dat " er 
client te worden vermoed dat de in de 
opzegging aangegeven reden ernstig is, 
vermits de goede trouw moet worden 
vermoed, dat verweerder derhalve m.et 
zekerheid het bewijs zou dienen te leveren 
dat de opgegeven reden niet ernstig is, 
dat hij, met andere woorden, zou dienen 
te bewijzen dat de opgegeven reden in 
geen geval kan worden vervuld, dat 
zoniet blijft het vermoeden dat de reden 
ernstig is bestaan », zodat het vonnis deze 
conclusie niet beantwoordt, hoewel, om 
naar luid van artikel 97 van de Grondwet 
wettelijk gemotiveerd te zijn, de arresten 
en vonnissen op al de door de partijen 
in regelmatig neergelegde conclusies inge
roepen middelen en excepties moeten 
.antwoorden ; 

rninstens nit de motivering van het 
vonnis onmogelijk kan opgemaakt wor
den of de rechter in rechte heeft willen 
beslissen dat in haar verklaringen, wat 
haar inzicht van eigen gebruik betreft, 
de goede trouw van derde eiseres niet 
moest vermoed worden, dan wei of hij 
in feite heeft willen beslissen dat haar 
Invade trouw bewezen was, en de dubbel
zinnigheid en onduidelijkheid van deze 
motivering het Hof aldus in de onmoge
lijkheid stellen zijn controlerecht uit te 
oefenen over de wettelijkheid van de 
bestreden beslissing en met het gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering gelijkstaan ; 

vieTde onde1·deel, de artikelen 1774 en 
1775, in de tekst die de vigerende wet 
was op de dag van de pachtopzegging 
en van de dagvaarding, aan derde eiseres 
de verplichting niet oplegden, in geval 
van betwisting, " precieze inlichtingen te 
verstrekken over de wijze waarop_ haar 
inzicht van eigen gebruik zou verwezen
lijkt worden », zodat het " ontbreken van 
enige precieze inlichtingen » daarover 
door de rechter niet zonder bedoelde 

artikelen te schenden kon ingeroepen 
worden om daaruit af te leiden clat derde 
eiseres het inzicht niet had de goederen 
zelf te gebruiken· : 

Overwegende clat luidens artikel 1775 
va~'l het Burgerlijk Wetboek, zoals gewij
zigd door de wet van 7 juli 1951, in geval 
van verzet tegen de opzegging, de vrede
rechter over het geschil uitspraak doet 
met inachtneming va~'l aile betrokken 
belangen en de regehuatig gedane opzeg
ging gelclig verklaart indien de aange
voercle redenen ernstig en gegroncl zijn ; 
dat a.ls ernstige reden onder meer be
schouwd wordt het voornemen door de 
verpachter geuit om zelf het verpachte 
goed i~'l bedrijf te nemen ; 

. Overwegende dat de rechter in feite 
en dienvolgens onaantastbaar het ernstig 
en oprecht karakter van dit voornemen 
beoordeelt; 

Overwegende dat, aangezien de ver
pachter de vordering tot geldigverhlaring 
van de opzegging moet instellen, hij het 
bewijs moet leveren dat de door hem 
aangevoerde reden gegrond is ; dat uit 
de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 7 juli 1951 duidelijk de bedoeling 
van de wetgever blijkt de bewijslast op 
de verpachter te leggen en de rechter 
toe te laten de geldigverklaring van de 
opzegging te weigeren, wanneer hij niet 
de zekerheid heeft dat het voornemen 
van de verpachter om het bedrijf zelf te 
exploiteren, oprecht is ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na de door de eisers en door verweerder 
ingeroepen omstandigheden van de zaak 
te hebben uiteengezet, ertoe besluit dat 
aileen bewezen is dat dercle eiseres weet 
wat vereist is om te voldoen aan " eigen 
gebruik », dat zij evenwel de rechtbank 
niet ervan overtuigd heeft dat zij wer
kelijk het inzicht heeft zelf gebruik te 
maken van die gronden en dat integen
deel het ontbreken van enige precieze 
inlichtingen over de wijze waarop het 
inzicht zal verwezenlijkt worden, doet 
twijfelen aan de gegrondheid ervan ; 

Overwegende dat het vonnis aldus de 
in het middel aangehaalde conclusie 
zonder dubbelzinnigheid noch tegenstrij
digheid beantwoordt en zonder schending 
van de artikelen 1315 en 1775 van het 
Burgerlijk W etboek beslist dat de aan
gevoerde reden niet kan aangenomen 
worden omdat het bewijs van de gegrond
heid ervan niet geleverd is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 



-594-

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

19 februari 1971. - 1e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Rutsaert, raadsheer 
waanlemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, 
de H. Wauters. - Gelijklttidende conclu
sie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Struye. 

1e KAMER.- 19 februari 1971. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS· 
REC+LElVIENT, ARTIKEL 12-l. - PLAATS 
OP DE RIJBAAN.- BELElVIlVIERING VAN 
DE RECHTERSTROOK. - BESTUURDER 
MOET ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE 
RECHTERRAND V.A.N DE BAAN RIJDEN. 

2° WEGVERKEER. - WEC+VERKEERS· 
REGLEli'IENT, ARTIKEL 21-2 . - lNHAAL
li'IAL'<EUVER. - BERIJDEN VAN DE 
J\'[IDDENSTROOK BIJ BELElVIli1ERING VAN 
DE RECHTERSTROOK VAN DE RIJBAAN. 
- DERHALVE GEEN INHAALlVIANEUVER. 

go BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - CONCLUSIES. 
- BESI,ISSING DAT EE.N FEIT DOOR 
P ARTIJEN NIET WORDT BE TWIST. -
CONCLUSIE VAN EEN PARTIJ DIE DIT 
FElT BETWIST.- MISKENNINC+ VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DIE. CONCLUSIE. 

1° In geval vcm belemme1·ing van cle 
?"echte?·st?·oolc van cle 1·ij baan, moet cle 
bestttunle?· zo clicht mogelijlc bij cle 
?"echte?'mncl van de baan ?'ijclen ( 1). 
('Vegverkeersreglement, art. 12-l.} 

2° De bestuunle1· die in geval vcm belemme
?"ing van cle ?·echtent1'0olc vcm cle 1·ijbaan, 
op cle midclenst1·ook Tijdt, voe1·t cle7'halve 
geen inhaalmcmettve?· ttit. (Wegver
keersreglement, art. 21-2.) 

go De bewijskmcht van conclttsies die een 
jeit betwisten, wonlt miskend cloo1· de 
1·echte?· clie beslist clat JJC£?'tijen clit feit 
niet betwisten (2). (Bmg. 'Vetb., arti
kel 1g19, 1g20 en 1g22.) 

(1) Vgl. cass., 15 januari 1958 (Bttll. en 
PASIC., 1958, l, 517). 

(2) Cass., 5 januari 1957 (A?'?". cass., 1957, 
biz. 535). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « DE KONING-PEN
NElVIAN '~ EN DE BLOCK, T. PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID « llfEUBELF ABRIEK 
THOR ll EN VAN LIEROP.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 januari 1968 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel , afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1g82 tot en 
met 1g34 van het Burgerlijk Wetboek, 12, 
§ 1, en 21-2 van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954 houdende het algemeen 
reglement op de politie vaJl het wegver
keer; 

cloonlat het bestreden arrest onder meer 
stmmt op de overweging in verband met 
het maneuver dat de autobestuurder 
van de vemlootschap « Thor " heeft 
uitgevoerd en waardoor hij in botsing 
is gekomen met de vrachtwagen van 
Van Lierop, beslist : « hij volgt doodge
woon een voorligger op een belangrijke 
verkeersweg; wanneer hij ziet dat de 
v66rrijdende wagen naar links uitwijkt 
gaat hij terecht mee in die richting, daar 
hij mag menen dat de rechterstrook 
belemmerd is en de middenstrook inte
gendeel vrije doorgang biedt; ... " en op 
grond hiervan de eisers solidair veroor
deelt om volledig de schade te vergoeden 
dw veroorzaakt werd aan het voertuig 
van verweerster en hen verwijst in de 
kosten van beide aanleggen, 

tm·wijl, enerzijds, artikel 12, § 1, van 
het hogergemeld koninklijk besluit van 
8 april 1954 luidt : « behalve op openbare 
pleine~l moet elke besttnu·der die de 
rijbaan volgt zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van die baan b1ijven " en, 
anderzijds, artikel 21-2 van hetzelfcle 
besluit bepaalt : « v66r het li~lks inhalen 
vergewist elke bestum·der zich ervan dat 
hij dit zonder gevaar kan doen, en 
inzonderheid : a) dat de weg over een 
voldoende uitgestrektheid vrij is zodat 
er geen gevaar voor ongevallen is ; 
b) dat geen bestmu·der die hem volgt 
reeds begonnen IS in te halen ; c) dat hij 
zijn plaats op~lieuw kan innemen in de 
normale gang van het verkeer zonder dit 
te hinderen ; cl) dat hij op zeer korte 
tijd kan inhalen. 'Vanneer het links 
inhalen een belangrijke zijdelingse ver
plaatsing vergt, m.oet de bestum·der zijn 
voornemen duidelijk en tijdig genoeg 
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]{enbaar maken door middel van de 
richtingslichten wanneer het voertuig 
daarvan moet voorzien zijn luachtens het 
artikel 76 van dit reglement of, zoniet, 
door een teken met de arm. Deze aan
duidiJ~g moet ophouden zodra de zijde
lingse verplaatsing uitgevoerd is " ; zodat 
het arrest indruist tegen de letter en tegen 
de geest van de aangehaalde reglemen
taire b epalingen eJ~ dus onrechtmatig 
heeft bes1ist dat noch Van Lierop noch 
de autobestum·der van verweerster een 
fout heeft b egaan : 

Overwegende dat het hof van beroep 
in feite en dienvolgens onaantastbaar 
oordeelt dat de bestum·der van de aan 
verweerster toebehorende wagen kon 
m enen dat d e rechterstrook van de baan 

. b elemmerd was en dat de middenstrook 
integendeel vrij e doorgang bood ; 

Overwegende dat, in geval van belem
lnering van de rechterstrook van de baan, 
de bestuurder die op de middenstrook 
rijdt, enerzijds, bij de rechterrand van 
het berijdbaar gedeelte van de baan 
blijft, en, anderzijds, geen inhaa.lmaneu
ver uitvoert, zodat hij noch de b epalingen 
van artikel 12 noch die van artikel 21-2 
van het wegverkeersreglemeJ~t miskent; 

Dat het middel niet kan a,angenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

do01·dat h et anest, na te hebben 
gezegd : « dat niet voor het hof wordt 
betwist dat de schade van de appellante 
(hier verweerster) 53.485 frank plus de 
vergoedende interest bedraagt ,, de eisers 
solidair veroordeelt om aan verweerster 
evengemeld bedrag , ran 53.485 frank te 
b et alen plus de vergoedende interest 
vanaf 22 december 1964 tot aan de 
betaling, 

te1·wijl, ee1·ste ondm·deel, d e eisers in hun 
conclusies voor het hof van beroep uit
drukkelijk hebben gezegd : « aangezien 
voor het overige concluanten volharden 
in hem conclusie voor de eerste rechter 
genoi:nen ,, daa.nnee onder meer voor het 
hof van b eroep hun vraag h ernemend 
welke zij a ls volgt hadden geformu
leerd in h et beschikkencl gedeelte van 
hun conclusie voor de eerste r echter : 
" de eis van de personenvennootschap 
m et beperkte aansprakelijkheid " Thor " 
af te wijzen als ongegrond. Minstens en 
subsidiair deze eis te h erleiden tot 

44.919 frank "; zodat de rechter in 
beroep een v erkeerde redenering heeft 
opgebouwd door geen aandacht te beste
den aan de conclusie die voor de eerste 
rechter was genmnen en voor hem werd 
h erhaald, waaruit de schending van de 
b ewijskracht van de stukken volgt en 
n amelijk van de conclusie welke door de 
eisers destijds voor het Hof van beroep 
te Gent en voor de Rechtbank van 
koophaJ~del te Sint-Niklaas-Waas werd 
genomen (sch ending van aile in het 
middel aangeh aalde grondwettelijke en 
wettelijke bepalingen, en inzonderheid 
van d e artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
h et Burgerlijk W etboek) ; 

tweecle oncle1·deel, do01·dat het arrest 
verklaart d at voor h et Hof niet b etwist 
wordt dat de scha d e van de appeilante 
53.485 frank plus de vergoedende inte
r est bedraagt, terwijl de eisers in hun 
conclusie voor h et Hof van beroep te 
Gent hadden neergeschreven : « Aange
zien voor het overige concluanten val
harden in hem conclusie voor de eerste 
rechter genomen " en de conclusie voor 
de eerste rechter duidelijk opgaf tot 
welke bedragen de eisers alsdan de eis 
van verweerster wilden herleid zien ; 
zodat het bestreden anest niet heeft 
geantwoord op een welbepaald onderdeel 
van de door de eisers destijds voor het 
Hof van b eroep te Gent genomen con
·clusie en aldus niet kan worden uitge
maakt op welke gronden h et hof van 
beroep de eisers verwezen heeft Ol'n aan 
verweerster t e b et a1en de som van : 
« 53.485 frank plus de vergoedende inte
rest vanaf 22 december 1964 tot aan de 
betaling "; hetgeen een tegeJ~strijdigheid, 
minstens een dubbelzinnigheid inhoudt 
die ge1ijkstaat met het ontbreken van 
motivering (schending van aile in het 
middel aangehaalde grondwettelijke en 
wettelijke b epalingen, en inzonderheid 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de eisers voor de 
eerste rechter concludeerden tot het 
afvvijzen van d e eis van verweerster, 
minstens en subsidiair tot het herleiden 
van deze eis tot 44.919 frank; dat zij 
in deze conclusie volhard hebben voor 
het hof van b eroep ; 

Overwegende dat hier·uit volgt dat het 
arrest , door te verldaren clat de schade 
van verweerster 53.485 frank bedraagt 
en dat dit bedrag voor het hof van b eroep 
niet betwist wordt, de bewijskracht van 
de conclusie van de eisers h eeft miskend ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat, nu het eerste 
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middel verworpen wordt, er geen reden 
bestaat om het arrest bindend te ver
klaren voor de partij Van Lierop die 
smuen met de eisers door verweerster 
gedaagd werd en door het bestreden 
arrest bu.iten zake werd gesteld; 

Om die redenen, vernietigt h et bestre
den arrest, in zover het de eisers ver
oordeelt om solidair aan verweerster 
een bedrag van 53.485 frank te beta
len met de vergoedend.e interester1 ; zegt 
d.at er geen reden is tot bind.endver
klaring van het arrest voor de partij 
Van Lierop ; beveelt dat van dit arrest 
m elding zal worden gemaakt op de kar1t 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan ; zegt dat 
erover door de feitenrechter zal worden 
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

19 februari 1971. - 1 e kamer. 
Voo1·zitte1', de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Wauters. - Gelijkltbidende concltb
sie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Van Ry:n . 

1e KAMER.- 19 februari 1971. 

CASSATIEMIDDELEN. BURGER-
LUKE ZAKEN. MIDDEL ENKEL 
GERICHT TEGEN BEPAALDE REDENEN 
VAN DE BESLISSING. - BESOHIKKEND 
GEDEELTE WETTELIJK DOOR EEN ANDE
RE REDEN GEREOHTVAARDIGD. - NIET 
ONTVANKELIJK l\IIIDDEL. 

Niet ontvanlcelijlc wegens gemis aan 
belang is het middel dat enlcel ge1·icht is 
tegen bepcbalde 1·edenen van de best1·eden 
beslissing, wannee1· het beschilckend ge
deelte cloo1' een andm·e 1·eden wettelijk is 
geTechtvaanligd ( 1). 

(DE HENAU, T. D'HOLLANDER 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 maart 1969 door het Hof 
'l.rR-n hATY\An t.P RT'll<::l:'=!Al O"AUTA'7.An (9:) · 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van · artikel 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het b estreden arrest het gei'n
crimineerde exploot vals verklaart, op 
de grand dat het visum van de gemeente
secretaris pas op 27 juni 1961 werd 
aangebracht hoewel luidens het exploot 
zulks geschiedde op 24 juni 1961, en 
aldus het middel van eiser onbeantwoorcl 
laat die de conclusie van de appellanten 
overgenmnen had, naar luicl waarvan 
het visum een aan de alde extrinsieke 
formaliteit is en niet het werk is van de 
deurwaarder : 

Overwegende .dat het arrest, om het 
gerechtsdeurwaardersexploot vals te vet·
klaren, twee onderscheiden gronden in 

_ aamnerking neemt, te weten, eJ;J.erzijds, 
dat eiser in strijd met de vermeldingen 
van het exploot het afschrift ervan niet 
aan het gemeentebestuur heeft afgege
ve:n, en anderzijds, dat hij op het origi
neel van het exploot ee:n andere dan de 
werkelijke datum heeft vermeld waarop 
het voor gezien getekend werd ; 

Overwegende dat eerstgenoemd motief 
volstaat om de wettelijkheid van de 
beslissing te rechtvaardigen ; 

Dat het middel het arrest verwijt geen 
antwoord verstrekt te hebben op het 
verweer van eiser dat slechts betrekking 
had op de datum waarop het exploot 
voor gezien getekend werd en op de 
dTaagwijdte van die formaliteit ; 

Dat bedoeld verweer de wettelijkheicl 
van de beslissing niet kon bemvloeden 
zodat het middel, was het gegrond, 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
18; 

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

19 februari 1971. - 1e kamer. 
Vom·zitteT, de H. Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkl1bidende 
conchbsie, de H. Lenaerts, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Simont, Bayart, 
Fally en Houtekier. 

(1) Cass., 30 oktober en 19 november 1970, 
sttp1·a, blz. 202 en 256. 

1?.) PARm .. l!)fl!l. TT. 14.7. 
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2• KA.l"W.ER. - 22 februari 1971. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE 

RECHTSVORDERING.- MID DEL HIERUIT 
AFGELEID DAT DE RECHTEN VAN DE 
VE;RDEDIGING VAN DE ElSER TOT CAS 
SATIE ZIJN GESCHONDEN WEGENS DE 
AFWEZIGHEID OP DE DEBATTEN, TEN 
GEVOLGE VAN DE ONREGELlliATIGHEID 
VAN DE DAGVAARDING, VAN EEN DER 
PARTIJEN IN RET GE;DING. - MIDDEL 
NIET AAN DE RECHTER VOORGEDRA
GEN.- NmT-ONTVANKELIJKHEID. 

De eise1· tot cassat·ie is niet ontvankelijlc om 
voo1· het eeTst voo1· het Hoj aan te voe1·en 
dat zijn 1·echten van cle ve1·dediging voo1· 
de jeitenTechte1· zijn geschonden tvegens 
de ajwezigheid op cle debatten, ten 
gevolge van de o?wegelmatighe,:d van de 
dagvaaTding, van een de1· paTtijen in 
het geding. 

(DRUOT EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

«DE VREDE "• T. GERARD EN« FEDERALE 
VERZEKERINGEN ll.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 29 april 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen, 

Over het tweede middel, door beide 
eisers aangevoerd en afgeleid u.it de 
schending van het enig artikel (konink
lijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936, 
artikel 5) van de wet van 28 j1.mi 1889 
betreffende exploten te betekenen aan 
niet in Belgie woonachtige personen en 
van de artikelen 69bis, 2° of 3° (konink
lijk besluit nr. 300 van 30 maart 1936, 
artikel 4) van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, 40 van. het Gerech
telijk Wetboek en, voor zoveel a ls nodig, 
2 van het decreet van 20 juli 1831 op de 
drukpers, 

dooTdat het arrest verweerder Gerard 
vrijspreekt, het strafgerecht onbevoegd 
verklaart mn kennis te ~1.emen van 
eisers burgerlijke rechtsvordering en eise
res veroordeelt tot schadevergoeding aan 
verweerster ingevolge de strafrechtelijke 
veroordeling van beklaagde W ajnsztok, 
werkman van de naamloze vennootschap 
Tric, verzekerde van eiseres, 

tm·wijl voornoemde '\Vajnsztok op ver
zoek van het openbaar ministerie gedag
vaard is bij brief verzonden naar een 
postbus te Djiboeti, waar hij volgens de 
dagvaarding woonachtig was ; 

de brief niet afgehaald is, dientenge
volge aan de geadresseerde niet overhan
digd is en teruggezonden werd aan ver
zender; 

het dus vaststaat dat Wajnsztok geen 
dagvaarding heeft ontvangen ; 

nit geen enkel gegeven van het dossier 
blijkt dat vVajnsztok woonachtig was te 
Djiboeti en het enige stuk betreffende zijn 
woo.nplaats de datum draagt van 22 janu
ari 1968 en melding maakt van zijn 
schrappir1g nit de bevolkingsregisters 
van Brussel met bestemming ~1.aar New
York; 

een postbus geen woonplaats is en 
volgens het enige artikel (koninklijk 
besluit nr. 301 van 30 maart 1935, 
artikel 5) van de wet van 28 juni 1889, 
69bis (koninklijk besluit nr. 300 van 
30 maart 1936, artikel 4) van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering en 
40 van het Gerechtelijk Wetboek, het 
afschrift van het dagvaardingsexploot 
moest worden overhandigd aan de pro
cm·eur des Konings bij de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, die de nodige 
stappen zou hebben kunnen doen om 
Wajnsztok op te sporen; derhalve de 
rechtspleging onregelmatig is gevoerd 
met schending van het r echt van verdedi
ging, niet aileen van Wajnsztok, maar 
ook van de eisers, die er een wezenlijk 
belang bij hadden dat vVajnsztok ge
hoord kon worden en voor zijn verdedi
ging kon doen gelden dat de aansprake
lijkheid voor het bedoelde ongeval op de 
verweerder Gerard rustte, die wegens de 
onregelmatigheid van de dagvaarding 
veroorcleeld is bij verstek : 

Overwegende dat de eisers voor het 
Hof van beroep niet hebben aangevoerd 
dat door de afwezigheid van vVajnsztok, 
tengevolge van de onregelmatigheid van 
diens dagvaarding, hun verdediging be
lemmerd was ; dat het middel, voor de 
eerste maal voor het Hof ingeroepen, 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroorcleelt de eisers in de kos
ten. 

22 februari 1971. - 2• kamer. -
Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeve1· , de H. de vVaer
segger, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Geli ilcluidende conclusie. de H. D epel-
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chin, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Fally, De Bruy;n en Struye. 

ze KAMER. - 22 februari 1971. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKE;N.- STRAFVORDERING.- VooR
ZIENING IN CASSATIE TEGEN DE BESLIS
SING VAN HET VONNISGERECHT. -
MrDDEI, DAT UITSI,UITEND BETREKKING 
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDER
ZOEK. AAN DE BEVOEGDHEID 
VREE~ID 1\ITDDEL. - NIET ONTVANKE
LIJK ~IIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKE;N. - MIDDEL TEN BETOGE DAT 
DE RECHTER ARTIKEL 71 VAN HET 
STRAFWE;TBOEK MOEST TOEPASSEN. -
l\'liDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE 
FEITENRECHTER. - NIET ONTVANKE
LIJK li'UDDEL. 

1° Niet ontvankel1:jk, tot staving van een 
voo1·ziening in cctssatie tegen cle beslis
sing van het vonnisgm·echt, is het miclclel 
clat v1·eemcl is aan cle bevoegclheicl en 
~tiislttitencl bet1·elcking heeft op het voo1·
be1·eiclencl onclm·zoek (I). 

2° Niet ontvctnkelijlc is het miclclel ten 
betoge 'clat cle 1·echte1' m·tilcel 71 van het 
Stmjwetboelc hacl moeten toe]Jassen, 
inclien geen 1'echtvaanligingsg1'0ncl voo1· 
cle jeitenTechte1· is opgewo1·pen (2). 

(KREPER.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 6 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat eiser vervolgd wordt zonder 
enige andere voorafgaande onderzoeks
maatregel dan de bekendmakll1cg van de 
telastlegging .= 

Overwegende dat het middel, dat enkel 
kritiek oefent op bet voorbereidend 
onderzoek en dat vreen1cd is aan de 
bevoegdheid, niet ontvankelijk is tot 

(1) Cass., 11 januari 1971, sup?'ct, blz. 446. 
(2) Cass., 2 maart 1964 (Bull. en PASIC., 

1 !1RJ. T 7117\ 

staving van de voorziening gericht tegen 
de beslissing van het vonnisgerecht ; 

Over het tweede midclel, hieruit afge
leid dat eiser, in de onderstelling dat de 
telastgelegde feiten bewezen zijn, ze te 
goeder trouw en buite~'l zijn wil om heeft 
begaan, waarop volgt dat de rechter 
artikel 7l van het Strafwetboek had 
Inoeten toepassen : 

Overwegende dat nit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser de in het middel aange
voerde verdediging heeft doen gelden 
voor de feitenrechter ; 

Dat hieruit volgt dat het nuddel, dat 
nieuw is en waarin feiten en recht 
vermengd zijn, niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de overige door eiser 
ondertekende en ter griffie van het 
Hof op 5 november 1970 ontvangen 
geschriften slechts beweringen bevatten 
die vreemd zijn aan de bestreden beslis
sing of die geen cassatiemiddelen ople
veren; 

En overwegeride dat de siibstantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
18; 

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

22 februari 1971. - ze kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijlcluiclencle conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

ze KA.MER. - 22 februari 1971. 

HERZIENING. - VEROORDELING UIT
GESPROKEN DOOR DE CORRECTIONELE 
RECETBANK. - l\1ET REDENEN OM
KLEED GUNSTIG ADVIES VAN HET HOF 
VAN BEROEP. - REGELMATIG ONDER
ZOEK. - VERNIETIGING VAN DE VER
OORDELING. - VERWIJZING N AAR EEN 
EOF VAN BEROE.P. 

Wannee1· het hoj van be1·oep, belast met het 
oncte1·zoek van cle aanvraag tot he1·zie
ning van een cloo1· een C01'1'ectionele 
1·echtbanlc ~titgesp1·olcen ve1·oo1·cleling, het 
met 1-eclenen omlcleecl aclvies heejt uitge
lwoPht rlrd PfJ' nrpnrn.rZ hP.cd.n.n.t Jnt hP.tJ '?'.?~P.1'1/1:??.n 
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ve1·nietigt het Hoj de ve1·oonleling ~nclien 
het vas~stelt dat het oncle1·zoek van de 
aanvmag 1·egelmatig is en ve wiJst het 
de zcu:.k naa1· een hoj van be1'oe1J (1). 
(Wetb. van strafv., art. 445, lid 3 en 4.) 

(PROCUREUR·GENERAAL BIJ RET ROF VAN 
CASSAUE, lNZAKE HERli'IAN EN DEBELT.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het arrest, 
door het Hof op 19 mei 1969 gewezen (2) 
en waarbij wordt bevolen dat het Hof 
van beroep te Luik een onderzoek zal 
instellen over h et verzoek tot h erziening 
van de veroordelingen, tegen Hubert 
H erman en Marie Dehelt uitgesproken 
bij een vonnis van 21 december 1!:161 
van de Correctionele Rechtbank te Luik, 
dat in kracht van gewijsde is gegaan, 
wegens diefstal met verzwarende om
standigheden, te Soumagne gepleegd op 
3 april 1961 ten nadele van Henri 
Com·tois; 

Gelet op de aanm.aning om in het 
geding tot herziening tussen te komen, 
die aan de burgerlijke partij Henri Cour
tois op 26 november 1968 is betekend; 

Gelet op h et met redenen omkleed 
arrest, de 24e m.aart 1970 gewezen door 
de eerste kamer A van het Hof van beroep 
te Luik en waarbij het advies wordt 
uitgebracht dat er grond is tot herzie
ning; 

Overwegende dat de vorm.en, voorge
schreven bij artikel 445 van het W etboek 
van strafvordering, in acht genomen zijn; 

Om die redenen, vernietigt de veroor
delingen, op de strafvordering zowel als 
op de bmgerlijke rechtsvordering uitge
sproken bij h et in kracht van gewijsde 
gegane vonnis dat op 21 december 1961 
door de Correctionele Recht bank gewezen 
is ten laste . van Hubert H erman en 
Maria Deh~It; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde vonnis ; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

22 februari 1971. - 2e kamer. -
Voo1'zitte1· en Ve1·slctggeve1·, de H. Trousse, 
raaclsheer waarnemend voorzitter. 

(1) Cass., 15 juni 1970 (A?'?'. cass., 1970, 
biz. 074). 

(2) A1T. cass., 1969, biz. 921. 

Gelijkluiclencle conclusie, de H. Depel
chin, advocaat-generaal. 

2e KAl\'IER. - 22 februari 1971. 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE). - STRAFZAKEN. - (( NON DIS 
IN IDElVI ». 

2° CASSATIE. -BEVEL VAN DE l\1iNIS
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
VONNIS TOT VEROORDELING VAN EEN 
REEDS VROEGER WEGENS HETZELFDE 
FElT VEROORDEELDE BEKLAAGDE. -
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1° Een algemeen 1·echtsbeginsel is het 
ve1·bocl volgens hetwelk cle 1·echte1' een 
beklaagcle niet mag ve1'oonlelen wegens 
een feit waa1·voo1· hij 1·eeds v1·oege1' is 
ve1'0onleeld ( 3) . 

2° Op cle voo1·ziening van cle p1'0CU1'eU1'· 
genental, ingestelcl op bevel van cle 
Jl!Iiniste1· van _justitie, ve1·nietigt het Hoj 
zoncle1· vm·wijzing het vonnis van de 
C01'1'ectionele 1·echtbanlc dat een beklaagcle 
ve1·oonleelt wegens een jeit waw·voo1· hij 
1·eecls V1'oege1· was ve1'001'cleeld (4). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VA.l.'f 
CASSATIE, INZAKE DARC.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de procm·eur-generaal bij het Hof 
van Cassatie, luidende als volgt : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

» Ondergetekende procurem·-generaal 
heeft hierbij de eer uiteen te zetten dat 
de Minister van justitie hem. bij brief 
van 28 januari 1971, Bestuur van de 
Wetgeving, nr. 130.836/230/AP/Pres ., ge
last heeft , overeenkom.stig artikel 441 
van het Wetboek van strafvordering, bij 
het Hof aangifte te doen van h et vonnis, 

(3) Raad_pl. « Propos sur Ie texte cle la Ioi 
et Ies principes gen<haux clu droit n, mercu
riaie uitgesproken door cle Heer Procm·eur
generaai W. J. Ganshof van der 1\'I:eersch op cle 
piechtige openingszitting van 1 septembe1· 
1971 (A1'1'. cass., 1970, na biz. 768). 

(4) Cass., 2 maart 1970 (A?T. cass., 1970, 
blz. 612). 
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op 20 november I969 gewezen door de 
Correetionele Reehtbank te Dinant, in 
zover dit vom1is, reehtdoende · op het 
verzet van beklaagde tegen een verstek
vmmis va~1 9 oktober I969, Thomas 
Emile Henri Dare, veefoklmr, geboren 
te Brussel op I2 november I946, woon
aehtig te Serinehamps, Village, 3, ver
oordeelt tot een geldboete en hem ver
vallen verklaart van het reeht bepaalde 
voertuigen op de openbare weg te 
bestm·en, o1n " te Clavier en elders in 
" Belgie op 4 oktober I968, als eigenaar 
" van een motorvoertuig, dit op de 
" openbare weg in het verkeer te hebben 
" gebraeht, zonder dat de aansprakelijk
" heid waartoe dit voertuig aanleiding 
" ko.n geven, gedekt was door een ver
" zekering overeenkomstig de bepalin
" gen van de wet van I juli I956" 
" (telastlegging I); 

" Deze veroorcleling werd uitgesproke:n, 
ofsehoon betrokkene bij vonnis van 
6 oktober I969 van dezelfde reehtbank 
tot gevangenisstraf veroordeeld was en 
vervallen was verldaard va~1 het reeht 
bepaalde voertuigen op de openbare weg 
te besturen, om " te Serinehamps en te 
" Bois-et-Borsu op 4 oktober I968 op 
" de openbare weg een motorvoertuig te 
" hebben bestuurd, terwijl de aanspra
" kelijlrneid waartoe dit voertuig aan
" leiding kon geve:n niet gedekt was door 
" een verzekering overeenkomstig de 
" bepalingen van de wet van I juli I956 " ; 

" Tegen het verstekvonnis van 6 okto
ber I969 is binnen de gewone termijn 
verzet ingesteld, hetwelk bij het vonnis 
van 9 februari I970 dat in kraeht van 
gewijsde is gegaan, ongedaan IS ver
klaard; 

" Uit de gegevens van het dossier 
blijkt dat Thomas Dare hetzelfde voer
tuig in het verkeer heeft gebraeht en 
bestuurd in de omstandigheden van tijd 
en plaats _aangegeven in de vonnissen 
en dat de vaststellingen van de rijks
waeht die aanleiding hebben gegeven tot 
de twee vervolgi~1gen hetzelfde trajeet 
van betrokl;::ene op de openbare weg 
betreffen zodat hetzelfde feit de twee 
misdrijven heeft opgeleverd ; 

" Hieruit volgt dat het vonnis van 
20 november 1969, dat uitgesproken is 
ofsehoon de strafreehter met het vonnis 
van 6 oktober 1969 zijn reehtsmaeht 
betreffende dit feit had uitgeput, gewe
zen is met sehending van het algemeen 
reehtsbeginsel non bis in idem en der
halve in deze maat onwettelijk is ; 

" Om die redenen, vordert onderge: 
tAkAnclA nrormrAnr-Q"AnAraHJ clat, hAt aan 

het Hof moge behagen het aangegeven 
vonnis te ver~1ietigen, in zover het 
Thomas Emile Henri Dare veroordeelt 
wegens de telastlegging 1, te bevelen dat 
van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing en te zeggen dat 
er geen grand is tot verwijzing. 

" Brussel, de 29• j a~1uari I970. 

" V oor de proeureur-generaal, 
" De advoeaat-generaal, 

>> (get.) Depelehin >> ; 

Gelet op artikel 441 van het Wetbo~ 
van Strafvordering, en de redenen van 
voornoemde vordering overne1nende, ver
n ietigt het aangegeven vonnis, in zover 
het Thomas Emile Henri Dare veroor
deelt wege~1s de telastlegging 1 ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de ka~1t van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen 
gro~1d is tot verwijzing. 

22 februari 1971. - 2e kamer. -
Vo01·zittm·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter . - Ve1·slctggeveT, 
de H. Ligot. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Depelehin, advocaat-generaal. 

2" KA.MER. - 22 februari 1971. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID « RATIONE lliATERIAE. >>. 

STRAFZAKEN. - Por,ITIERECHT
BANK.- SAMENHANG.- GEVOLGEN. 

Indien de politie1·echte1· kennis heejt gena
men van twee samenhangende miscl?·ij
ven waa1·van een onde1· de bevoegdheid 
van de co?Tectionele nchtbank valt, moet 
hij zich vooT het geheel onbevoegd ve?'· 
klaTen (1). 

(BOSCH, T. BALZAT.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 juni I970 in hager beroep 
gewezen door de Correetionele Reehtbank 
te Nijvel; 

(1) ScHUIND, T1·aite pmUque de d?·oit erimi· 
nel. II. blz. 49, nr. 6. 


