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wo1·dt orndat zij deze ve1·plichting aan 
een beklaagde oplegt zonde1· vast te 
stellen dat hij het doo?' een rnedebeklaagde 
b~d1·even misd1·ijj heeft gepleegd of 
h~e?'aan heejt sctmengewe1·lct, zijn de 
cassatie en de ve1·wijzing bepe1·lct tot 
deze beschilclcing ( 1). 

(VAN AKEN , MEES EN SMET, 
T. GElliEENTE TESSEJ\'DERLO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - ·aelet op h et b estreden 
arrest, op 15 juni 1970 door h et Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over h et eerste en het tweede middel 
smnen, 

het ee1·ste , afgeleid uit de schending van 
de rechten van de verdecliging, · 

doo1·dctt h et bestreden arrest, op straf
gebied, cle eisers veroordeelt om. p ercelen 
grond, begrepen in een verkaveling voor 
woningbou w , te koop gesteld of verkocht 
t e hebben zonder dat v oor die verkaveling 
voorafgaandelijk vergunning werd ver
leend, en orn bepaalde gronden ontbost 
te hebben zonder voorafgaandelijke toe
lating, en die werken in stand gehouden 
te hebben, en dienvolgens de eisers ver
oordeelt solidair met een medebeklaagde 
om de plaats waar deze een gebou w had 
geplaatst terug te bebossen , en solidair 
o.nder elkander de door h en aangelegde 
wegenisson n~et verharding te doen ver
dwijnen rnet herbossing van de zone waar 
die wegen aangelegd zijn, de bm·gerlijke 
partij m ach t igt die werken op kosten 
van de eiser s uit te voeren en de eisers 
veroorcleelt tnt terugbetaling van de uit
gaven voor die werken, en doordat het 
arrest, hoewel de eisers , in hun conclusie 
voor h et hof van beroep genomen, h a dden 
laten gelden dat zij vervolgd werden 
wegens gedeeltelijke on tbossing, en clat 
zulks n iet de overtreding uitmaakte voor
zie.n door artikel 44 van de wet van 
29 m aar t 1962 waar enk el gesproken 
wordt van ontbossen zondor n~eer, b eslist 
dat de eisers zich schuldig hebben ge
maa.kt aan h et misdrijf voorzien door 
voormeld artike1 44 en dus aan d e 
betichting welke hen onder littera 0 ten 
laste werd gelegd en waarin het woord 
" gedeeltelijk " overbodig was, zulks 

(1) Ra.aclpl. het in vorenstaancle noot geci
teercle arrest van 11 december 1967. 

zonder dat cl~ eisers ervan verwittigd 
werden dat ~IJ zwh op de aldus gewij
zigde betwhtmg moesten verdedigen en 
Z011der clat uit de stukken der procedure 
bli]kt clat dergelijke verwittiging aan de 
e1sers gegeven zou geweest zijn, 

tenvijl zulks een schending uitmaakt 
van de rechten van de verdediging van 
de beklaagden 

het tweede, afgeleicl uit de ·schending 
van de· artikelen 7, 8, 9, 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk 
YVetboek, 51, 53 van het Strafwetboek 
179, 199, 200 van het ·wetboek va:r:: 
strafvordering, 44, 64 en 65 van de wet 
van 29 m aa.rt 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, 

cloonlat het bestreden arrest de eisers 
schuldig verklaarb aan het misdrijf b e
paa.!cl door voormeld arbikel 44 en, na de 
e1sers . op .. s~rafrechtelijk gebiecl wegens 
drt miSd.l'IJf te hebben veroordeelcl, hen 
verder solicl a ir met een meclebeklaagde 
veroordeelt om de p laats waar deze een 
gebouw had geplaatst teruo· te bebossen 
en solida.ir onder ellmncler o~n de door he1~ 
aan?elegde we?ienissen m et verharding 
t e aoen verdwiJDen rnet h erbossing van 
de zone waar die 1-vegen aa.ngelegd zijn, 
de bm'gerhJke partrJ machtigt die wcrken 
op kosten van de eisers uit te '\roeren en 
de eiscrs veroorcleelt tot terugbetaling 
van de mtgavell v oor d ie werken, en 
doordat het arrest d ie beslissingen steunt 
op de beschouwing dat de eisers door het 
aan I egg en en het verharcl.en met as van 
menigvuldige wegen, op een breeclte van 
ongeveer 4 rueter, tot k appen en weg
nemen van deJuien zijn overgegaan , en 
dns ontbost h ebben, dat zij het uitzicht 
van het besbaande bos gewijzigd hebben, 
en eraan een andere bestermning gegeven 
hebben, dat zij hierdoor htm eigendom 
m 64 loten konden verk avelen en door 
de verkoop r echtstreeks en rnet de stil
zwijgende verplichte medewerking van 
de verschillende kopers het door hen 
begonnen werk zullen vervoleincl.igen, 
dat ZIJ a.ldus door ontbossing en verkave
lmg het bestaande bos in een groot ter 
rein met ta.Ir ijke weekend-chalets om
vonnen, 

te1·wijl , ee1·ste onde7·deel, het aanleggen 
van wcgen, het verha.rden ervan n~et as, 
het te dien eincle ui.tkappen van sommige 
dennen en h et aldus wijzigen van het 
uitzicht van het bestaande bos niet kan 
geli.jkgesteld worden m et het door arti 
k el 44 van de wet van 29 maarb 1962 
bedoelcle misch'ijf van ontbossing, zodat 
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de artikelen 7 en 9 van de Grondwet zich 
er tegen verzetten dat op de eisers, 
wegens. het aanleggen van die wegen, 
toepassmg zou worden gedaan van de 
straffen in artikel 64 van voormelde wet, 
en zodat eveneens op de eisers ten on
rechte toepassing werd gedaan van arti
kel 65 van gezegde wet om hen te veroor
delen de wegen in hm1 vroegere staat te 
stellen en om de bmgerlijke partij te 
machtigen zulks te doen ; -

tweede onde1·deel, het feit dat de eise1;s 
aan het bos een andere bestem.ming heb
b en gegeven, dat zij door dit aanleggen 
van wegen h1m eigendon1 hebben kunnen 
verkavelen, dat zij door de af te sluiten 
verkopen rechtstreeks en met de stil
zwijgende verplichte medewerking van de 
verschillende kopers het door hen begon
nen werk in de toekomst zouden ver
voleindigen en aldus door ontbossing en 
verkaveling het bestaande bos in een 
groat terrein met talrijke weekend-chalets 
zouden omvormen, beschouwd nwet wor
den als een paging in de zin van artikel 51 
van h et Strafwetboek om het misdrijf 
uit te voeren bedoeld door artikel 44 van 
de wet van 29 maart 1962, zodat, nu geen 
enkele wet, overeenkomstig artikel 53 
van het Strafwetboek, straffen bepaalt 
voor de pogingen de Inisdrijven te plegen 
door gezegd artikel 44 bedoeld, de eisers 
ten cleze voor de verkaveling, cloch niet 
voor de poging tot ontbossing door het 
aanleggen van wegen vervolgd mochten 
worden, en zodat wedermn de artikelen 7 
en 9 van de Grondwet zich er tegen ver
zetten dat op de eisers wegens het aan
leggen van die wegen toepassing zou 
worden gedaan van de straffen bepaald 
door artikel 64 van de wet van 29 maart 
1962, en eveneens ten om·echte op de 
eisers toe passing werd gedaan van arti
kel 65 van gezegde wet om hen te veroor
delen de wegen in hm1 vroegere staat te 
stellen en om de burgerlijke partij te 
machtigen zulks te cloen ; 

clenle oncle1·cleel, het tegenstrijdig en 
minstens onduidelijk is, enerzijds te ver
klaren dat de eisers, door het verkopen 
van hun percelen grand, in de toekomst 
rechtstreeks met de stilzwijgende ver
plichte medewerking van de verschil
lende kopers het door hen begonnen 
werk zullen vervoleindigen, en anderzijds 
te verklaren dat de eisers door ontbossing 
en door verkaveling het bestaande bos 
in een groat terrein met talrijke week
end-chalets reeds omvormd hebben, 
wellre tegenstrijdigheid en onduidelijk
heid in de motivering gelijkstaat met 

een gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering ; 

vienle onclenleel, nit de dagvaardingen 
voor de correctionele rechtbank van 20 
en 21 december 1968 blijkt dat de eisers 
slechts vervolgd werden wegens onregel
mat1ge verkavelmg en om als medeeige
naars van bepaalde gronden deze gedeel
tehJk ontbost te hebben en deze werken 
i~ stand gehouden te hebben, en dat zij 
met vervolgd werden om als mededaclers 
met htm meclebeklaagde G. het aan 
deze verkochte terrein te hebben ontbost 
door het aanleggen van een weekend
huisje; clienvolgens het arrest door de 
eisers solidair met gezegde ' medebe
klaagde te veroordelen tot het herbossen 
van het. _terreil1 van deze medebeklaagde, 
de beWIJskracht miskent van voormelde 
dagvaardingen, alsook voormelde arti
kelen van het Bmgerlijk Wetboek 
s?hendt ; bier verder uit volgt dat de 
e1sers voor bet eerst voor het hof van 
beroep wegens mededaderschap n1 bet 
ontbossen van het terrein van voonnelde 
me.~ebeklaagde vervolgd werden, zulks in 
stnJd met de bepalingen van de artike
len 7 en 8 van de Grondwet en van de 
regelen inzake bevoegdheid zoals vast
gelegd in de artikelen 179, 199 en 200 
van het W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat het arrest elk van 
de eisers veroordeelt tot een enkele boete 
om, zonder vergum1ing verleend door het 
college van burgemeester en schepenen 
van de gemeente Tessenderlo, percelen 
grand, gelegen te T essenderlo, Schootse
bossen, in, een verkaveling voor bouw
grond Vl'lJWllhg te koop gesteld of ver
kocht te hebben (betichting B), alsook 
om, zonder een dergelijke vergtmning, 
bepaalde gronden ontbost te hebben 
(betichting 0) ; 

Overwegende dat de wegens de telast
leggmgen B en . 0 sam en opgelegde geld
boeten wettehJk . gerechtvaardigd zijn 
door de telastleggmg B, zodat de midde
len, welke __ a.Ueen de telastlegging 0 
betreff~~1, b~] gebrek aan belang, mwnt
vankehJk ZlJn . m zover ze gericht zijn 
tegen de beshssmg waarbij eisers tot 
boeten werden veroorcleeld; dat ze noah
tans ontvankelijk zijn in zover zij de 
veroordelmg tot herbebossino- betreffen 
welke alleen wegens de tela~tlegging 0 
kan worden opgelegd ; 

W at desaangaande het eerste micl.del 
betreft: 

Overwegende dat de eisers onder meer 
terechtstonden om, medeeigenaars zijnde 
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van bepaalde gronden te Tessenderlo, 
deze gronden « gedeeltelijk ontbost te 
hebben » zonder de wettelijk voorge
schreven vergunning ; 

Overwegende dat de eisers in conclusie 
stelden dat een « gedeeltelijke >> ontbos
sing niet de inbreuk uitmaakt welke door 
artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 
wordt beteugeld ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beschouwen dat het woord « gedeeltelijk >> 

in de telastlegging 0 overbodig was, 
enkel bedoelt dat de door voormeld 
artikel 44 beteugelde " ontbossing >> ook 
de gedeeltelijke ontbossing omvat ; 

Overwegende dat het arrest, hetwelk 
zodoende voormelde conclusie van de 
eisers beantwoordt, geenszins de telast
legging wijzigde en dienvolgens ~1iet ge
houden was de eisers hierover te ver
wittigen; 

Dat de rechten van de verdediging niet 
werden geschonden en het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

W at desaangaande het derde onderdeel 
van het tweede middel betreft : 

Overwegende dat het noch tegenstrij
dig noch onduidelijk is enerzijds vast te 
stellen dat de eisers door het kappen en 
wegruimen van dennen, voor het aan
leggen en verharden van menigvuldige 
wegen tussen de verkavelde percelen, 
thans reeds hebben ontbost, en anderzijds 
.te verklaren dat zij door die ontbossing 
en verkaveling het bestaande dennenbos 
in een terrein met weekend-chalets om
vormen en dat zij, naarmate van de ver
kopingen van de percelen, hun begonnen 
werk zullen voltooien ; 

Dat het derde onderdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

vVat desaangaande de eerste twee 
onderdelen van het tweede middel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de eisers, door het aanleggen van 
menigvuldige wegen tussen de (64) ver
kavelde percelen en door deze wegen te 
verharden met as op een breedte van 
ongeveer vier meter, noodzakelijk zijn 
overgegaan tot het kappen en wegruimen 
van de~1nen, en dienvolgens hebben ont
bost; 

Dat zij niet slechts het uitzicht van het 
geheel van het bestaande bos hebben 
gewijzigd, maar er een andere bestem
ming aan hebben gegeven; 

Overwegende dat het arrest hieruit 
wettelijk heeft kum1en afl.eiden dat de 
eisers zich daadwerkelijk aan de althans 

gedeeltelijke ontbossing van het dennen
bos hebben plichtig gemaakt; 

Overwegende immers dat, zo voor het 
omhakken van bomen met het oog op 
een normale exploitatie en onderhoud 
van een bos geen vergunning is vereist, 
integendeel het hakken van een aantal 
bomen in een bos, waardoor een gedeelte 
van dat bos definitief verdwijnt en aan 
de grond ee~1 andere bestemming wordt 
gegeven, een ontbossing is welke luidens 
artikel 44 niet zonder vergunning mag 
geben.ren ; 

Overwegende dat het arrest weliswaar 
aan bovenvermelde vaststellingen toe
voegt dat de eisers door de gedane ant
bossing ertoe geraken hun eigendom 
in 64 loten te verkavelen en door de 
verkoop van die percelen rechtstreeks, 
en met de stilzwijgende verplichte mede
werking van de kopers, het door hen 
begonnen werk zullen voltooien; dat zij 
door ontbossing en door verkaveling het 
bestaande bos in een groot terrein met 
tah·ijke weekend-chalets omvormen; 

Overwegende dat het arrest hierdoor 
wil aantonen dat het ontbossen gebeurt 
met de bedoeling hun eigendom te ver
kavelen en dat die verkaveling tot. verdere 
ontbossing zal leiden en zal resulteren in 
de omvorming van het ganse dennenbos 
in een terrein bezaaid met weekend
chalets; 

Overwegende dat, nu ook een ged.eelte
lijke vernieling van een bos een ontbos
sing uitmaakt, de omstandigheid dat die 
ontbossing zal worden voortgezet en 
voltooid niet tot gevolg heeft dat de 
reeds verwezenlijkte gedeeltelijke ant
bossing slechts, een paging tot ontbossing 
zou uitmaken; 

Dat de eerste twee onderdelen niet 
kunnen worden aangenomen ; 

W at desaangaande het vierde onder
dee! van het tweede middel betreft : 

Overwegende dat de eisers werden ver
volgd om, medeeigenaars zijnde van 
bepaalde gronden in Tessenderlo, deze 
gronden, onder meer het perceel geka
dastreercl onder Sectie E, nr. 1654 c, 
gedeeltelijk te hebben ontbost zonder 
wettelijke vergcU1ning en deze werken 
in stand te hebben gehouden; 

Overwegende dat het a.n·est vaststelt 
dat een medebeklaagde op dat perceel, 
dat he1n door de eisers werd verkocht, 
een weekend-huisje bouwde; 

Overwegende dat, zo aan te nemen is 
dat dit bouwen een ontbossing noodzake
lijk maakte, het arrest niet vaststelt dat 
die ontbossing werd uitgevoerd en in 



- 904 

stand gehouden, niet door die mede
beklaagde-koper, maar v66r de verkoop 
van het perceel, door eiser ; 

Overwegende dat de door artikel 65 
bepaalde hers telling in de vorige toestand 
alleen de personen betreft die de in arti
kel 44, eerste en tweede lid, opgenoemde 
werken hebben uitgevoerd of in stand 
gehouden; 

Overwegende dat, nu de eisers niet als 
mededaders van het wederrechtelijke op
richten van dit gebouw werden vervolgd, 
zij niet konden worden veroordeeld om, 
solidair met die medebeklaagde, de plaats 
waar het gebouw wercl opgericht terug 
te bebossen; 

Dat h et onderdeel gegrond is ; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

Om die redeneJ."l, vernietigt het bestre
den arrest·, in zover de eisers worden ver
oordeeld om, solidair met de meclebe
klaagde Geerts, de plaats waar deze 
laatste een gebomv heeft opgericht weder 
te bebossen en de burgerlijke partij worclt 
gemachtigd dat werk op de kosten van 
de eisers nit te voeren indian de eisers in 
gebreke blijven dit binneJ."l de gestelde 
terrnijn te doen ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerster in een 
vierde van de kosten, de overige kosten 
ten laste blijvend van de eisers; verwijst 
de aldus beperkte zaak naa.r h et Hof van 
beroep te Brussel. 

ll mei 1971. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Vreese. - Gelijlcltticlende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bayart. 

2e KAMER. - 11 mei 1971. 

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
BESLISSING . WAARBIJ DE VEROORDE
LINGEN VAN DE BEKLAAGDE JEGENS DE 

BURGERLIJKE P.ARTIJEN BINDEND WOR
DEN VERKLAARD VOOR DE TOT TUSSEN

KO:MST OPGEROEPEN VERZEKERAAR VAN 

DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
LI.JKHEID VAN DE BEKLAAGDE. 
VERWEER VAN DE VERZEKERAAR, TEN 
BETOGE DAT DE OVEREENKOl\iST li1ET 
DE TOESTEMMING VAN DE VERZEKERDE 
WAS GESCHORST, ONBEANTWOORD. 
NIET GEl\W~l'IVEERDE BESLISSING. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN.- BESLISSING WAARBIJ DE 
VEROORDELINGEN VAN DE BEKLAA,GDE 

JEGENS DE BURGERLIJKE PARTIJEN 
BIND END WORDEN VERKLAARD VOOR DE 
TOT TUSSENKOMST OPGEROEPEN VER
ZEKERAA,R VAN DE BURGERRECHTE 

LIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
BEKLAAGDE. - DEFINITIEVE BESLIS
SING OP DE RECHTSVORDERING VAN EEN 

BURGERLIJKE PARTIJ EN N IET DEFINI
TIEVE BESLISSING OP DE REOHTS
VORDERING VAN DE ANDERE BURGER
LIJKE PARTIJ, BEIDE C<EGROND OP 
DEZELFDE ONWETTELIJKE REDEN. -

VOORZIENING VAN DE VERZEKERA,AR 
VAN DE BEKLAAGDE. MSTAND, 
ZONDER BERUSTING, VAN DE VOORZIE

NING TEGEN DE NIET DEFINITIEVE 
BESLISSING.- CASSATIE VAN DE DEFI
N ITIEVE BESLISSING. - CASSATIE DIE 
LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN DE 

TWEEDE EESLISSING. 

3° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - CASSATIEGEDING. - VOOR
ZIENING VAN DE TOT TUSSENKOl\fST 
OPGEROEPEN VERZEKERAAR VAN DE 
BEKLAAGDE. - VOORZIENING El\TKEL 
GEH.IOHT TEGEN DE BURGERLIJKE PAR
TIJEN. - DEFINITIEVE BESLISSING OP 
DE REOHTSVORDERING V A,N EEN BUR
GERLIJKE PARTIJ EN NIET DEFINITIEVE 

BESLISSING OP DE REORTSVORDERING 
VAN DE ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ, 
BEIDE GEGROND OP DEZELFDE ONWET
TELIJKE REDEN. - MSTAND, ZONDER 
BERUSTING, VAN DE VOORZIENING 
TEGEN DE NIET DEFINITIEVE BESLIS
SING. - KOSTEN VAN DEZE VOORZIE

NING EN VAN DE AFSTAND l\10ETEN 
TEN LASTE VAN DE VERZEKER.AA:R WOR

DEN GELATEN, ZELFS INDIEN ZIJN 
VOORZIENING WORDT AANGEN0l\1EN. 

4° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - CASSATIEGEDING. - VoORZIE
NING VAN DE VERZEKERAAR VAN DE 
BEKLAAGDE DOOR DE BURGERLIJKE 
PARTIJEN TOT TUSSENKOl\iST OPGEROE
PEN.- VOORZIENING ENKEL GERIORT 
TEGEN DE BURGERLIJKE PARTIJEN. -
BETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN 
RET OPENBAAR MINISTERIE.- KOSTEN 
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VAN DEZE BETEKENING MOETEN TEN 
LASTE VAN DE VERZEKERAAR WORDEN 
GELATEN, ZELFS INDIEN DE VOORZIE
NING WORDT AANGENOMEN. 

l 0 Niet gemotiveenl is de beslissing waa1·bij 
de ve1·oo?·delingen van de beklaagde 
jegens de bu1·ge1"lijke paTtijen binclencl 
wonlen ve1·lclaanl voo1· de tot tussenkomst 
opge1·oepen ve1·zelceTacw van de bU?·ge?·
?"echtelijlce aanspmkelijkheid van de 
beklaagcle, zoncle1· antwoo1·d te ve?·st?·elc
lcen op cle omstandige conclusie van de 
ve1·zelcema1· ten betoge dat cle ove?·een
lcomst, met cle toesternrning vctn de ve?·
zelce?·cle, v66T het ongeval gescho1·st 
was (1). (Grondwet, art . 97 .) 

2° Ingeval cle tot tussenlcomst opgemepen 
ve1·zelcemm· van de btt?·ge?Techtelijlce aan
spralcelijlcheid van cle belclaagcle zich in 
cassatie heeft voo1·zien tegen de beslissing, 
wctm·bij zowel cle clefinitieve ve1·oo?·cleling 
vctn cle belclaagcle jegens een btwge?"lijlce 
pa1·tij als cle niet clefinitieve ve1·oo?·cleling 
van cle beklaagcle jegens een ancle1·e 
bw·ge?"lijlce pa1·tij voo1· hem binclencl 
woTclen ve?·lclam·cl, en beide beslissingen 
doo1· clezeljcle onwettelijlcheid zijn aan
getast, leidt de aanneming van cle voo?·
ziening van de v.e1·zelce?·am· tegen de 
eeTste beslissing tot de ventietiging van 
de tweede, zeljs indien cle ve1·zelcemm·, 
zoncle1· e1·in te bentsten, ajstancl heeft 
geclaan van zijn voo1·ziening tegen deze 
laatste beslissing (2.). 

3° Ingeval cle tot tttssenlcornst opgemepen 
ve1·zeke?·aa1" van de bw·ge?Techtelijlce aan
spralcelijlcheid van de belclactgde zich in 
cassatie heejt voo1·zien tegen de beslissing, 
wacwbij zowel de definitieve ve?·ooTdeling 
van de belclaagde .iegens een bw·ge1·li.ilce 
pm·tij als de niet definitieve vemonleling 
van de belclaagde jegens een ande1·e 

(1) Cass., 14 december 1970, sttp1'ct, blz. 377. 
Inclien de verzekeringsovereenkomst tot dek
king van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heicl inzake motorrijtuigen ingevolge een 
akkoord tussen de verzekeraar en de ver
zekerde of een r echterlijke beslissing voor het 
ongeval wordt geschorst, kan deze schorsing 
aan de getroffene worden tegengeworpen : 
cass., 10 oktober 1966 en 3 mei 1967 (An·. 
cass., 1957, blz. 179 en 1073). 

De uit de wet of uit een overeenkomst ont
stane nietigheid, exceptie of verval, en met 
name de schorsing van de dekking wegens 
niet-betaling van de premie, kan daarentegen 
niet aan de benadeelde worden tegengewor-

btwge1·lijlce pa1·tij voo1· hem bindend 
wo1·den ve1·lclaanl, en hij, zonde1· e1·in 
te bentsten, ajstancl heejt gedaan van 
zijn voo1·ziening tegen de tweede beslis
sing, rnoeten de lcosten van zijn voo?·zie
ning tegen deze tweede beslissing en van 
zijn ajstand te zijnen laste wo1·den gela
ten , zeljs indien de voo1·ziening wo1·dt 
aangenornen (3). 

4° I ngeval de ve1·zelcentm· van de bu?·ge?·-
1"echtelijlce aanspmlcelijlcheicl van de 
belclaagde, die cloo1· de bu.Tge?"lijlce pm·
tijen tot tussenlcomst is opgemepen, ve?·
lclaanl heeft zich in cassatie te voo1·zien 
tegen de beslissingen op cle ?"echtsvoTde
?"ingen van cle bu1·ge?·lijlce pcwt?:jen en 
hij nietternin zijn voo1·ziening aan het 
openbam· ministe1·ie heeft betelcencl, tegen 
wellce pm·tij de . voo?"ziening niet was ge
?"icht, rnoeten de lcosten van deze betelce
ning te zijnen laste w01·clen gelaten, zeljs 
indien de voo1·ziening wonlt aangeno
men (4). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « VERENIGING 
DER VERZEKERAARS n, T. BRAL EN VAN 
DE WALLE.) 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 jm:ti 1970 door het Hof van 
beroep te Gent gew ezen ; 

Overwegende dat het arrest aileen uit
spraak doet over de burgerlijke belan
gen (5); 

I. In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt gewezen over de door Bral Roger 
ingestelde burgerlijke vordering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikeleJ:t 97 van de Grond-

pen : cass., 28 januari 1965 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 682). 

(2) Cass., 25 september 1967 (A1T. cass., 
1968, blz. 114); 5 april 1971, stt7Jm, blz. 740. 

(3) Cass., 25 september 1957, redenen en 
beschikkende gedeelte (A1T. cass., 1958, 
blz. 114) . 

(4) Cass., 23 oktober 1967 (A?T. cass., 1958, 
blz. 287) ; raaclpl. cass., 9 septemb er 1968, 
twee arresten (ibid., 1969, blz. 22 en 25) . 

(5) Ret aangeklaagde arrest cleecl aileen 
uitspraak over het enkele hoger beroep van 
de naamloze vennootschap « Union des assu
reurs » clie door cle burger lijke partij en in 
tussenkomst was geroepen in een geding tegen 
Colleman. 
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wet, 1319 tot 1322 e~l 1354 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doonlctt het bestrede'l arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, beslist 
dat de beslissing waarbij de beklaagde 
Colleman veroordeeld werd tot betaling 
aan verweerder Bral van een vergoeding 
van 4.450 frank aan eiseres gemeen en 
tegenstelbaar is, om de reden dat de 
tus3en eiseres en Colleman gesloten ver
zekeringsovereenkomst noch geschorst 
~loch ontbonden werd met akkoord van 
de verzekeringnemer Colleman voordat 
lnt ongeval plaatshad, 

te1·wijl, ee1'ste onde1·deel, die motivering 
geen antwoord geeft op het middel 
waarbij eiseres - met verwijzing naar 
het strafdossier - de schorsing van 
bedoeld verzekeringscontract met weder
zijds akkoord van de partijen van 
31 maart 1967 afleidde uit twee verkla
ringen van Colleman gedaan op 20 juli 
1937 en 8 september 1937 en de rechter 
alzo te kart is gekomen aan de verplich
ting zijn beslissing met redenen te om
klelen (schending van artikel 97 van de 
Grondwec); 

tweede ondenleel, de rechter, door het 
bestaan van een schorsing van het ver
zekeringscontract met wederzijds ak
koord te betwisten, de bewijskracht mis
kent van de bedoelde alden waarin 
Colleman bekende dat de verzekering 
verlopen was sedert 31 maart 1967 
(scho~lding van de artikelen 1319 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en 
eveneens het bewijs dat de bekentenis 
van Colleman inhoudt, miskent (schen
ding van artikel 1354 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het arrest aanneemt 
dat de verzekeraar aan de benadeelde 
mag tegenwerpen dat de verzekeri~lgs
overeenkomst v66r het ongeval « ge
schorst of ontbonden » werd, op voor
waarde dat die schorsing of ontbinding 
tot ste.nd kwam hetzij ingevolge een 
rechterlijke beslissing hetzij met akkoord 
van de verzekerde ; 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
stelde dat zowel een schorsing als « na
die~l » een ontbinding van de verzeke
ringsovereenkmnst plaatshad met het 
akkoord va~l de verzekerde en v66r het 
kwestieuze ongeval ; 

Dat zij haar stelling nopens de schor
sing steunde op de in het micldel aange
haalde verklaringen van Colleman ; 

Overwege~lde dat het arrest zich ertoe 
beperkt te beschouwen dat de verzeke-

ringsovereenkomst ten deze « noch ge
schorst noch ontbonde~l » werd met 
akkoord van de verzekerde, vermits er 
precies betwisti~lg bestaat omtre~lt de al 
dan niet geldige betaling van de premie, 
v66r het verstrijken van de door eiseres 
gestelcle termijn, door de verzekering
nemer zoda.t eiseres niet ernstig kan 
staande houden dat de vereisten van 
artikel 30-1 van het type-verzekerings
contract, waaruit zou kunnen worden 
besloten dat de verzekeringsovereenkom.st 
met akkoord van de verzekeringsnemer 
« ontbonden » was, vervuld waren; 

Overwegencle dat het arrest zodoende 
weliswaar de conclusie van eiseres beant
woordt wat de ontbinding van de ver
zekeringsovereenkomst aangaat, die « na
clien » zou zijn geschied, doch het om.
standig verweer van eiseres betre:ffende 
de schorsing van de verzekeringsovereen
komst, die zich voordien zou hebben 
voorgedaan, onbeantwoord laat ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zover de voorziening de beslissi:ng 
over de door Van de Walle Marguerite 
ingestelde burgerlijke vordering becloelt : 

Overwegende dat Mr. Philips, advocaat 
bij het Hof, bij alde ter griffie van het 
Hof neergelegd op 20 oktober 1970, voor 
en namens eiseres verklaarde afstand te 
doen van de voorziening ; 

Maar overwegende dat de venlietiging 
van de beslissing gewezen over de door 
de partij Bral tegen eiseres ingestelde 
vordering de vernietiging medebrengt van 
de niet definitieve doch op dezelfde 
onwettelijkheid gegronde beslissing ge
wezen over de door de partij Van deW alle 
Marguerite tegen eiseres ingestelde vor
dering, hoewel eiseres, zonder in die 
beslissi~lg te berusten, afstand heeft ge
claan van haar tegen die partij ingestelde 
voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de tegen de partij Van de Walle 
Marguerite ingestelde voorziening ; ver
nietigt het bestreden arrest ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiseres i;n de kos
teJl van haar voorziening tegen de partij 
Van de Walle MA>rguerite en in de kosten 
van haar afstand, alsook in de kosten · 
van de betekening van haar voorzien.ing 
aan het openbaar ministerie ; veroordeelt 
de partij Bral in het overige van de kos
ten ; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 
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ll mei 1971. - 2e kamer. - Voor
zitte?·, de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Vreese.- Gelijlclttidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Philips. 

2° KAl\iER. - 11 mei 1971. 

1D VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 
A,ANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - VOERTUIG 
IN HET VERKEER GEBRACRT ZONDER 
VERZEKERING. - MISDRIJF. - MIS
DRI.JF STRAFBAAR ZELFS W ANNEER RET 
TE WIJTEN IS AAN NALATIGHEID OF 
ONACRTZAAMHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ON
BEANTWOORD.- NIET GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

1° Artilcel 18, § 1, van de wet van 1 j~tli 
1956 bet?·effende de ve1-plichte aanspmlce
lijlcheidsve?·zelce?·ing inzalce moto?Tijtui
gen is van toepassing op het feit alleen 
dat de eigenaar van een cle?·gelijlc voe?·
t~tig clit 1·ijtuig in het ve1·lcee?· gebmcht 
of toegelaten heeft dat het in het ve1·lcee?· 
gebmcht we1·d op de openba1·e weg of 
op de e1·mede gelijlcgestelde te?Teinen, 
die niet openbam· zijn maa1· opengestelcl 
zijn voo1· een bepaald aantal pe1·sonen 
die het 1·echt hebben e1· aanwezig te zijn, 
zonde1· dat de bu?·ge?Techtelijlce aanspm
lcelijlcheid, waa1·toe dit voe1·tuig aanlei
ding lean geven, doo1· een bij de wet 
ve1·eiste ve1·zelcering gedelct is ( 1) ; het 
misd?·ijf is stmfbaa?· zelfs ~cannee1· het 
te wijten is aan nalatigheicl of onacht
zaamheid ( 2). 

2° Niet gemotivee1·d is de beslissing die de 
belclctagde vem01·deelt zonde1· een ant
woorcl te ve?·st?·elclcen op een doo1· hem 
1·egelmatig bij conclusie voo1·gedmgen 
verwee1· (3). (Grondwet, art. 97.) 

(1) Raadpi. cass., 27 april 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1959, I, 865}, 19 september 1060 
(ibid., 1961, I, 70}, 1 juni 1964 (ibid., 1964, 
I, 1024) en 12 september 1966 (A1·r. cass., 
1967, biz. 49). 

(MARTENS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 juli 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 18, lid 1, 
en 23 van de wet van 1 juli 1956, 1 en 2 
van het koninklijk besluit van 22 decem
ber 1956 en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist 
dat het materiele feit van de inbreuk 
door eiser op de artikelen 2, 18, lid 1, 
en 23 van de wet van 1 juli 1956 en 1 en 
2 van het koninklijk besluit van 22 decem
ber 1956 vaststaat, dat het gaat om een 
onopzettelijk wanbedrijf, en dat de 
handelwijze van eiser ten deze van de 
door de wet van 1 juli 1956 beteugelde 
nalatigheid niet vrij te pleiten is, daar 
hij na de aankoop van het voertuig 
in omstandigheden die hem tot de grootst 
mogelijke omzichtigheid moesten aan
zetten, niet eens de elementaire voorzorg 
heeft genomen zich nopens het bestaan 
van de verplichte verzekering te verge
vvissen, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, het terzake 
beteugelde wanbedrijf geen onopzettelijk 
wanbedrijf is, maar een gespeci:ficeercl 
opzet vereist, dat niet mag afgeleid wor
den uit het loutere feit dat de verzeke
ringsdekking materieel gezieJl niet aan
wezig is (schending van de artikelen 2, 
18, lid 1, en 23 van de wet van 1 juli 1956 
en 1 en 2 van het koninklijk besluit van 
22 december 1956), 

en, tweecle ondenleel, er tegenstrijd.igheicl 
bestaat tussen de motieven van het 
bestreden arrest onderling, waar het 
enerzijds aanneemt dat de betichting van 
gebruik van een vals stuk door eiser 
ongegrond is, en dat zijn goede trouw dus 
niet kan worden betwist, maar anderzijds 
eiser juist op grond van het feit dat het 
betreffende stuk vals was, veroordeelt, 
vermits hij nooit zou veroordeelcl zijn 
ware het stuk echt geweest (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

(2) Raadpl. cass., 6 maart 1967, redenen 
(A?"?". cass., 1967, biz. 839). 

(3) Cass., 26 februari 1968 (A?"?". cass., 1968, 
biz. 841); raadpl. cass., 1 december 1969 
(ibid. , 1970, biz. 321) en 23 maart 1971, sttpm, 
biz. 710. 
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W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, eiser tot 
een straf heeft ver.oordeeld om, als eige
naar-bestuurder, een motorvoertuig in 
het verkeer t e hebben gebracht zonder 
dat de burgerrechtelijke aansprakelijk
h eid waartoe het aanleiding geven kon, 
door de bij de wet v ereis te v erzekeri..ng 
gedekt was; 

Overwegende clat b edoeld misdrijf tot 
stand komt zodra de eigenaar-bestuurcler 
h et v oertu.ig in het v erkeer brengt ; dat 
d e wetge·,rer geen vereisten heeft ges teld 
nopens de reden waarom geen v erzeke
ringsoveree.nkomst werd afgesloten ; clat 
die reclen clerhalve evengoecl in n alatig
heicl of on achtzaamheid liggen. k an ; d a t 
de in h et on clerdeel vermelde beschouwin
gen d erha.lve geenszins de in het middel 
a angehaalde we tsbep alingen h ebben ge
schomlen ; 

D at bet ondercleel clan ook n aa,r r echt 
faal t ; 

\Vat he t t weecle onderdeel b etreft : 

Overwegencle cht d e b estreden b eslis 
sing h et bewap en v onnis heeft b evest.igcl 
waar het eiser vr ijge3p.l'Okea h a d v a n het 
misdrijf m et b cdrieglijk opzet of m et h et 
o:>g1.nerk on1. t e sch ad en gebruik t e h ebben 
gem g,ak t va n een v ervalst geacht v erze
keringsbewijs op naam v an de v roegere 
e.igenaar van h et motorvoertuig afgele
verd; 

Overwegende dat h et geenszins st1·.ijdig 
is aan de ene kant v ast te stellen dat het 
bestaa.n van een der elem e.nte.n v an dit 
misdr.ijf, het weze de valsheid zelf, het 
gebruik, of h et bijzo.nder door de wet 
vereiste opzet, niet beweze.n is, en aan 
de andere k ant, en in verband met het 
misdr.ijf door de wet van 1 juli 1956 
voorzien, tegen eiser een schuldige on
achtzaamheicl te weerhouden ; 

Dat het onderdeel dan ook feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Gro~1.cl- . 
wet , 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
h et wederrechtelijk bezit van verdovende 
micldelen, in de voorwaarden gesteld door 
de wet waarop deze betichting is ge
steund, in hoofde van eiser x1aar eis van 
recht bewezen voorkomt, 

te1·wijl h et arrest alcl.us geen passend . 
antwoord_ verschaft op de conclusies van 
eiser, waarin gesteld wordt dat " uit de 
uiteenzetting van de feiten zonneklaar 

blijkt dat verzoeker van hun aanwezig
heicl niet op de hoogte was " (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegencle dat de beslissing, bij 
bevestiging van de beroepen beslissing, 
eiser wegens onwettige vervaardiging, 
bezit, verkoop, tekoopstelling, afl.evering 
of aanschaifi.ng van verdovende middelen 
t.ot een straf h eeft veroordeeld ; 

Overwegende dat e iser in regelmatige 
conclusies voor de rechter in hoger be
roep, oacler meer had doen gelden : 

- cla t hij op 3 m ei 1970 te Amsterdam 
d e wagen gekocht h ad die op 7 n~ei 1970 
door de Antwerpse politie w erd door
zocht; 

- d at de politie n a lang zoeken en de 
wagen van binnen h aast volleclig te h eb
b en gesloopt onder m eer een onder de 
kussens verborgen lucifercloosje h ad ont
dekt, d at een stof welke na d esklmdig 
on derzoek een v erdov end mid clel b leek 
t o zij n , inhield; 

- cla t m e.n bij h et kopen van een 
occasiewagen die wagen n iet gaat slopen 
om te zien of er misschien iets in ver
borgen \VGrd ; 

om uit die ui teenzetting t e b esluiten 
d a t h et zo.nneklaar bleek dat eiser van 
d e aanwezigheid van v erdovend e miclde 
len niet op de hoog te was ; 

Overwegende dat noch d e in het mid del 
v ermelde p assus van de bestreden beslis
sing , noch enige andere p assus erv an, 
een antwoord op de hoger a angehaalde 
conclusie bevat ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende, voor h et overige, dat 

de substant iele of op straffe v an ni..etig
hei..cl voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, v ernietigt bet bestre
den arrest, in zover het, bi..j bevestiging 
van h et beroepen vom1is, een veroorde
ling ui..tspreekt wegens inbreuk op de wet 
v an 24 febrnari 1921 en haar uitvoerings
b esluiten, en eiser veroorcleel t in de kos
ten ; v erwerpt de voorziening voor h et 
overige ; beveelt dat van di..t arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde besli..ssing ; 
veroorcleelt eiser in de helft van de kos
ten ; laat de andere helft ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

ll mei 1971. - ze kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voonr.itter. - Ve1·slaggeve1·, de 
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H. Chatel - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. W. Scheers (van de balie 
te Antwerpen). 

2e KAMER. - 11 mei 1971 . 

1° GEM:EENTELIJKE VERORDE-
NING. - RECLAll'illBORDEN DIE OP 

DE OPENBARE WEG UITSPRINGEN. -
GEMEENTELIJKE VElWRDEN I NG HOU 

DEN DE VERBOD 0111 ZON DER V OORAF
GAAN DE TOELATING VA.l"f HE'J' COLLEGE 
VAN BURGEll'illESTER EN S CHEPENEN 
ENIG VOORWERP AAN TE BRENGEN DAT 
OP DE OPENBARE WEG UITSPRI NGT . -

BEPALING IN RET DELANG VAN DE 
OPENDARE OR DE EN VEILIGHEID. -

WETTELIJKHEID. 

2° AANPLAKBILJETTEN. - REGLE
MENTERING INZAKE llET AANDTI.ENGEN 
VAN AANPLAKBILJETTEN. - BESLUIT
WET VAN 29 DECEMBER 1945. 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 DECEM
BER 1959. - WETTELIJKE EN VEROR
D ENINGSBEPALINGEN Dill DE BEVOEGD 

HEID N IE'l' DEPERKEN VAN DE GEMEEN
TERJI.DEN Ol\'l MET RET OOG OP HET 
GEJVIAK VAN RET VERKEER OP DE 
S'l'RATEN EN DE OPENBARE PLAATSEN 
HE'!' AANBRENGEN VAN OP DE OPEN
BARE WEG UITSPRINGENDE RECLAME
BOl~DEN TE REGLEIVIENTEREN. 

1° De gemeente1·aacl prtt tdt de dec1·eten 
van 14 djj~pmbe1· 1789 en van 16-24 au
gust·us 1!11(!;'0 de bevoegdheid om het aan
brengen vcm voo1·we1:pen , met name 
van 1·eclamebo1·den , die op de openba1·e 
weg ttitsp1·ingen en het gemak en de 
veiligheid van het ve1'lcee1· op de stmten 
en de openbam plaatsen in het ged1·ang 
lcunnen b1·engen, ajhankelijlc te stellen 
van de toelating van het college van 
bw·gemeeste1· en schepenen (1). 

2° Noch de beslttitwet van 29 decembe1· 
1945 houdende ve1·bod tot het aanb1·engen 
van opsclwijten op de openba1·e weg, 
noch het lconinklijlc beslttit van 14 de
cembe1· 1959 waa1·bij 1·egelen worden 
gesteld op het acmplaklcen en 1·eclame 
malcen, houden een bepe1·lcing in van 
de bevoegdheid van de gemeentemden 

(1) en (2) Raaclpl. cass., 2 december 1968 
(An·. cass., 1968, blz. 344). 

om met het oog op het gemalc en de 
veiligheid van het ve1·lcee1· op de st1·aten 
en de openbm·e plaatsen het aanb1·engen 
van voo1'We1-pen, met name van 1·eclame
bo1·den die op de openbm·e weg uit
sp1·ingen, ajhanlcelijlc te stellen van een 
voo1·ajgaande toelating van het college 
vcm bw·gemeester en schepenen (2 ). 

(HERMIA,'!'. STAD GENT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 septen1.ber 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

Overwegende dat h et vonnis enkel uit
spraak doet over de burgerlijke belangen ; 

Over h et derde m icldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 50 van h et 
decreet van 1<1, december 1789, 3, § 1, van 
titel XI v an het decr e::Jt van 16-24 augus
tus 1790, 97 en 107 van de Grondwet, 
231-b van het gemeentelijk reglement 
van 21 november 1912 van de stad Gent, 

doo1'Clat h et b estreden vonnis, mn de 
door eiser betwiste wettelijkheid en toe
p asselijkheid van voormeld stedelijk 
reglement op het voorhanden geval te 
rechtvaardigen, beslist dat het Jliet aan 
de rechterlijke macht b ehoort de inner
lijke waarde, het nut of de doehuatigheid 
van een door de administratieve over
heden biml.en de p er ken va.n htu< bevoegd
heid genomen beslissing of reglement te 
beoordelen, 

tenvijl, ee1·ste onde1'Cleel , eiser in zijn 
conclusie niet betwist had dat de rechter
lijke macht de innerlijke waarde, h et nut 
of de doelmatigheid van het kwestieus 
reglement niet kon beoordelen doch pre
cies en duidelijk staande gehouden had 
dat bet kwestieus r eglement niet uit
gevaardigd werd binnen de perken van 
de door de decreten van 1789 en 1790 
aan de gemeentelijke overheid verleende 
bevoegdheid, en dat alleszins het bewijs 
ten deze niet bijgebracht werd dat het 
aanbrengen van de kwestieuse reclame
panelen een gevaar uitmaakten voor de 
openbare rust en d e veiligheid van het 
verkeer; 

terwijl het vonnis die conclusie niet 
beantwoordt; 

tweede onde1·deel, h et vonnis evenmin 
antwoordt op h et grievenschrift van eiser, 
waarin hij staande hield dat « de stad 



-910-

er zich mee vergenoegt vast te stellen dat 
de panelen uitsprong maken op de open
bare weg zonder in C01W1'eto te onderzoe
ken of hierdoor de openbare rust of 
veiligheid zou zijn aangetast " ; 

de1·cle onde1·cleel, alleszins, zoals in het 
grievenschrift van eiser duidelijk staande 
gehouden werd, « het louter feit van uit
sprong te maken op de open bare weg geen 
aanleiding kan geven tot vervolgingen. 
Indien aan het stedelijk reglement een 
dergelijk ruime interpretatie zou gegeven 
worden, zou het reglmnent zijn kacler 
(decreet van 1790) te buiten gaan en 
bijgevolg onwettelijk zijn " ; 

vierde onderdeel, eiser staancle gehouclen 
had : « ofwel is het stedelijk reglement te 
ruim, en dm·halve onwettelijk, ofwel 
beoogt het inderdaad enkel de openbare 
rust en veiligheid en dan geldt het regle
ment niet vermits niet bewezen is dat 
de openbare rust en veiligheid in het 
gedrang zijn gekomen "; het vonnis die 
conclusie niet of minstens slechts op 
dubbelzinnige en onduidelijke wijze be
antwoordt; het vonnis, enerzijds, indien 
de rechter heeft willen zeggen dat het 
reglement de plaatsing van alle mogelijke 
voorwerpen die op de openbare weg uit
sprongen aan een voorafgaand.e toelating 
onderworpen heeft, zelfs indien die plaat
sing de openbare rust en veiligheid niet 
kon in het gedrang brengen, daaruit had 
moeten afieiden dat het reglement onwet
telijk was, het vonnis, anderzijds, indien 
de rechter heeft willen zeggen dat het 
r eglement de plaatsing van dergelijke 
voorwerpen slechts bedoelde wanneer zij 
de openbare rust ex1 veiligheid in het 
gedrang kon brengen, daaruit had moeten 
afieiden dat het reglement op de plaatsing 
van de kwestieuse reclamepanelen niet 
toepasselijk was : 

W at het eerste en h et tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het vm1nis, door te 
oordelen dat de bepaling van artikel231 -b 
van het gemeentelijk reglement keJmelijk 
door veiligheidsredenen is ingegeven, 
vaststelt dat de kwestieuze bepaling werd 
uitgevaardigd bim1en de perken van de 
bevoegdheid welke door de in het middel 
aangehaalde decreten aan de gemeente 
wordt verleend; 

Overwegende dat het vonnis eveneens 
beslist dat hij die zonder de vereiste toe
lating een voorwerp plaatst dat uit
springt op de openbare weg een inbreuk 
pleegt op voormelde bepaling, ook indien 
niet bewezen is dat het aldus geplaatste 

voorwerp in feite een gevaar voor de 
open bare rust of de veiligheid oplevert; 

Overwegende dat het vonnis zodoende 
de conclusie en het grievenschrift van 
eiser passend beantwoordt ; 

Dat beide onderdelen feitelijke grand
slag missen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de gemeentelijke 
overheid in de in het middel aangehaalde 
decreten de bevoegdheid put om, met het 
oog op de openbare rust en de veiligheid 
van het verkeer, verordeningen uit te 
vaardigen; 

Overwegende dat die bevoegdheid in
sluit dat de gemeentelijke overheid ge
rechtigd is de reglementaire maatregelen 
uit te vaarcligeJl die zij voor het wa.ar
borgen vaJl die rust en veiligheid nodig 
acht; 

Dat, nu het plaatsen van voorwerpen 
die uitspringen op de openbare weg van 
aard kan zijn de veiligheid van het ver
keer in gevaar te brengen, de gemeente
lijke overheid, door dit plaatsen afhanlre
lijk te stellen van een voorafgaande toe
lating, binnen de perkeJl van haa.r be
voegdheid heeft gehandeld ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat de beweerde 
dubbelzinnigheid of onduidelijkheid niet 
bestaat; 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het voorgaande onderdeel blijkt dat het 
reglement, hetwelk genomen werd met 
het oog op de veiligheid van het verkeer, 
het plaatsen van voorwerpen die uit
springen op de openbare weg en die der
halve de veiligheid van het verkeer zou
den lnmnen in gevaar brengen wettelijk 
heeft kmmen afhaJlkelijk stellen van een 
voorafgaande toelating ; 

Overwegende dat het vonnis, door te 
beslissen dat hij die zonder de vereiste 
toelating een voorwerp plaatst dat uit
springt op de openbare weg een inbreuk 
pleegt op voormeld voorschrift, ook in
dien niet bewezen is d.at het ald.us ge
plaatste voorwerp in feite een gevaar 
voor de veiligheid. oplevert, van d.at voor
schrift een juiste toepassing maa.kt; 

Dat het ond.erdeelniet kan worden aan 
genomen; 

Over het vim·de middel, afgeleid. uit 
de schending van de artikelen 50 van het 
decreet van 14 december 1789, 3, § 1, van 
titel XI van het decreet van 16-24 angus-
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tus 1790, 1 van de besluitwet van 
29 december 1945 op het aanbrengen 
van opschrifte11 op de openba.re weg, 
44 van de wet van 29 maart 1962 op 
de stedebouw, 1 van het koninklijk 
besluit van 14 december 1959 op het 
aanplakken en het reclame maken, 
97 en 107 van de Grondwet, 

doo1'dat het best1'eden vonnis beslist 
dat het stedelijk reglement van de stad 
Gent van 21 november 1912 wettelijk 
was en toepasselijk op h et voorhanden 
geval op grond van de decreten van 
14 december 1789 en 16-24 augustus 1790, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, bij gezegde 
decreten aan de gemeentelijke overheid 
slechts toelating verleend wordt zekere 
bepalingen, verboden of verplichtingen 
om een toelating te vragen uit te vaar
digen, wanneer een constructie een gevaar 
uitmaakt voor de openbare rust en de 
veiligheid ; in het voorhanden geval noch 
bewezen noch vern1eld werd dat er 
sprake was van een constructie of van 
het gevaar voor de openbare rust of de 
veiligheid, artikel 231-b van voormeld 
stedelijk reglement bijgevolg onwettelijk 
was, of minstens niet toepasselijk op het 
voorhanden geval ; 

tweede ondenleel, de aanplaldJ:ing van 
affiches aan huisgevels geregeld is door 
de besluitwet van 29 december 1945 
waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt dat 
voor dergelijke affiches de voorafgaande 
toelating van de huiseigenaar en even
tueel van de bewoner volstaat ; deze 
besluitwet, die de aanplakking regelt, de 
verplichte voorafgaande toelating van 
de gemeentelijke overheid uitsluit ; de 
stad Gent bijgevolg haar bevoegdheid te 
buiten gin.g door een voorafgaande toe
lating te eisen voor het aan.brengen van 
a:ffiches in 't algemeen en, meer bepaald, 
voor het aanbrengen van de kwestieuze 
reclmnepanelen, waarvan, volgens de 
over dit punt n.iet betwiste conclusie van 
eiser, de aanplaldJ:ing door de stad ver
boden werd enkel en alleen om rede.nen 
van zogezegd esthetische aard ; 

cleTde oncle1·deel, het koninklijk besluit 
van 14 december 1959, houdende regle
mentering van de aanplakking en publici
teit, aan de Koning de bevoegdheid 
verleent om, om redenen van esthetische 
aard, het aanbrengen van reclamepanelen 
op bepaalde plaatsen te verbieden ; door 
deze wetgevi.ng bevestigd wordt dat de 
wetgever enkel en aileen aan de uitvoe
rende macht doch geenszins aan de 
gemeentelijke overheid de bevoegdheid 
verleend heeft om in zekere gevallen 

reclamepanelen te verbieden of aan een 
voorafgaande toelating te onderwerpen ; · 
alleszins het koninklijk besluit van 
14 december 1959 door het vonnis niet 
in.geroepen werd om de uitgesproken 
beslissing te rechtvaardigen, daar de 
straten of pleinen u.an de huisgevels 
waarvan de reclamepanelen aangebracht 
werden, niet de door dit koninklijk 
besluit bedoelde plaatsen uitmaken waar
op reclamepanelen kunnen verboden 
worden: 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het derde en viercle onderdeel van het 
derde middel blijkt dat het onderdeel 
niet kan worden aangenomen ; 

W at de tweede en derde onderdelen 
betreft : 

Overwegende dat noch de besluitwet 
van 29 december 1945 houdende verbod 
tot het am1brengen van opschriften op 
de openbare weg, noch het koninldijk 
besluit van 14 december 1959 waarbij 
regelen worden gesteld op het aanplakken 
en reclame maken, een beperking inhou
den van de bevoegdheid van de gemeen
telijke overheid om, met het oog op de 
openbare rust en de veiligheid van het 
verkeer, het plaatsen van voorwerpen 
en namelijk van reclamepanelen die op 
de openbare weg uitspringen afhankelijk 
te stellen van een voorafgaande toelating 
van het college van burgemeester en 
schepenen; 

Overwegende dat de omstan.digheid 
dat de stad Gent eiser liet weten dat hem 

. geen toelating kon worden verleend, om
dat de stad " van oordeel was dat derge
lijke panelen het uitzicht schaden n, niet 
belet dat het vonnis wettelijk heeft kun
nen beslissen dat eiser, door zonder voor
afgaande toelating voorwerpen te plaat
sen die uitspringen op de openbare weg, 
een inbrm:t'k pleegde op artikel 231-b van ~ 
het gemeentelijk reglement, zelfs indien 
niet bewezen was dat de aldus geplaatste 
voorwerpen in feite een gevaar voor de 
veiligheid opleveren ; 

Dat h et onderdeel niet kan worden 
aa.ngenon1en ; 

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

11 mei 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V m·slaggeve1·, de 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, 
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de H . Colard, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Struye en Bayart. 

28 KAMER. - 11 mei 1971. 

VERJARING.- STRA.FZAKEN.- VER
SCHILLENDE VERDACHTEN. - DADEN 
VA,N ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING 
TEN LASTE VAl.'< EEN VAN DE VER
DACHTEN. - STUITING VAN DE VER
JARING TEN OPZICHTE VAN DE ANDE

REN. - VooRWAARDE. 

De claclen van oncle1·zoek of vcm ve1·volging 
ten laste van een van cle venla.chten 
st'Uiten cle ve?jct?·ing van cle stmfvonle1·ing 
ten OJJzichte van cle ande1·en, wcmnee1· 
het gaat om hetzeljcle f eit of om f eiten 
clie oncle·rling nct~tw ve1·bonclen zijn cloo?' 
int1·insielce samenhang ( 1). 

(PEETERJ\'LANS EN WINNEN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 januari 1971 door h et Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. W a t b etreft de voorziening van 
Charles Peetermans 

II. Wat b etreft de voorziening van 
Franciscus Winnen : 

Over h et middel , afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

cloonlat h et bestreden arrest, omtrent 
d e door eiser ingeroepen verjaring van 
de tegen hem ingestelde strafvordering, 
releveert d at « het verrichten van een 
daad van onderzoek tegenover een of 
m eer in h et onderzoek b etrokken beklaag
den tevens de verj aring tegenover al 
d e in dezelfde zaak b etrokken mede
beklaagden stuit ,, 

te1·wijl het arrest door deze reden geen 
passend antwoord geeft op de conclusie 

(1) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 1387); 7 november 1966 (A1'1'. cass., 
1967, biz. 319) ; raaclpl. cass., 6 januari 1969 
(ibid., 1969, biz. 431). 

waarin eiser stelde d at h em slechts een 
enkele die£gtal, gepleegd einde februari 
1966, wordt ten laste gelegd, het toender
t ijd wegens deze diefstal ingestelde onder
zoek op 24 mei 1966 zonder gevolg werd 
gelaten, het onderzoek omtrent dit feit 
slechts na de verklar ingen van mecle
beklaagcl.e Charles Peeterm.ans hervat 
wercl. en het dossier betre:ffende eiser 
a ileen ingevolge die verklarin.gen aan het 
dossier van het onderzoek in zake Peeter
mans werd toegevoegd, er uit geen 
element van het onderzoek blijkt dat 
eiser n::tet de andere behlaagden zou 
h ebben samenge,werkt, de vordering tot 
o~l.derzoek van 14 maart 1968 ten laste 
van Peetermans dan ook n iet regelmatig 
de verjaring van de strafvordering ten 
opzich te van eiser gestuit h eeft en der
halve deze verjaring sincls 25 mei 1969, 
wat eiser betreft, ingetreden was : 

Overwegende dat h et arrest erop wijst 
" dat de verjaring van de strafvordering 
rechtsgeldig werd gestuit door de rechts
vordering van h et openbaar ministerie 
van 14 maftrt 1968 zoals en om de redenen 
door de eerste rechter in zijn vonnis aan
gehaald ; dat, meer b epaald wat be
klaagde Winn en betreft, die in conclusie 
de verjarin g te zijnen opzichte inroept , 
het verrichten van een daad van onder
zoek t en overst aan van een of 1neer in 
h et onderzoek betrokken beklaagden, 
zoals ten deze, tevens de verjaring stuit 
t en overstaan van de in de zaa.k betrok
k en medebeklaagden, waarbij Winnen 
voornoe1nd " ; 

Overwegende dat, n u h et arrest de 
redenen van de eerste rechter tot de 
zijne m.aakt, h et aldus vaststelt « dat 
de verschiilencle misdrijven niet aileen , 
voor iedere beklaagde, uit eenzelfcle mis
cladig opzet spruiten, maar dat er ook 
een nauw verband bestaat tnssen de 
feiten zodat d e daden van onderzoek of 
v an vervolging ten a.anzien van een d er 
beklaagrl en ook de verjaring stniten ten 
aanzien van de anderen, zelfs indien de 
feiten die hun ten laste worden gelegd 
er niet in bedoeld zijn "; 

Overwegende dat het arrest hierdoor 
op d e conclusie van eiser passend ant
woordt; 

Dat h et middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over h et tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 21 en 22 
van d e wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van h et W etboek 
van strafvorderi~1g, 
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do01·dat het bestreden arrest oordeelt 
dat de verjaring van de strafvordering 
tegenover eiser regelmatig gestuit werd 
door de vordering tot onderzoek van 
14 maart 1968 om de r eden dat het ver
richten van een daad van onderzoek 
tegenover een of meer beklaagden tevens 
de verjaring stuit tegenover de in de
zelfde zaak betrokken medebeklaagden, 

te1·wijl voormelde vordering geen uit
staans had met de ten laste van eiser 
gelegde feiten waaromtrent h et onder
zoek slechts in oktober 1969, ~1 a de door 
Peetermans afgelegde verklari~1gen, werd 
h ervat, opeenvolgende misdrijven slechts 
een enig stra.frechtelijk feit uitmaken 
indien vana.f het eerste de dader besloten 
h ad d e andere te 'plegen, zulks tegenover 
e iser niet kan voorgehouden worden ver
mits hem slechts een enkel feit ten laste 
wordt gelegd, de opeenvolgende n'lisdrij
ven t en laste van de medebeklaagden 
Peetermans en Puyneers gelegd ten op
zichte van eiser niet een enig strafrechte
lijk feit ui tmaken, de vordering tot 
onderzoek van 14 maart 1968 betreffende 
andere misdrijven de verjaring teJ'l op
zichte van het alleenstaand ten laste van 
eiser gelegde feit niet heeft gestuit, zodat 
sinds 25 m ei 1969 de verjaring ten 
opzichte van eiser ingetreden was : 

Overwegende dat het arrest eiser, 
samen met de medebeklaagde Charles 
Peetermans, veroordeelt wegens zware 
diefstal , door he~1. gepleegd als claders of 
1nededaders, tussen 26- en 28 februari 
1968; 

Overwegende dat de daden van onder
zoek of van vervolging verricht ten op
zich te van een van de beklaagden de ver
jaring van de stra.fvordering stuiten ten 
opzichte van de anderen wanneer het 
h etzelfde feit betreft of feiten d ie onder
ling .nauw verbonden zijn door een 
intri.nsieke samenhang; 

Overwegend.e dat, nu het arrest zich 
de redenen van de eerste rechter, in het 
antwoord op het eerste mid.del aange
haald, eigen maakt, het het bestaan van 
dergelijke samenhang vaststelt tussen 
h et misdrijf waarvan eiser en Charles 
Peetermans de daders zijn en de andere 
misclrijven ten laste van Peetermans 
gelegd; 

Dat het arrest hieruit wettelijk heeft 
kunnen afleiden dat d e vordering tot 
onderzoek van 14 maart 1968 ten laste 
van de m edebeklaagde Charles P eeter
mans de verjaring van de strafvordering 
ten opzichte van eiser heeft gestuit ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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
ningen; veroordeelt de eisers i11. de kosten . 

11 mei 1971. - 2e kamer. - Voor
zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. Hallemans, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijklttidende conclusie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. 

2e KAMER . - 11 mei 1971. 

VALSHEID EN ' GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. - VALS OPZET. 
- VASTSTELLINGEN. 

H et bestctan van het becl1·ieglijk opzet ve1·eist 
voo1· het bestaan van de valsheid en het 
gebntik van valse sttdcleen wo1·dt vastge
steld doo1· het a1'1'est clat ene1·zijcls e1·op 
wijst « dat de belelaagde teve1·geejs bewee1·t 
te goede1· t1·ouw te hebben gehandeld, dat 
hij als ge?·echtsdett1'WC!a?·cle1' met een lang
dtwige e1·va1·ing niet onwetend leon zijn 
omtTent de e1·ge gevolgen die de wijziging 
van een datum in een akte van beteleening 
leon hebben » en " dat hij, indien het 
enlcel in zijn bedoeling had gelegen een 
ve1·sch1-ijving te ve~·bete1·en, clit slechts 
doen mocht na zich e1·van te hebben 
ve1·gewist dat de betelcende alcte we1·lcelijlc 
beteleencl was op de alclus gewijzi gcle 
datum », en dat ancle1·zijds vaststelt dat 
de jeiten van de telastlegging, zoals zij 
in de bewo01·dingen vnn de wet zijn 
omsclweven en bij de 1·echtbanle aan
hangig gemctalct doo1· de venvijzende 
beschilcking, bewezen zijn doo1· het onde?'
zoelc dat voo1· het hof van be1'0ep we1·d 
gednan (1). (S.W., art. 193 en 194.) 

(s .... ) 

ARRES'r (vm·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 september 1970 door het 
Hof v an beroep te· Brusse1 gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 19 februari 1968 (A1~· . 

cass., 1968, blz. 814). 

t-
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Over het middel afgeleid uit de schen
di~lg van de artikelen 193, 194, 197, 
213, 214 van het Strafwetboek en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest de tegen eiser aan
gevoerde telastleggingen van valsheid en 
van gebruik van valse stukken, zoals 
zij zijn omschreven en bij de rechtbanlr 
aanhangig gemaakt bij beschikking van 
23 september 1967, bewezen verklaart 
op grand dat eiser zijn hoedanigheid van 
gerechtsdem·waarder niet heeft verloren, 
omdat wegens zijn gezondheidstoestand 
zijn zoon werd aangewezE)n om. he1n van 
20 januari 1967 tot 24 maart 1967 te 
vervangen ; dat hij tevergeefs beweert te 
goeder trouw te hebben gehandeld; dat 
hij a ls gerechtsdem·waarder met een 
langdurige ervaring niet onwetend kon 
zijn omtrent de erge gevolgen die de 
wijziging van een datum op een akte 
van betekening koJl hebben; dat hij, 
indien het enkel in zij~1. bedoeling h ad 
gelegen een verschrijving te verbeteren, 
dit slech.ts doen mocht na zich ervan te 
hebben vergewist clat de aan F. betekende 
akte werkelijk op 1 maart en n iet op 
3 maart was beteke~1.d ; dat valsheid en 
gebruik van valse stukken zich vermen
gen; 

tenvijl, bij regelmatige conclusie in 
hager beroep, eiser het hof van beroep 
verzocht de vrijspraak, te zijnen gunste 
door de correctionele rechtbank gewezen, 
te bevestigen en hiertoe aanvoercle dat 
het hem verweten feit, zelfs indien het een 
grove beroepsfout was, geen misdrijf 
van valsheid opleverde daar er geen 
bedrieglijk opzet was ; tegenover zoda
nige stelling het hof van beroep nagaan 
moest of hier bedrieglijk opzet, een 
wezenlijk bestaJJ.ddeel van de ten laste 
van eiser gelegde misdrijven, aanwezig 
was en eventneel de gegevens nader . 
omschrijven waarop het steunde om tot 
h et voorhanden zijn van dergelijk opzet 
te besluiten; 

terwijl het arrest dit niet heeft gedaan, 
zoclat het in gebreke blijft het bestaan 
vast te stellen van een van de wezenlijke 
bestanddelen van de misdrijven die het 
ten laste van eiser bewezen verldaart en 
niet antwoordt op de conclusie die laatst
genoemde in hager beroep had genomen : 

Overwegende dat eiser bij conclusie· in 
hager beroep deed gelden dat hij vanaf 
zijn eerste verhoor steeds staande had 
gehouden d.at hij te goeder trouw had 
gehandeld met het doel een verschrijving 
te verbeteren die, naar hij dacht, door 
zijn zoon was gemaakt ; 

Dat, op zijn beurt verhoord, laatst
genoemde bevestigd had dat eiser slechts 
in die overtuiging aldus kon hebben 
geha~1deld ; « dat deze toestand des t e 
waarschijnlijker is daar beklaagde (thans 
eiser) wist dat de betekende partij in het 
bezit was van een gedagteke~1d afschrift 
van de bedoelde akte en cl.at genoemde 
pa.rtij dat afschrift vast en zeker zou 
voorleggen tot bewijs van de datmn 
waarop de akte haar werkelijk was bete
kend ; dat hieruit volgt, zoals de eerste 
rechter terecht heeft geoordeeld, dat het 
aan beklaagde ve1;weten feit, zelfs indien 
h et een grove beroepsfout is, geen mis
drijf van valsheid oplevert wegens het 
ontbreken van bedrieglijk opzet » ; 

Overwegende dat het arrest er ener
zijcls op wijst « dat beklaagde (thans 
eiser) tevergeefs beweert te goeder trouw 
te hebben gehandeld, dat hij (eiser) a ls 
gerechtsdem·waarder met een langdurige 
ervaring niet onwetend kon zijn omtre~1.t 
de erge gevolgen die de wijziging van een 
datum in een akte van betekening kon 
hebben » e.n « dat hij, indien het enlrel 
in zij~1. becloeling h ad gelegeu een ver
schrijving te verbeteren, dit slechts doen 
mocht na zich ervan te hebben vergewist 
dat de aan F. betekende alde werkelijk 
op 1 maart en niet op 3 maart 1967 was 
betekend >> ; 

Overwegende dat het arrest anderzijds 
vaststelt dat de feiten van de telastleg
ging, zoals zij zijn omschreven en bij de 
rechtbank aanh.angig gemaakt bij de 
verwijzende beschikking van 23 septem
ber 1967, bewezen zij a door het onderzoek 
dat voor bet hofvan beroep werd gedaan; 

Dat uit deze redenen blijkt dat het hof 
van beroep de aanwezigheid van het 
bedrieglijk opzet, wezenlijk bestanddeel 
van de misdrijven die het ten laste van 
eiser bewezen verklaart, heeft nagegaan 
en vastgesteld en op diens conclusie pas
send heeft geantwoord ; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genmnen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

ll mei 1971. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Clason. - Gelijlclttidende conchtsie, 
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de H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
te?·, de H. Fall.res. 

2e KAMER. - 11 mei 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PA.RTIJ. 
EXPLOOT VAN BETEKENING TER GRIFFIE 
VAN RET HOF NEERGELEGD NA. RET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERJ\UJN GE
STELD BIJ ARTIKEL 420bis VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
NIET ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
VOORZIENING. 

Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening van de 
bu1'ge1·lijke pa1·tij wie1· exploot van bete
lcening aan de venvee1·de1· te1· g1·itfie van 
het H of is nee1·gelegd na het ve1·st1·ijlcen 
van de te1·mijn gesteld bij a1·tikel 4·20bis, 
lid 2, van het Wetboek van stmjvo1·de-
1'ing (1). 

{VAN CRAENE, T. BABELA,INE EN VERZE
KERINGSMA.ATSCHAPPIJ « GARANTIE NA,
TIONALE ».) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

11 mei 1971. - 2e kamer. - Voo1· 
zitte1·, de H. Perrichon; raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 

/ H. Trousse. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 mei 1971. 

1° HOGER BEROEP. - STRA.FZAKEN. 
- EENSTEMMIGHEID . - VERZWA.RING 
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN EEN DOOR DE POLITIEREC!HTBANK 
UITGESPROKEN STRAF. - EENSTElVI
MIGREID VEREIST. 

2° CASSATIE. - 01VIVANG. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN DE BE-

(1) Cass., 26 oktober 1970 en 20 april 1971 , 
sttpm, blz. 181 en 776. 

KI·AAGDE EN DE VOOR DEZE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 
- CASSATIE VAN DE BESLISSING WAAR
BIJ DE BEKLAA,GDE WORDT VEROOR
DEELD.- BRENGT DE CASSATIE MEDE 
VAN RET BESCHIKKENDE GEDEELTE 
BETREFFENDE DE BURGERRECHTELIJK 
A,ANSPRA,KELIJKE PARTIJ. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - VOORZIENING 
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 
EEN BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

1° Om de doo1· de politie1·echtbanlc uitge
sp1'0ken st?·aj te ve1·zwm·en moet de 
C01Tectionele 1'echtbanlc, in hoge1· be1'0ep 
1·echtdoende, ttitsp1·aalc cloen met eenpa-
1'ige stemmen van haa1· leden (2) . (Sv., 
art. 2llbis.) 

2° De cassatie, op de voo1·ziening van het 
openbaa1· ministe1·ie tegen de beklaagde 
en de voo1· deze bu?·ge?Techtelijk aanspm
kelijk ve1·klaanle pa1·tij, van de beslissing 
waa1·bij de belclaagde wo1·dt ve?'OO?'deeld, 
b1·engt de cassatie mede van de beslissing 
die deze pa1·tij bu?·ge?'?'echtelijlc aanspm
kelijk ve1·klaa1't voo1· de ve?'OO?'deling van 
de belclaagde ( 3) . 

3° Het openbaa1· ministe1·ie is in de 1·egel 
niet bevoegd om zich in cassatie te voo?·
zien tegen een beslissing op de bu?·ge?·
lijlce ?'echtsvo1'de?·ing (4). 

(FROCUREUR DES 
T. LACHA,RON, 

KONINGS 'I·E LUIK, 
GODFROID, VAN MAS-

SENHOVE, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PEN « COMPAGNIE INTERNATIONA,LE 
DES PIEUX FRANKl » EN « BRASSERIE 
PIEDBOEUF », PERSONENVENNOOTSCHA,P 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
«TRANSPORT COLLARD » EN NAAMLOZE 
VEl'.'NOOTSCHAP « NEDLLOYDS ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 december 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctiouele 
Rechtbank te Lc.ik; 

I. In zover de voorzieuing gericht is 

(2) en (3) Cass., 10 mei 1970, sttpm, blz. 8!JO; 
zie ook het hiernavolgend arrest. 

(4) Cass., 1!J april 1!J71, Stt2J?"a, blz. 770 . 
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tegen de beslissingen op de rechtsvorde
ringen van het openbaar ministerie tegen 
de verweerder Lacharon, beklaagde, en 
tegen de verweerster, de naarnloze ven
nootschap « Compagnie internationale 
des pieux Franki », burgerrechtelijk aan
sprakelijk voor genoemde beklaagde : 

Over het midclel afgeleid uit de schen
ding van artikel 2llbis van het Wetboek 
van strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden vormis 
de verweerder Lacharon wegens inbreuk 
op artikel 27-1, lid 2, en 20-2 van het 
wegverkeersreglement veroordeelt tot 
25 frank geldboete en in de kos ten van 
de strafvorclering in beide instan.ties en 
de verweerster bm·gerrechtelijk aanspra
k elijk verklaart voor de geldboete en de 
kosten die ten laste zijn gebracht van 
verweerder, haar aangestelde, terwijl de 
eerste rechter verweerder wegens clezelfcle 
misdrijven tot 20 frank geldboete veroor
deeld en verweerster voor deze gelclboete 
en cleze straffen blu·gerrechtelijk aan
sprakeli.jk verldaard h ad ; 

Overwegende dat, krachtens de wets
bepali.ng die in het middel is vermeld, de 
correctionele rechtiJank, rechtdoende in 
hoger beroep, de straf door de eerste 
rechter u itgesproken tegen de verweerder 
Lacharon niet kon verz'l'l aren dan m.et 
de eenparige stemrnen van haar leden 
en dat zij deze eenparigheid niet h eeft 
vastgesteld, zodat de veroordeling van 
verweerder nietig is ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de ven1.ietiging 

van de veroordeling van beklaagde, op 
de regelmatige voorziening van het 
openbaar ministerie tegen beklaagde en 
de voor deze bm·gerrechtelijk aanspr ake
lijk gestelde partij, de vernietigiug mee
brengt van de beslissing waarbij die partij 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de veroordeling van eerst
genoemde; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de rechtsvorde
ringe~l. van het openbaar ministerie tegen 
de andere verweerders, beklaagden, en 
tegen de voor dezen burgerrechtelijk aan
sprakelijk gestelde partijen : 

Overwegende dat de substantiele o 
op straffe va11. nietigheid voorgeschreven 
rechtsvonnen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
r echtsvorderingen , ingesteld door de 

vierde, de vijfde en de zevende verweer
ster: 

Overwegende dat het openbaar minis
terie niet bevoegd is om tegen deze 
beslissing cassatieberoep in te stellen en 
dat de vernietiging van de veroordeling 
gewezen op de strafvordering ingesteld 
tegen de verweerder Lacharon en op de 
rechtsvordering ingesteld door het open
baar ministerie · tegen verweerster, de 
naam.loze vennootschap « Compagnie 
inten1.ationale des pieux Franki », bnrger
rechtelijk aanspr akelijk voor deze ver
weerder, zich niet uitstrekt tot de be
schild<::ing van het vonnis die uitspraak 
doet op de burgerlijke rechtsvordering 
tegen hen ingesteld door de vijfde ver
weerster, de Jl.aamloze vennootschap 
« Brasserie Piedboeuf » ; 

Om die rede~1.en, vernietigt h et b estr e
den v onnis in zover h et uitspraak doet 
op de strafvordering ingestelcl. tegen de 
verweerder Lacharon en het de verweer
ster de naMnloze v annootschap « Cmu
p agnie inter.nationale des pieux Franki » 
bm·gerrechtelijk aansprakelijk verklaart 
voor de gelclboete en de kosten van de 
strafvordering die ten la.ste van die ver 
weerder zijn gebracht ; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van h et thtH1S gewezen arrest melding 
zal worden gemaa.kt op de kant van de 
gedeeltelijk v ernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; ver
wijst cle aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting 
houdeJ1de in hoger beroep. 

11 mei 1971. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waar
nemencl voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Capelle. - GeUjlcltticlencle conclusie, 
de H. Krings, ad.vocaat-generaal. 

2e KAMER.- 11 mei 1971. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
EENSTEMMIGHEID. BEVESTIGING 
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN DE DOOR DE POLITIERECHTBANK 
UITGESPROKEN STRAF DOCH INTREK· 
KING VAN HET UITSTEL. - EENSTEM
MIGHEID VEREIST. 

Om het toegestane uitstel in te trelclcen na 
bevestiging van cle cloo1· de politierecht-



-917-

banlc uitgesprolcen st1·aj, moet de co?Tec
tionele 1·echtbanlc, in hoge1· be1·oep ?"echt
doende, uitsp1·aalc doen met eenpa1·ige 
stemmen van haa1· leden (1). (Sv., 
art . 2llbis .) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. GRASSET.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
vonnis, op 18 december 1970 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

Over h et middel afgeleicl uit de schen
cling van artikel 211bis van het Wetboek 
van str a fv orderi.ng : 

Overwegende dat het bestreden VO}J.nis 
wegens inbreuk op de artikelen 24 en 81 
van het koninklijk besluit van 15 maart 
1968, houdende a lgemeen reglement op 
de technische eisen waaraan de nJ.otor
voertuigen en hun aanhaugwagens moe
ten voldoen, verweerder veroorcleelt tot 
een enkele gelclboete van 10 fi.·ank, op 
het dubbele gebracht en zonder uitstel, 
terwijl de eerste rechter voor dezelfde 
geldboete aan verweerder een jaar uitstel 
h ad verleencl en terwijl de bestreden 
b eslissing, hoewel zij · verweercler vrij
spreekt van een andere inbreuk op het
zelfde reglement, die de eerste rechter 
b ewezen had verklaard, aldus de veroor
deling verzwaart die door laatstge~J.Oemde 
uitgesproke.n was op groncl van de voor
noemde artikelen 24 en 81; 

Overwegencle dat, krachtens arti
k el 211bis van h et Wetboek van straf
vordering, de correctionele rechtbank, om 
de door de politierechter uitgesproken 
straffen in hager beroep te kunnen ver
zwaren, uitspraak 1noet doen met d e 
eenp arige stemmen van Iiaar leden ; 

Overwegende dat, door aan verweerder 
het uitstel te ontnemen d at hem was 
verleend door de eerste rechter met 
betrekking tot dezelfde door hem opge
legcle geldboete wegens inbreuk op de 
artikelen 24 en 81 van h et koninklijk 
besluit van 15 maart 1968, zonder vast 
t e stellen dat die beslissing werd genomen 
met de eenparige stemmen van de leden 
van de correctionele rechtbank, h et be
streclen vonnis artikel 211 bis van het 
Wetboek van strafvordering, aangevoerd 

( 1) Zie het voorgaand arrest. 

tot staving van het middel, h eeft ge
schonden; 

D at het middel in zover gegrond is ; 
En overwege.nde dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vo.nnis, voor zover het, op de straf. 
vordering ingestelcl tegen ver weerder, 
uitspraak doet over de ten laste gelegde · 
inbreuk op de artikelen 24 en 81 van h et 
koninklijk besluit vaJl. 15 maart 1968 en 
vel'weerder veroordeelt in de kosten van 
de str afvordering in eerste aanleg; ver
werpt de v oorziening voor het overige ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeel telijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
ver wijst de a ldus beperkte zaak naar de 
Correctionele l'techtbank te Hoei, zitting 
houclende in hager beroep. 

11 mei 1971. - 2e kamer. - Voo·r
zitte?·, de H. Perrichon, raaclsheer waa.r
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Capelle . - Gelijlchtidende conclu.sie, 
de H. Krings, aclvocaat-generaal. 

Op clezelfde clatmn is een arrest in 
dezelfde zi.n gewezen inzake de Procureur 
des Konings te Luik tegen Scialdone, 
Girs R., D elhaas en Girs A. 

2e KAl\iER. - 11 mei 1971 . 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
EENSTElVIl\UGHEID.- "\.VIJZIGING DOOR 
DE CORREC1'10NELE RECHTBANK VAN 
EEN VRIJSPREKEND VONNIS VAN DE 
POLITIERECHTBANK. - EENSTEMl\UG
HEID VEREIST. 

Om een doo1· de politie1·echtbanlc V?"t}ge 
sp?"olcen beklaagde te ve?'Oonlelen, moet 
de co?Tectionele ?"echtbanlc, in hager 
be1·oep 1·echtdoende, uitspmalc doen met 
eenpm·ige stemmen van haa1· leclen (2). 
(Sv., art. 211bis.) 

(2) Cass., 10 mei 1971, twee arresten, sup1·a, 
biz. 890. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE ROEI, 
T. DEMOITIE.) 

ARREST (vertal-ing). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 Jwvember 1970 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 2llbis van het Wetboek 
van strafvorderin.g : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verweerder veroordeelt wegens inbreuk 
op artikel 27 van het wegv\)rkeersregle
ment en cliens vrijspraak bevestigt met 
betrekking tot de andere telastleggingen, 
terwijl de eerste rechter verweerder van 
alle telastleggingen had vrijgesproken; 

Overwegende dat, krachtens de wets
bepaling die in het middel is vermeld, 
de correctionele rechtbank, rechtdoende 
in hager beroep, de beslissing van de 
eerste rechter waarbij verweerder wordt 
vrijgesproken van de ten laste gelegde 
inbreuk op artikel 27 van het wegver
keersreglement niet kan veranderen dan 
met de eenparige ste:p:nnen van haar 
leden en dat wegens niet-vaststelling van 
die eenparigheid de veroordeling van 
verweerder onwettig is ; 

Dat het middel in zover gegrond is ; 
En overwegende dat de substantiele 

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

0In die redeJten, vernietigt het bestre
den VOJHlis , in zover het, op de strafvor
dering, uitspraak doet over de ten laste 
gelegde inbreuk op artikel 27 van het 
wegverkeersreglement ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal wordeJl ge
maakt 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 
hager beroep. 

ll mei 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H . . Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1•, de 
H. Capelle. - Gelijkluiclencle conchtsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

Op dezelfde datum zijn vijf arresten 
in dezelfde zin gewezen inzake de Procu-

rem· des konings te Marche-en-Famenne 
tegen Marin, Lenoble en Jlaamloze veJl
nootschap - « Esmalux », Procureur des 
Konings te Namen tegen Cleda en Cono
bert, tegen Dogines en Leroy, tegen 
Milou, Lison en Fenart, tegen Moreels 
en Crasset. 

2e KAMER. - 11 mei 1971. 

1° WEGVERKEER. - 0NVOORZIEN
BARE RINDERNIS. ARREST DAT 
BESLIST DAT DE TOESTAND VAN RET 
WEGDEK VOOR DE WEGGEBRUIKER 
GEEN ONVOORZIENBARE HINDERNIS 
REEFT OPGELEVERD. - FEITELIJKE. 
BEOORDELING . . - SOEVEREINE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECRTER. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- ONVOORZIEN
BARE RINDERNIS.- BESTUURDER DIE 
DE l\1ACRT OVER RET STUUR IS \'ERLO
REN WEGENS DE TOESTAND VAN RET 
WEGDEK. - ARREST DAT BESLIST DAT 
RET ONGEV AL TE WIJTEN IS AAN DE 
SCHULD VAN DE BESTUURDER DIE OP 
RET OGENBLIK VAN DE AFWIJKING 
GEEN CORRECTIEMANEUVERS REEFT 
KUNNEN UITVOEREN EN NIET MEER 
MEESTER IS KUNNEN BLIJVEN VAN RET 
STUUR VAN ZIJN VOERTUIG. - ARREST 
DAT DEZE BESLISSING RIEROP GRONDT 
DAT DE TOESTAND VAN RET WEGDEK 
VOOR DEZE BESTUURDER GEEN ONVOOR
ZIENBARE RINDERNIS REEFT OPGELE
VERD. 

1° S oeve1·ein is cle beoo1·cleling clo01· cle 
jeiten1·echter clat cle toestancl van het 
wegclek voor cle weggeb1'ttilce1· geen on
voo1·zienba1·e hincle1·nis heejt opgele
ve1·cl ( l). 

2o Geen enkele wetsbepaling wonlt geschon
clen cloo1· het an·est clat uit het jeit clat 
cle toestand van het wegclelc voo1· cle 
bestutwcle1· geen 01W001'Zienbwre omstan
digheicl heeft opgelevenl, ajleidt dat het 
ongeval te wijten is aan de schmlcl van 
deze bestuttnle1·, die op het o gen blik van 
de ajwijlcing cle co1Tectiemanetwe1·s niet 
heeft lctmnen uitvoe1·en en niet meeste1· 
is lctmnen blijven van het stuu1· van zijn 
voe1·tuig (2). 

(1) Raadpl. cass., 4 oktober 1954 (Bull. 
en PASIC., 1955, I, 70). 

(2) Raadpl. cass., 5 april 1956 (Bull. en 
PASIC., 1956, I, 809) en noot 1 getekend R.H. 
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(MONJE EN NAAJIIILOZE VENNOOTSCHAP 

« CONSTRUCTIONS ET ENTREPRISES I N 
DUSTRIELLES » T. VERBOND DER OHRIS
TELIJKE MUTUALITEITEN EN LITISCON
SOORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Op de voorzieni~~g van eiser Monj e, 
b eklaagde: 

A. In zover de voorziening gericht is 
t egen de beslissingen op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld en op de 
burgerlijke rechtsvordering tegen hem 
ingesteld door de verweerster de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten : 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 71, 418, 419 en 420 van het Straf
wetboek, 154 en 189 van het Wetboek 
van strafvordering en 1315, 1349, 1351, 
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
W etboek, 

do01·dat h et bestreden arrest bewezen 
acht dat eiser een voertuig bestuurde 
dat mechanisch in zeer goede staat was, 
(banden, stuur en reminrichtingen) tegen 
een gematigde snelheid, niet boven de 
plaatselijk opgelegde beperking en op 
een rijbaan die een voldoende veilige 
openbare weg leek te zijn, al vertoonde 
het wegdek volgens de deskundigen op 
de plaats van het ongeval slechts een 
adhesiecoefficient van vijftig procent, 
maar toch de beroepen beslissing wijzigt 
en eiser schuldig verklaart aan een gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg, dat met 
genoemd ongeval van 13 juli 1968 en m et 
de schade van de getroffe;nen in recht
streeks en noodwendig oorzakelijk ver
band stond wegens « zijn niet passende 
gedraging bij het naderen van het kruis
punt », m et name, « dat op het ogenblik 
waarop zijn· voertuig naar _de linkerkant 
van de rijbaan afweek en de T amms 
wagen van de heer Deprez ging aanrijden, 
beklaagde op zulke wijze reed clat hij de 
nodige correctiemaneuvers niet kon uit
voeren en niet meester kon blijven van 
h et stuur van zijn voertuig », dat hij ver
geefs aanvoerde dat h et slippen van zijn 
voertuig niet te wijten was aan een 
v erkeerd of brutaal remmaneuver of een 
opzettelijke uitwijking, meer uitsluitend 
aan de uitzonderlijke gladheid van het 
wegdek, vermits die toestand van de 
weg (adhesiecoefficient beneden vijftig 

procent) « beklaagde niet kon onbekend 
zijn, daar hij, naar eigen bekentenis, de 
L euvensesteenweg in beide richtingen op 
die plaats tweemaal per week nam 
(stuk 27) » en « genoemd wegdek de zeer 
grote meerclerheid van de weggebruikers 
niet had belet, op dat gedeelte van de 
rijbaan dat op de kritieke plaats aldus 
was bedekt sinds 9 april 1968, t e rijden 
zonder enig ongeval te veroorzaken » 
(stuk 30), « zodat de aangeldaagde weg
bedekking de normale verwachtingen 
van een aandachtige bestuurder niet had 
km~nen in de war sturen » en het dan ook 
bewezen was dat de rechtvaardigings 
grond afgeleid uit de niet zichtbare ge
brekkige toestand van d e rijbaan hier 
niet bestond, 

te1·wijl eveneens in feite vaststond, 
zoals aangetoond door h et strafdossier 
en dom- h et deslumdigenverslag, in de 
beslissing vermeld, en bovendien door 
de eisers bij regelmatige conclusie aan
gevoerd, dat, toen eiser het licht op het 
kruispunt op rood zag springen, hij nor
maal en geleiclelijk had geremd, dit is 
zeer licht, minder dan vijftig procent 
over een afstand van ongeveer tien meter, 
waarna het voertuig naar links afweek, 
claar het slippen pas op dat ogenblik 
gebeurde ; de overmacht, die stra.frechte
lijk als rechtvaardigingsgrond wordt be
schouwd en die elke burgerrechtelijke 
schuld uitsluit, hieruit werd afgeleid dat 
de wegbedekking op die plaats uiterst 
en uitzonderlijk glad was in die zin « dat 
door eenvoudig te remmen de asfalt aan 
de oppervlakte ging smelten, wat het 
slipgevaar nog vermeerderde » ; d e cles
kund.ige had vastgesteld « dat zijn wagen 
bij elke r emproef van de gevolgde rich
ting afweek en d.at na het remmen stuk
ken asfalt die door de warmte van h et 
remmen gesmolten waren, met de punt 
van een zakmesje of zelfs met een lepel 
gemald{elijk konden worden verwijderd » 
enter terechtzitting verklaard had : «De 
plaats van h et ongeval was zeker en vast 
de m eest gladde van alle plaatsen wa.ar 
ik ter vergelijking een steekproef heb 
moeten verrichten. Het wegdek ver
toonde het volgende kenmerk cl.at wan
neer h et remmen een overhitting teweeg 
bracht door wrijving van de ba:o.den op 
de grond, d e bovenste laag smolt, wat 
een aanzienlijke vermindering van adhe
sie tot gevolg had... Zijn remmen (het 
licht remmen van beldaagde) heeft met 
inachtneming van het gewicht van zijn 
voertuig, laten wij zeggen, een millimeter 
van het wegdek doen smelten, terwijl 
mijn wagen (bij de remproeven) ... een 
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centimeter van dezelfde laag deed smel
ten » ; derhalve aan beklaagde slechts kon 
worden v erweten " dergelijke staat van 
zaken niet te hebben voorzien ... »; door 
zijn gedraging bij het nacleren van het 
kruisptmt " niet passend >> en derhalve 
schuldig te verklaren, zonder in ac!Yt t e 
n em en dat zijn voertuig pas naar links 
is afgeweken, na over een normale af
stand zeer licht t e hebben geremd, zoals 
door h et r eglem ent wordt voorgeschre
ven, en door de overmacht d ie d e eisers 
h ebben aangevoerd, onbewezen en zelfs 
onbestaaud e te verklaren, zonder reke
ning te houden met d e abnormale gevol
gen van een dergelijk r emmen op het 
schijnbaar veilig wegdek op die plaats, 
h et bestreden arrest nict p assend op 
de conclusie van de eisers antwoordt 
(sch e.nding van artikel 97 van de Grand
wet) ; door te beslissen dat " die toe
st and van de weg beklaagde niet kon 
onbekend zijn " en de v erwachtingen van 
een aancl.achtige bestum·der niet kon in 
de war sturen, zonder vooraf te onder
zoeken of de gevolgen van een zeer licht 
ren1n1a.neuver op d e toestand van het 
wegdek en op zijn adhesie -eigensch appe.n 
door beklaagde of de m eerderh eid van de 
andere bestuurders werden ondervonden 
of hun bekend waren, toen zij gedm·ende 
de laatste drie maanden het kruispunt 
overstaken, h et b estreden arrest bij zijn 
gevolgtrekking geen rekening h oudt met 
h et gegeven dat volgens de eisers h et 
essentiele kenmerk was waaruit voor 
b eklaagde als voor elke normale p ersoon 
onder dezelfde omstandigheden de on
voorzienbaarheid van het slippen voort
vloeide ; de b eslissing aldus niet pas
send antwoordt op de conclusies van 
de eisers (sch ending van artikel 97 van 
de Grondwet) en niet voldoet aa.n de 
r egels van een logisch e r edenering (sch en
ding van dezelfde wetsbepaling) en aan 
de bewijsregels in strafzak en (schending 
van de artikelen 154 en 189 van h et Wet
hoek van strafvordering) en in burgerlijke 
zaken (sch ending van de artikelen 1315, 
1349 en 1351 van het Burgerlijk Wet
boek) ; zij derhalve geen wettelijke recht
vaarcliging h eeft gegeven van de straf
r echtelijke veroordelingen (schending 
van de a.rtikelen 71 , 418, 419 en 420 
van h et Strafwetboek) en van de bm·ger
r echtelijke veroordelingen (sch ending van 
d e artikelen 1382, 1383 en 1384 van h et 
Burgerlijk W etboek) die zij t egen de 
eise:cs uitspreekt : 

Overwegende dat uit h et feit dat h et 
arrest sommige feitelijke gegevens door 
het strafdossier en het desktmdigenver-

slag bewezen acht, niet noodzakelijk 
volgt dat het Hof moest nagaan en beoor
delen of andere door eiser bij conclusie 
aangevoerde gegevens even eens vast
stonden eenvoudigweg omdat zij, naar 
h et middel veronderstelt, door h et straf
dossier en het desktmdigenversla.g bewe
zen zijn; 

Overwegende dat tegenover de feite 
lijke argumenten en veronderstellingen 
in eisers conclusies uiteengezet, h et arrest 
stelt " dat d e aangeklaagde toestand van 
het wegdek niet de normale verwachtin
gen van een aandachtig bestum·der heeft 
ktmxten in d e war s tm·en » en " dat him·uit 
volgt dat op h et ogenblik waarop zijn 
voertuig n aar de linkerkant van de rij
b aan afweek en tegen de wagen van de 
h eer Deprez ging aanbotsen, beklaagde 
op zulke wijze reed dat hij de nodige 
correctimnaneuvers niet kon uitvoeren 
en niet meest er kon blijven van h et stum· 
van zijn voertuig » ; 

Dat het arrest a ldus in feite en derhalve 
op onaantastbare wij ze overweegt dat 
de toestand van het wegdek voor eiser 
geen onvoorzie.nbare omstandigh eid. heeft 
kunnen opleveren en da[1ruit afieid.t, 
zond.er dat het zich t ogenspreekt of extige 
wetsbepaling schendt, dat het ongeval 
te wijten is aan de schuld van. de bestuur
cler die op het ogenblik van de afwijking 
de oorrectiemaneuvers niet h eeft kunnen 
uitvoeren en niet meester is kun.nen 
blijven van het stum· van zijn voertuig ; 

Dat het arrest aldus p assend antwoordt 
op de co.nclusie van de eisers en derhalve 
regelmatig m et redenen 01nldeed en wet
t elijk gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel, voor zover h et kritiek 
uitbrengt op de beoordeling van de feiten
r echter om trent de feitelijke gegevens aan 
de h and waarvan hij tot zijn overtuiging 
is gekomen, niet ontvankelijk is en dat 
h et Hof niet b evoegd is na te gaan of het 
hof vaJJ beroep de aangevoerde gegevens 
in feite goed of slecht heeft beoordeeld ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe v an nietigh eid voorgeschreven 
r echtsvormen in acht zijn gexwmen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op d e burgerlijke 
rechtsvorderingen van de andere ver 
werende partij en dan de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten : 

Overwegende d at eiser regelmatig af
stand heeft gedaan v an zijn voorziening ; 

II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap C.E.I., burgerrechtelijk 
aansprakelijke p artij : 
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A . In zover de v oorziening gericht is 
tegen de beslissing op de vordering inge
steld door het openbaar ministerie ten 
lastevan eiseres en tegen de eindbeslissing 
op d e bu.rgerlijke rech tsvorder ing ten 
laste van dezelfcle ingesteld door de ver
weerster, de LandsboJ1d der Christelijke 
Mutualiteiten : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op h et Hof vermag acht te slaan n iet 
b lijkt dat eiseres, burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij, h aar voorziening heeft 
betekend aan het openbaar ministerie en 
aan voornoe1ncle verweerster, tegen wie 
deze is gericht; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
IS; 

B. In zover de voorziening gerich t is 
tegen de beslissingen op de bu.rgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld door de 
andere partijen dan de Landsbond cler 
Christelijke lVIu tu aliteiten : 

Overwegende dat eiseres regelmat ig 
afstand heeft gedaan van haar voorzie
ning; 

Om die redenen, decreteert de gedeel
telijke afstand van de voorzieningen ; 
verwerpt de voorzieningen voor h et 
overige ; veroordeelt ieder van de eisen de 
partijen in de kosten van haar afstand en 
voorziening. 

ll mei 1971. - ze kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Cap elle. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

1e KAMER. - 13 mei 1971. 

ERFENISSEN. WETTELIJK ERF-
RECHTELIJK VRUCHTGEBRUIK VAN DE 
OVERLEVENDE ECHTGENOOT.- MASSA 
WAAROP RET WORDT UITGEOEFEND.
SPECIAAL BESCHIKBAAR GEDEELTE OF 
GEWOON BESCHI KBAAR GEDEELTE . -
UITGEBREIDER BESCHIKBAAR GEDEEL
TE. - GEEN KEUZE VOOR DE OVER
LEVENDE ECHTGENOOT. 

(1) DE PAGE, d. IX, ill'. 365 . 
(2) Dit arrest bad het beroep verworpen van 

de eiser tegen de beslissing van de clirectem· 
der belastingen tot verwerping van de recla 
matie tegen aanslagen die ten kohiere werden 
gebracht na wijziging van de aangiften van 

1 H et beschilc baa1' gedeelte ten belope waa1·van 
het wettelijk e1 j 1·echtelijlc vnwhtge bntilc 
van de ove1·levende echtgenoot wo1·dt ttit 
geoefend is, zonde1· dat deze de lcettze 
heeft, het speciaal beschilcbaa1· gedeelte 
do01· m·tilcel 1094 van het Btwge1·lijlc 
W etboelc ingesteld, wannee1· het ttitge
b1·eide1· is dan het gewoon beschilcbaa1· 
gedeelte bepaald bij de m·tilcelen 913 
en volgende van het ve1·melde wetboelc (1). 
(B.W., art. 767, II, § 4.) 

(MERCENI ER, T . BELGI SCHE STAAT, 
M I NISTER VAN F I NANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 april 1970 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen (2); 

Over het m iddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 767, inzonder
heid II, § 4, 913 en 1094 van het Bu.rger
lijk W etboek, 

doordctt het bestreden arrest beslist 
dat de omvang van het recht van vru ch t 
gebruik van de langstlevende echtgenoot, 
ingeval er k inderen u it h et huwelijk zijn, 
wordt vastgesteld b ij artikel 1094 van 
het Burgerlijk Wetboek, dat alleen en 
van rechtswege van toepassing is 1net 
uitsluiting van artikel 913 van hetzelfde 
..,vetboek, wanneer genoemcle langstle 
vende geen a£gtand heeft gedaan vaJ1 h et 
vruch tgebruik, 

te1·wijl de redactie van artikel 1 van 
de wet van 20 november 1896, II, § 4, 
in fine, dat artikel 767 van het Bmgerlijk 
vVetboek vervangt, door te bepalen dat 
de langstlevencle echtgenoot " het recht 
heeft artikel 1094 van het Burgerli jk 
Wetboek in te roepen n, de toepassing 
van deze wettekst u itdrukkelijk afhank e
lijk stelt van een wilsuiting van de 
langstlevende echtgenoot, bij gebreke 
waarvan artikel 913 van het Bmgerlijk 
vVetboek aileen uitwerking heeft : 

Overwegende dat u it de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat wijlen de echt 
genote van eiser, van wie hij noch uit 
de echt noch van tafel en bed gescheiden 

de eiser : deze beweerde dat hij enkel voor een 
derde der inkomsten van de goedereu van de 
nalatenschap van ziju overleden echtgeuote 
mocht worden aa.ngeslagen, terwijl de admi
nistratie beschouwde dat hij de helft van deze 
goederen in vruchtgebruik had. 
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was, geen schenking had gedaan of een 
testament had opgemaakt en bij haar 
overlijden twee kinderen uit haar huwe
lijk met eiser heeft acbtergelaten en dat 
deze laatste geen afstand heeft gedaan 
van zijn recht van vruchtgebruik ; 

Overwegende dat krachtens artikel 767, 
II, § I, 3°, van het Bmgerlijk Wetboek 
dit recht van vnwhtgebruik de helft 
beclraagt op de goecleren van de voorover 
leden echtgenoot ; 

Overwegende dat clit gecleelte overeen
steint m.et wat, naar de wet vern1oedt, 
de overledene aan de langstlevende 
echtgenoot zou vermaakt hebben om hem 
dezelfde leveJ1swijze te verschaffen, doch 
dat dit vermoedelijk legaat, naar luid van 
artikel 767, II, § 4, van het Burgerlijk 
W etboek, slechts kan worden uitgeoefend 
op de goederen die het beschikbaar ge
deelte uitmaken en waarover de voor
overledene niet heeft beschikt ; dat de 
we·~gever, door eraan toe te voegen " de 
echtgenoot heeft het recht artikel I094 
van het Bmgerlijk W etboek in te roepen » 
heeft gewild dat de langstlevende echt
genoot het recht van vruchtgebruik dat 
hij hem toekende kon uitoefenen op bet 
speciaal beschikbaar gecleelte van arti 
kel I094 telkens h et uitgebreider is dan 
het gewoon beschikbaar gedeelte dat bij 
de artikelen 913 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek wordt bepaald; dat 
hij de uitoefening van dit recht niet heeft 
onderworpen aan een wilsuiting of aan 
een keuze van de langslevende echtge
noot, maar dat hij deze laatste heeft 
beveiligcl tegen de aanspraak van erfge
namen die zouden beweren dat zijn recht 
van vruchtgebruilc enkel ten belope van 
het meest beperkt beschikbaar gedeelte 
kan worden uitgeoefend ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

13 mei 1971. - I • kamer. - Vo01·
zitter, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijkl~tidende conclu
sie, de H. Delange, advocaat-genera,al. 
- Pleite?·s, de HH. Corbiaux (van de 
balie bij het Hof van beroep te Luik) 
en Fally. 

(1) De artikelen 1753 tot 1778octies van het 
Bmgerlijk Wetboek zijn vervangen door 
artikel 1 van de wet van 4 november 1959 ; 
maa.r de artikelen 48-1 en 49-1 van de afde-

I• KAMER. - 13 mei 1971. 

HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- RECHT VAN VOORKOOP TEN VOOR
DELE VAN DE HUURDERS VAN LAND
EIGENDOMMEN.- KENNISGEVING VAN 
DE VOORWAARDEN WAARTEGEN DE 
EIGENAAR BEREID IS RET GOED UIT 
DE HAND TE VERKOPEN. - VERSCHEI
DENE PACHTERS OM HET GOED TE 
EXPLOITEREN.- KENNISGEVING MOET 
WORDEN GERICHT AAN ELK VAN DE 
P.A,CHTERS OF HUN GEMACHTIGDEN, 
ZELFS INDIEN HET GAAT 01\i ECHTGENO
TEN EN WELK OOK HUN HUWELIJKS
STELSEL IS. 

De lcennisgeving van de voo1·waa1·den wam·
tegen de eigenam· van een in pacht 
gegeven landeigendom be1·eid is het 
goed uit de hand te ve1·lcopen moet, in 
gevctl e1· ve1·scheidene pachte1·s het goed 
exploite1·en en om lmn de gelegenheid 
te geven hun ?'echt van voorkoop uit te 
oefenen, wo1·den ge1·icht aan elk van de 
pachters of htm gemachtigden, zeljs 
indien het gaat om echtgenoten en welk 
oak hun huwelijksstelsel is (1). (B.W., 
art . 1778tm·, §§ 1 en 3.) 

(HUTSE, 
T. ECHTGENOTEN WUIDART-ROTHE.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 februari 1970 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Neufchateau; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikeleJ1 1319, 
iJ1zonderheid lid 1, 1320, 1322, 1401, 
inzonderheid 1° en 3°, 1402, 1421 , 
1778bis, 1778te?', iJ1ZOnderheid §§ 1, 3 
en 5, en 1778qttinq~ties van het Bmgerlijk 
Wetboek, welke artikelen 1778bis, 1778te?' 
eJ1 1778q?.tinquies in het Burgerlijk Wet
hoek werden ingevoegd. bij artikel 1 van 
de wet van 1 februari 1963, 

doo1·dat de verweerders, in gemeenschap 
van goederen getrouwde echtgenoten, 

ling 3 waarin de bijzondere regels inzake 
pacht zijn vastgesteld, bevatten bepalingen 
van dezelfde aard als die van het oud arti
kel 1778te,·, §§ 1 en 3, van het Bmgerlijk Wet-

' boek. 
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medepachters en exploitanten zijnde van 
een hoeve van eiser die ze op 22 oktober 
1966 aan een derde verkocht nadat van 
de prijs en de verkoopvoorwaarden kennis 
was gegeven bij een ter post aangetekende 
briefmet ontvax1gbewijsdiede instrmnen
terende notaris op 22 september 1966 
aan verweerder had gezonden, het vonnis 
zegt dat, daar niet aan elk van de pach
ters persoonlijk kennis was gegeven van 
het aanbod van verkoop, de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten niet in acht 
werden genomen en, dientengevolge, 
eiser veroordeelt tot betaling van een 
schadevergoeding ten bedrage van twin
tig procent van de verkoopprijs, op grand 
namelijk " dat de litigieu ze kennisgeving 
van 22 september 1966 aan de heer vVui
dart alleen op zijn eigen naam werd ge
daan en niet a ls echtgenoot-gevolmach
tigde van zijn vrouw of als hoofd van de 
gemeenschap (zie tekst van de kennisge
ving " . .. onroerende goederen die u in 
p acht heeft... " en " deze kennisgeving 
wordt u gedaan om te voldoen aan het 
voorsclu·ift van artikel 1778te1·, § 1, van 
h et Burgerlijk W etboek ") ; dat er geen 
mekding wordt gemaakt van arti
kel 1778te1·, § 3; dat, derhalve, in de 
onderstelling dat de man a.Is gevohnach
tigde van zijn echtgenote kan worden 
beschouwd, de kennisgeving hem tach 
in deze hoedanigheid moest worden ge
daan ; . . . dat de wet een kennisgeving 
aan alle medepachters-exploitanten ver
eist, met inbegrip van de echtgenote .. . ; 
dat de uitoefening van het recht van 
voorkoop een persoonlijk recht is , vreemd 
aan het recht van beheer van de man ; 
.. . dat .. . de echtgerwte, die zelf geen 
kennisgeving had ontvangen, niet in 
staat is geweest aan h aar man, mede
pachter, het akkoord te vragen en hem 
haar opmerkingen te maken "• 

te1wijl het bij a r t ikel 1778bis van het 
Burgerlijk W etboek aan de pachter toe
gekende recht van voorkoop voortvloeit 
uit het huurcontract en, evenals het recht 
op de pacht, krachtens artikel 1401, 1° 
en 3°, van het Bmgerlijk Wetboek in 
de baten van de gemeenschap valt, wan
neer, zoals ten deze, de hoeve aan in 
gemeenschap van goederen getrouwde 
echtgenoten werd verpacht, waaruit 
volgt dat, welke ook de gebruikte be
woordingen waren, de kennisgeving, 
waarvan de rechter de bewijskracht mis
kent en aldus de artikelen 1319, lid 1, 
1320 en 1322 van het Bmgerlijk Wet
hoek schendt, die overeenkomstig arti
kel 1778te1' van het Bmgerlijk Wetboek 
aan verweerder was gericht, hem nood-

zakelijk werd gedaan in zijn hoedanigheid 
van hoofd van de gemeenschap die hij 
krachtens artikel 1421 van het Bmgerlijk 
W etboek alleen moest beheren met de 
1nacht te verkopen, te vervreemden en 
met hypotheek te bezwaren zonder mede
werk:ing van zijn echtgenote : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 1778te1·, § 3, van het Bmgerlijk vVet
boek, indien het goed door verscheidene 
pachters gemeenschappelijk gepacht 
wordt, de in de §§ 1 en 2 bedoelde ke1mis
geving aan alle exploitanten van het 
goed moet worden gedaan ; 

Overwegende dat de wet aldus oplegt 
deze kennisgeving te d.oen aan elk van 
de medepachters-exploitanten of aan 
diegenen die door hen werden gemachtigd 
om ze te ontvangen, zelfs indien het gaat 
om echtgenoten. en welke ook hun hu·we
lijksstelsel is ; 

Overwegende dat dientengevolge, zelfs 
indien de verweerd.ers gehuwd zouden 
zijn onder h et stelsel van de wettelijke 
gemeensch ap en hun recht van voorkoop 
deel zou uitmaken van de baten van de 
gemeenschap die door verweerder alleen 
wordt beheerd, het bestreden vonnis tach 
nog wettelijk beslist dat bij gebrek aan 
kennisgeving aan verweerster van de 
prijs en de voorwaarden waartegen eiser 
bereid was het verpachte goed te verko
pen, de bij de wet voorgeschreven forma
liteiten niet in acht werden genomen ; 

D at het middel, dat impliceert dat de 
kennisgeving die eventueel aan verweer
der ged.aan werd in zijn hoedanigheid van 
hoofd van de gemeenschap volcloende 
was geweest, naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 1778te1', 
inzonderheid §§ 1, 3 en 5, en 1778quin
qtties, die in het Bmgerlijk Wetboek 
ingevoegd werden b ij a.rtikel 1 van de 
wet van 1 februari 1963, 

do01·dat bet vonnis, om de rechtsvorde
ring van de verweerders in te willigen, 
erop wijst " dat het argument afgeleid 
uit artikel 1778te1·, § 3, van de wet, dat 
voor de uitoefening van het recht van 
voorkoop het unanieme akkoord van alle 
medepachters vereist, niet i11 aanmerking 
kan worden genomen ; dat ... het bewezen 
is dat gedaagde in hager beroep ... niet 
werkelijk k ennis heeft gebad van h et 
aanbod en dat me11 zich, derhalve, tegen 
zijn echtgenote niet kan beroepen op zijn 
stilzwijgen of op zijn eventuele onenig
heid ; . . . dat, ten slotte, zo het niet 
bewezen is dat de gedaagden in boger 
beroep op de hoogte waren van het voor-
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nemen t ot verkoop, daar het niet-afhalen 
van de aangetekende brief aan een ver
getelheid kon te wijten zijn, het daaren
tegen bewezen is dat de eigenaar de alde 
van verkoop met een derde heefb opge
maakt, terwij l hij zeker wist dat geen van 
beide gedaagden in hoger beroep werke
li jk kem1is had gehad van het aa.nbod en 
van het voorne1nen tot verkoop, vermits 
de aangetekende brief d ie alleen aan de 
man was gezonde.n op 13 oktober 1966, 
da't is twintig dagen na de verzending 
ervan, ongeopend naar zijn afzeJlder, de 
notaris van eiser in hoger beroep, _ was 
teruggekeerd », 

tenvijl, ee1·ste onclenleel, de lit igieuze 
kennisgevi11g gelcl.ig bij ter post aangete
kende brief met ontva11gbewijs werd 
gedaan overeenkom.st ig artikel 1778te1', 
§ 5, van het Burgerlijk Wetboek, en het, 
bijgevolg , zonder belang is dat de ge
adresseercle van de brief, 0111 reclenen die 
niet aan de afzender van deze br ief toe 
te schrijven zijn, er niet werkelijk ke11nis 
van h eefb gehacl (sch encl.ing van de arti
kele!l 1778te1·, § 5, en 1778q~tinq~ties, die 
in het Bm·gerlijk vVetboek werden inge 
voegd bij a.rtikel 1 van de wet van 
1 februari 1963); 

tweecle onclenleel, daar verweerder, aan 
wie gelCLig kennis werd gegeven van het 
aanbod van verkoop, hierop niet is inge
gaan, het recht van voorkoop in elk geval 

- .niet 1neer door de verweerders kon wor
den uitgeoefend, daar artikel 1778te1·, 
§ 3, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 
dat i.nclien het goed door verscheidene 
pachters gemeenschappelijk gepacht 
wordt, het recht van voorkoop 1nits 
geschreven akkoord van alle Inede
pachters-exploitanten moet worden u it
geoefend (sch ending va11 de artike
len l 7 7 8te1·, § 5, en l 77 Sq·uinq~ties, die 
in het Bmgerlijk Wetboek werden inge
voegd bij artikel l van de we£ van 
l februari 1963 ) : 

Overwegende dat de vaststelling van het 
gebrek aan kennisgeving aan verweerster 
van h e t voornemen tot verkoop volstaat 
om de bestreden beslissing wettelijk te 
verantwoorden ; · 

D a t het midclel derhalve slechts ten 
over vloecle gegeven overweginge11 van 
het vo.nnis bekritiseert en niet ontvanke
lijk is wege11s h et ontbreke11 van belang; 

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

13 mei 1971. ~ 1• kamer. ~ T1oo1'
zitte1', de H. Valentin, raaclsheer waar-

nemen d voorzitter . T1 e1·slaggeve1·, 
Baron Richard. ~ Gelijlcltticlencle conclu
sie, de H . Delange, advocaat-generaal. 

P leitm·s, de HH. Fally en Simont . 

1e KAMER. ~ 14 mei 1971. 

1 D VOORZIENING IN CASSAT IE. 

GRONTI VAN N IET-ON TVANKELIJKHEID . 
~ BURGERLIJKE ZAKEN , ~ GROJ\'D 

VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGE 
WORPEN DOOR RET OPENBAAR ~HNISTE

RIE. ~ KENNIS GEVLNG . 

2D ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. ~ REOHTSPLEGLNG BIJ DRIN

GENDE OlVISTANDIGHEDEN. ~ \ iVET VAN 

26 JULI 1962, ARTIKEL 5 . ~ BESLIS 

SING VAN DE VREDEREOHTER TOT 

VAS'I-'S'l'ELLING VAN DE DOOR DE ONT 
EIGENAAR VEHSOHULDIGDE PROVI SIO 

NELE VEHGOEDIN GEN . ~ BESLISSING 

NIET VATBAAH VOOR ENI G RECHTSlVJ:ID 

DEL . 

3D VOORZIENING IN CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ 0NTEIGEN I NG 

TEN ALC+EniENEN NUT~~E . ~ RECHTS

PLEGING DIJ DRINGENDE OlVISTANDIG 
HEDEN. ~ BESLISSING VAN DE VB-EDE 

RECRTER TOT V ASTSTELLING VAN DE 

DOOR DE ONTEIGENAAR VERSOHULDIG

DE PROVISIONELE VERGOEDINGEN. -
NIET ONTVA't'TKELIJKE VOOHZIENING. 

1 D H et openbaw· min·iste1·ie bij het H of 
van cassatie, dat ambtslwlve een g·roncl 
vcm niet-ontvanlcelijlcheid opwe1pt tegen 
een cassasiebe1·oep in b~t1·ge1'lijlce zalcen, 
moet claarvan voo1·ctj aan cle aclvocctten 
van cle pa1·tijen lcennis geven b·ij een 
te1' post acmgetelcencle b1'iej (1). (G .vV ., 
art. 1097.) 

2D en 3D De besliss·ing wact1'bij de m·ecle-
1'echte·r, clie lcennis neemt vcm een ve1·zoelc 
tot onteiuening te1~ algemenen mttte 
volgens cle 1·echtspleginy bij cl'!'ingende 
omstcmcligheclen en cle cloo·r cle onteige
nacw ve1·sch~dcl•igcle provisionele ve1·goe 
dingen vaststelt, is niet vcttbctct1' voo1· 
enig 1'echtsmiddel , zelfs niet voo1· een 

(1) Vgl. cass. , 6 september 1968 (A1·r. cass., 
1969, b iz. 19) . 
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cassatiebe1·oep (1). (Art . 8, lid 2, vervat 
in art . 5 van d e wet van 26 juli 1962.) 

(P. LAPEIRE EN GOETHALS , 
T. GEMEENTE REULE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 april 1970 door de vrede
rechter te Moorsele gewezen ; 

Over de grond van n iet-ontvankelijk
h eid door het openb aar ministerie opge
worpen, waarvan. kennis overeenkon1stig 
art ikel 1097 van h et Gerechtelijk vVet
boek gegeven werd, en hieruit afgeleid 
d at het b estroden vonnis n iet vatbaar is 
voor beroep in cassatie : 

Overwegende dat h et bestreden vonnis, 
gewezen op het ver zoek van de onteige
naar, h et bodrag van de provisionele 
vergoedingen vaststelt overeenkomstig 
de bepal ingen van artikel 8, lid 1, van 
de wet betreffende d e procedure bij 
dringende omstandigheden inzake ont
eigening ten a lgemenen nutte, vervat in 
artikel 5 van de wet van 26 ,iuli 1962 
be·treffende de onteigeningen ten alge
m enen nutte en de concessies voor de 
bouw van de autowegen ; 

Overwegende dat, luide:ns gemeld arti
kel 8, lid 2, een dergelijk vonnis niet 
vatbaar is voor beroep ; dat, t en and ere, 
krachtens artikel 16 v an dezelfde wet, 
d.e door de vrederechter toegekende v er
goedingen aanleiding kunnen geven tot 
een vordering tot h erziening, die ook op 
de onregelm atigheid van de onteigening 
kan steunen en door de r echtbank van 
eerste aanleg overeenkomstig de regels 
van de b-mgerlijke rech tsvordering b e
h andeld wordt ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

(1) Raadpl. de memorie van toelichting van 
de wet van 26 juli 1962 en bet erbij gevoegd 
aclvies van de Raad van State (Pari. st., 
Senaa.t , 1961-1062, ru•. 277) eveua.Js bet advies 
van de !had van State van 21 ok tober 1960 
waarnaar deze toelichting en clit a dvies ver
wijzen (Pari. st., Senaat, 1960-1061, nr. 13, 
biz . 237 tot 241); L . BELVA, « P rocedure 
nouvelle en matiere d'expropdation d'ex
t reme lU'gence ,, J. T., 1962, biz. 578 en volg, ; 
X, « Observations sm· la loi i!u 26 juillet 1962 , , 
in Revue commttnale, 1962, biz. 263 en volg., ; 
V . GENOT, Voi1·ie pttblique 1Jct1' te1Te, 1964, 
ms. 33 tot 35 ; J. M . QuiNTIN, L es concessions 

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

14 mei 1971. - 1e kmner. - V oo?·
zitte?', de H. Rutsaert, r aaclsh eer waar
n em end voorzitter. - VeTslaggeve1·, de 
H. vVauters. - Gelijlchtidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste a dvocaat
generaal. - Pleite1· , de H . Houtekier. 

Op dezelfde datum is een arrest in 
dezelfde zin gewezen inzake J. L apeire 
en L eten, op de voorziening tegen een 
op 8 april1970 door dezelfde vrederechter 
gewezen vonnis. 

2e KAMER . - 17 rnei 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN 
EEN ARREST WAARBI.T RET VERZET VAN 
ONWAARDE WORDT VERKLAARD . 
VOORZI ENING DIE RET ARREST WAAR 
TEGEN VERZET N IET VOOR RET HOF 
BRENGT. 

De voo?·ziening tegen een a?Test wam·bij 
een ve1·zet wegens niet-ve1·schijning van 
onwaaTde wo1·dt ve?·lclaanl, b1·engt het 
an·est waa1·tegen ve1·zet is geclaan niet 
voo1· het H oj (2). 

(HIGNY. ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op he£ bestreclen 
arrest, op 17 november 1970 door h et 
Hof van beroep .te L uik gewezen; 

cl' atlt01'0ll tes et les exp1·op1•iations 1J01t1' cause 
cl'util-ite pttb liqtte, 1965, biz. 82 en 83 ; vlg, 
ene1·zijcls, cass., 22 februari 1951 (Bull. en 
Pasro., 1951, I, 419 ), 15 januari 1959 (i /;icl . , 
1959, I, 479 ), 30 november 1961 (ibid., 1962, 
I, 410) en cle noot op b iz. 413, 13 september 
1963 (ibid ., 1964, I, 51 ), anderzijds, cass., 
9 maart 1962, twee arresten (ibid ., 1962, 
I, 775 en 777) en 1 maart 1963 (ibicl., 1963, 
I, 726) en noot 1 ; raadpl. ook noot 2 onuer 
cass. , 16 mei 1063 (i bicl., 1963, I, 983). 

(2) Cass., 22 juni 1959 (Bttll. en PAsro., 
1959, I, 1093) ; verg. cass., 18 janu ari 1971 , 
s ttpm, biz. 476. 
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Overwegende dat de voorziening van 
beklaagde tegen een arrest waarbij het 
verzet van onwaarde verklaard wordt, 
slechts d e overeenstemming van deze 
beslissing met de wet voor het Hofbrengt ; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing overeenkomstig d e wet is ; 

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

17 mei 1971. - 2" kamer. - Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Perrichon, 
raadsheer waarnBlnend voorzitter. 
Gelijlcluiclende conclttsie, de H. D elange, 
advocaat-generaal. 

·2e KAMER. - 17 mei 1971. 

10 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEl\ffiNT VAN 14 1\'lAART 1968. -
BESTUURDER DIE LINKS AFSLAAT NA
DAT HIJ ZIJN VOORNEl\ffiN KENBAAR 
HEEFT GEMAAKT EN ZICH NAAR LINKS 
HEEFT BEGEVEN. - STOPPEN OM DE 
TEGENLIGGER NIET TE HINDEREN. -
0PNIEUW IN BEWEGING ZETTEN. -
BEWEGING NIET GEREGELD DOOR ARTI
KEL 17, MAAR WEL DOOR ARTIKEL 25, 
2 EN 3, VAN DIT WEGVERKEERSREGLE
MENT. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRli'L - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE PARTIJ DIE BURGER
RECRTELIJK AANSPRAKELIJK IS VOOR 
DE BURGERLIJKE PARTIJ.- M:ffili10RIE 
NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN RET 
HoF VAN CASSATIE.- NooDZAKELIJKE 
TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ 
RET HoF VAN CASSATIE. 

1 o W annee1· het mcmettve1· van cle besttttw
cle1·, clie 1WCt1' linlcs ajslctat, wonlt ttitge
voercl zoals tv01·clt voo1·gesclweven bij 
cwtilcel 25, 2 en 3, van het tvegve?·lcee?·s
?'eglement, zoncle1· anclers te stoppen clan 
voo1· een co?Tecte ttitvom·ing, valt cle in 
deze omstancligheclen ttitgevoenle bewe
ging als zoclcmig niet oncle1· cle toepctssing 
van cle ctrtilcelen 17 en 18 vcm cl·it weg
verlcee?·snglement ( 1). 

(1) Cass., 21 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 891). 

(2) Cass., 12 januari 1971 , twee arresten, 
sU)J1'et, blz. 452 en 454. 

2° Niet ontvanlcelijlc is cle memorie van cle 
pa1·tij clie btwge1'1'echtelijlc aanspmlcelijlc 
is voo1· de btwge?'lijlce partij, eise1·es tot 
cassat·ie, ingeval zij ter g1·i(fie van het 
Hoj van cassatie wonlt nee1·gelegcl zoncle1· 
cle tttssenlcomst van een aclvocaat bij 
dit Hoj (2). (Sv., art. 425; wet van 
20 juli 1953, art. 6, § 2.) 

(DESSART EN NAAJ\IT.OZE VE~'NOOTSCRAP 
MAURICE DOSSERAY, T. PANZOLINI.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 oktober 1970 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

I. Op de voorziening van Dessart , 
b eklaagde: 

A. tegen de beslissing op de strafvorde
ring die tegen h em is ingesteld : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van Panzolini tegen 
eiser : 

Overwegende dat beide middelen die 
b etrekking hehben op de strafvordering 
ingesteld tegen Panzolini, ontvankelijk 
zijn in zover de deshetreffende beslissing 
van h et vonnis invloed heeft op de 
beslissing gewezen over de tegen eiser 
ingestelde bmgerlijke rechtsvordering ; 

Over h et eerste middel, afgeleid uit de 
sche~lcling van de artikelen 97 van de 
Grondwet e~l 17 van het wegverkeers
reglement en de miskenning van de 
bewijskracht der alden, 

cloo1·clc£t het bestr eden vonnis verweer
der Panzolini vrijspreekt van de tegen 
hem op gro~ld van artikel l 7 van het 
wegverkeersreglement aangevoerde te
lastleggin g, met n ame bij h et uitvoeren 
van een 1naneuver de andere bestutu·ders 
niet te hebben laten voorgaan, 

tenvijl blijkens de verklaring zelf van 
Panzolini, welke in het strafdossier voor
komt, hij erkent te hehben gestopt om 
tegenliggende voertuigen te laten voor
gaan en het ongeval is gebem·d kort nadat 
hij zich opnieuw in beweging heeft gezet ; 
de weggebruiker die stopt en zich d aarna 
in beweging zet, een maneuver uitvoert ; 
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Panzolini dus gehouden was aan eiser 
doorgang te verlenen en artikel l 7 van 
het wegverkeersreglement heeft overtre
den ; het bestreden vonnis trouwens geen 
uitleg geeft omtrent de redenen waarom 
het Panzolini van deze telastlegging vrij
spreekt: 

Overwegende dat, om verweerder van 
de rechtsvervolging te ontslaan en te 
beslissen dat de gehele aansprakelijkheid 
voor het ongeval door eiser moet worden 
gedragen, het vonnis hierop steunt dat 
verklaringen van vcrweerder die stroken 
met de aan beide voertuigen toegebrachte 
schade en de gegevens van de situatie
schets, moeten worden aangenomen ; 

Overwegende dat uit het VO!lnis niet 
kan worden afgeleid dat de rechtbank aan 
verweerder andere verklaringen zou heb
ben toegeschreven dan die welke hij 
heeft afgelegd en dat uit de bewoordingen 
zelf van het middel blijkt dat verweerder 
niet beweert dat de rechtbimk de be
woordingen van die verklaringen zou 
hebben miskend; dat het middel uit
sluitend hierop berust dat, aangezien 
Panzolini, thans verweerder, die links 
wilde afslaan, had erkend te hebben ge
stopt om de tegenliggers te laten voor
gaaJl en daar het ongeval is gebeurd kort 
nadat hij zich opnieuw in beweging had 
gezet, Panzolini noodzakelijkerwijze arti
kel l 7 van het wegverkeersreglement zou 
hebben overtreden, vermits hij zodoende 
een maneuver in de zin van dat artikel 
heeft uitgevoerd ; 

Overwegende dat, wanneer een be
stuurder die naar links afslaat, dat 
maneuver uitvoert zoals wordt voorge
schreven bij artikel 25, 2 en 3, van het 
wegverkeersreglement, zonder anders te 
stoppen dan voor een correcte uitvoering 
van het 1naneuver vereist is, de omstan
digheid dat de bestuurder heeft gestopt 
ten einde tegenliggers te laten voorgaan 
niet als zodanig onder toepassing valt 
van voornoemd artikel l 7 ; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
conclusie waarop het dienaangaande zou 
hebben moeten antwoorden, het vonnis 
zijn beslissing regelmatig verantwoordt 
door de overwegingen waarop het zijn 
beslissing steunt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en uit de miskenning van de bewijs
kracht der alden, 

doo1·dq,t het vonnis er slechts op wijst 
dat « de aan beide voertuigen toege-

brachte schade en de gegevens van de 
situatieschets bewijzen dat Panzolini op 
het ogenblik van de aanrijding zich in 
het midden van de rijbaan lichtjes schuin 
naar links bevond en dus niet pas de 
uiterste rechterkant had verlaten en dat 
Panzolini's verklaringen door deze mate
riele gegevens bevestigd zijn en dus 
1noeten worden aangenomen ; 

te1·wijl uit een eenvoudig onderzoek 
van de schets, die hij het strafdossier is 
gevoegd, blijkt dat het voertuig van 
Panzolini niet lichtjes schuin over de 
rijbaan stond, maar wel een schuine hoek 
van vijfenveertig graden vertoonde ; het 
vmmis, dat stetmt op gegevens die tegen
strijdig zijn met het strafdossier, de 
bewijskracht van de akten miskent ; een 
onjuiste motivering gelijkstaat met niet
motivering en het bestreden vonnis dus 
ook artikel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat, zoa1s blijkt uit het 
antwoord op het eerste middel, het vonnis 
niet enkel steunt op de gegevens van de 
situatieschets, maar ook op de plaats 
waar beide wagens werden beschadigd, 
alsmede op verweerders verklaringen die 
door die verschillende gegevens worden 
bevestigd; 

Overwegende dat de rechtbank, door 
een beoordeling, die van feitelijke aard is 
en die niet onverenigbaar is met de schets 
in het dossier, hieruit afleidt « dat op het 
ogenblik van de aanrijding Panzolini zich 
in het midden van de rijbaan lichtjes 
schuin naar links bevond » ; 

Dat het middel, dat erop neerkomt 
luitiek uit te oefenen op de feitelijke 
beoordeling van het geheel van de gege
vens van het vooronderzoek, niet kan 
worden aangenomen ; 

II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap Maurice Dosseray, burger
rechtelijk aansprakelijk voor eiser en 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiseres haar middelen 
ter staving van haar boger beroep slechts 
heeft aangevoerd in een memorie die ter 
griffie van het Rof werd neergelegd ; dat 
het Rof geen acht vermag te slaan op 
deze memorie die zonder de ambtelijke 
tussenkomst van een advocaat bij het 
Rof van cassatie werd neergelegd ; dat 
er dus geen enkel middel regelmatig 
wordt aangevoerd ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de eisers in de kosten. 
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17 mei 1971. - ze kamer. - Voo1·
zitte1·, de H . Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Ligot. - Gelijkltticlencle conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Delfosse (van de balie bij 
het Hof van beroep te Luik). 

2° KAl\iER. - 17 mei 1971.-

1 o REDENEN V AL'iT DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
VEROORDELENDE BESLISSING OP DE 
STRAFYORDERING. - GEEN VERllffiL
DING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN 
WAARIN DE BESTANDDELEN VAN HET 
1\USDRIJF WORDEN OPGEGEVEN OF 
WAARBIJ EEN STR.A.F WORDT GESTELD. 
- NIET llffiT REDENEN OlliKLEDE BES
LISSING . 

20 CASSATIE. - 01\iYANG. - STRAF
ZAKEN. - 0ASSATIE VAN DE BESLISSING 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VER
OORDEELD. BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET 
OF DIE ZICH ONREGEL1\1ATIG IN CASSATIE 
HEEFT VOORZIEN. - GEYOLGEN VAN 
DE CASSATIE TEN AANZIEN VAN DEZE 
PARTIJ. 

1 o N iet naw· 1·echt met 1·eclenen omlcleecl is 
cle vemonlelencle beslissing op cle stmf
vonle?·ing, die cle wettelijlce bepalingen 
niet vem~elclt wacwin de bestanclclelen 
wonlen opgegeven van het misd1·ijj dat 
ten laste van cle belclaagcle bewezen wonlt 
ve1"lclaanl, evenmin als die waw·bij een 
stmf wo1·clt gestelcl (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

2o lVannee1· de beslissing tot ve1·oo1·cleling 
vcm cle belclaagcle op zijn voo1·zieninr1 
ve1·nietigcl wonlt en cle btw(Je?Techtelijlc 
aansJJmlcelijlce pw·tij zich niet of zich 
om·egelmatig in cassatie heeft voo1·zien, 
veTliest cle beslissing, waw·b~j cleze pa1·tij 
bw·ge?Techtelijlc acmsp1·alcelijlc wonlt ve?·
lclctcwcl voo?" cle ve1·oonleling van cle 
belclactgcle in de lcosten van cle stmfvo·r
cleTing, haw· bestaansTeclen (2) . 

(1) Cass., 1 december 1970, supm, biz. 318. 
(2) Cass., 22 december 1970, sup1·a, biz. 411. 

(CH. EN A. TUYTSCHAVER EN PAUWELS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 23 december 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van de drie eisers, 
beklaagden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 195 en 211 van het 
vVetboek van strafvorderin.g, artikel 195 
zoals het is gewijzigd bij de wet van 
2 j anuari 1924, alsmede van artikel 97 
van de Gronclwet, 

cloonlat het bestreden arrest de veroor
delingen door de eerste rechter uitge
sproken op de strafvordering ingesteld 
tegen de eisers bevestigt, zonder in zijn 
eigen redenen of m et verwijzing naar de 
beroepen beslissing de wetsbepalingen t e 
vermelden, waarbij de bestanddelen aan
gegeven worden van het misclrijf dat t en 
laste van ieder van de eisers bewezen 
wordt verldaard, evemnin als die wuarbij 
straffen worden gesteld, zodat dit arrest 
niet in r echte met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
rechtdoe~1.de op de strafvordering inge
steld tegen de eisers, hen veroordeelt om 
leurhandel te hebben gedreven op de 
openbare markten, hetzij door tussen
komst van clerclen, hetzij voor rekening 
van clerden, zonder de voorwaarden in 
acht te nemen waaraan de uitoefening 
van de leurhandel is onclerworpen en die 
welke inhtm vergunning worden vennelcl; 

Overwegende dat het arrest noch in 
zijn eigen redenen noch met verwijzing 
naar de beroepen b eslissing de wetsbepa
lingen vermeldt, waarbij de bestanddelen 
aangegeven worden van het misdrijf d.at 
ten laste van de eisers bewezen wordt 
verklaard, evenmin als die waarbij straf
fen worden gesteld ; dat de b eslissing niet 
in rechte met reclenen is omkleed ; 

Dat het micldel gegrond is ; 

II. Op de voorziening van de eiser 
Charles Tuytschaver als burgerrechtelijk 
aansprakelijke pa.rtij : 

Overwegencle clat uit de stukken waa.r
op het Hof verm.ag a.cht te slaa.n, niet 
blijkt cla.t eiser zijn voorziening a.an bet 
openbaar ministerie heeft betekencl ; 

Dat die voorziening niet ontvankelijk 
is; 
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En overwegende dat de vernietiging 
van de veroordelingen die tegen de tweede 
en de derde eiser zijn uitgesproken, de 
bestaansreclen ont.neemt aan de beslissing 
waarbij de eerste eiser burgerrechtelijk 
en hoofdelijk aansprakelijk verklaard 
wordt voor d e veroordeling in de kosten 
die tegen h en is uitgesproken ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ingesteld door de eiser Charles 
Tuytschaver in zijn hoedanigheid van 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij ; 
vernietigt h et bestreden arrest in zover 
het uitspraak doet op de strafvordering 
ingesteld tegen de drie eisers, zodat de 
beslissing waarbij de eerste eiser bm·ger
rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard 
voor de veroordelingen tot de kosten uit
gesproken ten la.ste van de twee andere 
eisers, haar reden van bestaan verliest; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeelte~ijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de eerste eiser in een vierde van 
de kosten en laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van b eroep 
te BrusseL 

17 mei 1971. - 2• kamer. - Voo?'
zitte?' en Ve?·slaggeve?·, de H. Perriphon, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende conclttsie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Car
lier (van de balie bij het Hof van beroep 
te Brussel). 

2e KAMER. - 17 mei 1971. 

10 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARIN FEITEN EN 
RECHT VERMENGD ZIJN. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- VOORZIENING IN NAAJ\'l VAN EEN 
l\HNDERJARIG KIND INGESTELD DOOR 

(1) Raadpl. cass., 8 oktober 1962 (Bt<ll. 
en PASIC., 1963, I, 161) en 8 februari 1965 
(ibid., 1965, I, 572). 

(2) Deze bepaling is thans vervangen door 

CASSA'l'l E, 1971. - 30 

ZIJN VADER 'EN l\'lOEDER ALS \VETTE
LIJKE BEHEERDERS . - KIND GEHUWD 
OP RET OGENBLIK DAT DE VOORZIENING 
WORDT INGESTELD. NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

1° Niet ontvanlcelijk is het middel ajgeleid 
uit de o?wegelmatigheid van een akte 
van be?·oep clie op de g?·iffie van een 
politie?·echtbank is opgemaakt doo?' een 
bediende van deze g?·iffie, die zich « toe
gevoegd g?·iffie?· " noemt en die doo?' de 
1·echte?· was toegevoegcl voo?' de te?'echt
zitting waa?·op het be?·oepen vonnis is 
gewezen, daa?' het van het H of de beoO?'
deling ve1·eist vcm jeitelijke gegevens 
waa?·ove?' het geen toezicht heejt ( 1) . CW et 
van 18 juni 1869, art. 207, vervangen 
bij art. 9 van de wet van 20 decem
ber 1957 [2] .) 

2° Niet ontvankelijk is de voo?·ziening in 
naam van een minde?jm·ig lcind inge
steld doo1· zijn vade?' en moede?·, als wet
telijlce behee?·de?'S, wan?we1· dit kind 
gehuwd is op het ogenblilc dat de voo?'
ziening wonlt ingediencl (3) . 

(ECHTGENOTEN JEHOULET-HOUGARDY EN 
ECHTGENOTEN HOUGARDY-LERUTH, T. 
CRATE.) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 januari 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei ; 

I. In zover de voorzie~1ingen ingesteld· 
zijn tegen het openbaar ministerie : 

a) door eiseres Gaby Hougardy, be.
klaagde : 

Overwegende dat de substantiele of op 
stra:ffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

b) door eiser J ean Hougardy, voor 
genoemde beklaagde burgerrechtelijk 
aansprakelijk verklaard en hoofdelijk met 
haar veroordeeld : 

Overwegende dat verweerder geen 
enkel middel voordraagt ; 

artikel 329 van h et Gerechtelijk Wetboek .. 
(3) Raadpl. cass., 9 februari 1953 (Bull . 

en PASIC., 1953, I, 443) en 16 oktober 1970,. 
sttpm, blz. 158. 
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c) door de eiser Jean Hougardy en de 
eisers, de echtgenoten Hougardy-Leruth, 
bmgerlijke partijen : 

Overwegende dat de eisers niet als 
bmgerlijke partijen zijn veroordeeld in 
kosten jegens de openbare partij ; dat de 
voorzieningen niet ontvankelijk zijn; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissi~1.gen over de bur
gerlijke rechtsvorderingen, ingesteld : 

a) door verweerder Crate tegen de 
eisers Gaby Hougardy en Jean Hougardy 
en door laatstgenoemcle in eigen naam 
tegen de verweerder : 

Over het miclclel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 207 van de wet 
van 18 juni 1869 op de rechterlijke in
richting zoals gewijzigd bij artikel 9 van 
de wet van 20 december 1957, 172, 174 
en 203 van het Wetboek van strafvorde
ring, 4 van de wet van 17 april 1878 
houclende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 

doordctt het bestreden vonnis ontvan
kelijk en gegrond verklaart het hager 
beroep op ll jtmi 1970 door de verweer
der Crate ingesteld tegen het vonnis op 
2 juni 1970 gewezen door de Politierecht
bank van het kanton Hannut, 

te1·wijl die verklaring van hager beroep 
ter griffie van genoe1nde rechtbank werd 
ontvangen door een persoon die als 
griffiebediende niet bevoegd was om deze 
akte op te make~1. ; de magistraat aan 
wie de b ediening van het Vredegerecht 
in genoeind kanton was opgedragen zich 
weliswaar die bediencle op 2 jtmi 1970 
als griffier had toegevoegd, maar aileen 
ten einde op die datum de dienst waar 
te nemen van de terechtzitting waarop 
de zaak tllssen de partijen ingeleid en 
het beroepen vonnis uitgesproken werd ; 
derhalve voornoemde akte van hager 
beroep niet bestaat en de correctionele 
rechtbank zulks mnbtshalve moest vast
stellen en geen uitspraak mocht doen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen die niet 
aanhangig waren : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop h et Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de eisers voor de rechter in 
hager beroep de regehnatigheid hebben 
betwist van het hoger beroep dat ter 
griffie van de Politierechtbank te Hammt 
door de verweerder Crate werd ingesteld ; 

Overwegende dat het geschil betref
fende de regehnatigheid van dit hager 
beroep op grand dat het werd opgetekend 

door een bediende die zich bij dit gerecht 
« toegevoegd griffier » noemt, de beoorde
ling insluit van feitelijke gegevens, waar
over het Hof geen toezicht heeft ; 

Dat het middel, dat feiten en recht 
vermengt, niet ontvankelijk is ; 

b) door de eisers, de echtgenoten 
Hougardy-Leruth, als wettelijke beheer
ders over de goederen van hun Ininder
jarig kind, de eiseres Gaby Hougardy : 

Overwegende dat het bestrede~1. vom1.is 
vaststelt dat, toen het werd uitgesproken, 
eiseres Gaby Hougardy gehuwd was met 
de heer J ehoulet ; 

Dat de eisers reeds v66r lnm verkla.ring 
va~1. cassatieberoep de bevoegdheid had
den verloren, om in de plaats van hun 
minderjarige dochter in rechte op te 
treden, zodat zij niet bevoegd waren om 
zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing op de bmgerlijke rechtsvorde
ring door hen in deze hoedanigheid inge
steld; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt ieder van de eisende 
partijen in de kosten van zijn voorzie
ning. 

17 mei 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Perrichon, r aadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Capelle. - Gelijlchtidende conchtsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Lhonneux (van de balie 
te Hoei). 

2° KAMER. - 17 mei 1971. 

10 UITLEVERING. - SPECIALITEIT. -
UITLEVERING TOEGESTA.A,N WEGENS 
EEN FElT. - BERECHTING VAN DE UIT
C+ELEVERDE WEGENS EEN ANDER FElT 
VAN v66R DE UITLEVERING HANGT AF 
VAN HET VERZOEK VAN DE UITGELE
VERDE PERSOON OF VAN DE TOESTEM
MING VAN RET LAJ\TD DAT HEll'l UITGE
LEVERD HEEFT. - WIJZIGING VAN 
DE KWALIFICATIE V.A,N RET IN RET 
UITLEVERINGSVERZOEK OMSCHREVEN 
FEIT. - VooRWAA.RDE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. 
HELING. - GEEN CONCLUSIE OVER 
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HET BEDRIEGLIJK OPZET. - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE 
GEGEVENS VAN DE ZAAK TE PRECISEREN 
WAARUIT HIJ HET BESTAAN VAN DIT 
OPZET HEEFT AFGELEID. 

30 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- ENIGE STRAF DOOR DE EERSTE 
RECHTER UITGESPROKEN WEGENS VER
SCHEIDENE l\HSDRIJVEN. - RECHTER 
IN HOGER BEROEP DIE ALLEEN BE
PAALDE VAN DEZE MISDRIJVEN BEWE
ZEN ACHT EN ZE ANDERS KWALIFICEERT. 
- fuNDHA.VING VAN DE DOOR DE 
EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF. 
- EENSTEMl\HGHEID NIET VEREIST. 

1 o H oewel, naa1· de bewoo1·dingen van 
het uitleveringsve1·d1·ag, een ~titgeleve1·de, 
zondm· eigen ve1·zoek of zonde1· toestem
ming van het lcmd dat hem heejt ~titgele 
ve?·d, niet mag wo1·den be1·echt wegens een 
andm· jeit van v661· de uitleve1·ing dan dat
gene dat tot de ~titleve1·ing aanleiding 
hcejt gegeven, tach is de ~titdruklcelijke 
toestemming van dit land noch het ve1·zoelc 
van de ~titgeleve1·de ve1·eist opdat de ?'echt
banlcen van het aanvragend land de lcwa
lificatie van het jeit in het uitleverings
verzoelc zottden lctmnen ve1·ande1·en, wan
nee?' dit jeit, onde1· de nie~twe kwalifica
tie, een misdrijj is dat oolc in het ve?·d1·ag 
t~tssen de beide landen voo1·lcomt ( 1) ; 
dit lean het geval zijn voo1· een jeit 
dat in het uitleve1·ingsvm·zoelc als diejstal 
en doo1· het stmjge1·echt als heling wo1·dt 
gekwali ficeenl ( 2). 

2o Bij ontstentenis van een conchtsie op 
dit ptmt is de 1'echte1· niet e1·toe gehouden 
de gegevens van de zaalc te p1·ecise1·en 
waamit hij heejt ajgeleid dat de be
klaagde, die sclmldig wo1·dt verlclaanl 
aan heling, met bed1·ieglijlc opzet heeft 
gehandeld (3). (Grondwet, art . 97.) 

3o Indien de 1·echte1' in hoge1· be1·oep die 
kennis neemt van een vonnis, waa1·bij 
een enkele st1·aj wonlt ~dtgespmlcen voo1· 
ve1·scheidene misd1·ijven en die, hoewel 
hij slechts enkele van deze misd1·ijven 
bewezen acht, ze ande1·s lcwalificee?·t,, 

(1} Raadpl. OLIVIER en ERNST, Code de 
l'extmdition, nrs. 177 tot 182; Rep. pmt, 
d1·oit belge, v 0 Ext1·adition, nr. 185; Les Novel
les, Procedure penale, d. I-2, L'ext1·adition, 
door TREYS, nr. 114; TROUSSE en RIGAUX. 
« Problt3mes de la qualification ,, Rev. d1·. 
1Jbtal, 1948-1949, blz. 754 en volg., inzonder
heid blz. 756 en 759; TROUSSE en VANHALE
WYN, U itlevering en intm·nationale nchtshttlp 
in ~tmfzaken, nrs. 228 tot 232. 

maa1· de doo1· de ee1·ste 1·echte?' ~titgesp?·o 
lcen st1·aj niettemin handhaajt, moet de 
beslissing niet met eenpm·ige stemmen 
wo1·den ~titgesp?'oken (4). (Sv., arti
kel 2llbis.) 

(DECORTE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« VERZEKERINGSGROEPR.D. NEDLLOYD », 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «DE VREDE », 
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « THE' 
OCEAN ACCIDENT AND GUARANTEE 
CORPORATION LIMITED » EN « BELGISCHE 
lliAATSCHAPPIJ VAN ALGEli'IENE VER.ZE
KERINGEN ».) 

ARR-EST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring: 

Over h et eerste midclel, afgeleid uit d e 
schending van artikel 1 van de overeen
komst toegevoegd aan de uitleverings
overeenkomst tussen Belgie en Zwitser
land, op 11 september 1882 gesloten, 

doordat, niettegenstaande de beslissing 
tot uitlevering van eiser, uitgaande van 
de Zwitserse overheid, op grond Vall de 
tegen hem aangevoerde telastleggir'lgen 
van valsheid in geschriften, gebruik van 
valse stukken er'l diefstal door middel 
var'l braak, inklimming of valse sleutels, 
overeenkomstig het bevel tot aanhouding 
tegen hem op 20 november 1970 gegeven 
door de onderzoeksrechter bij de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel, de 
genoemde telastleggingen van diefstal 
voor het Hof van beroep te Brussel 
telastleggingen van heling zijn geworden 
en aileen wegens die nieuwe telastleggin
gen van heling veroordelingen tegen eiser 
werden uitgesproken, 

(2) Raadpl. cass., 4 oktober 1948 (Bttll. 
en PASIC., 1948, I, 528}, 22 februari 1965, 
redenen (ibid., 1965, I, 637) en 22 februari 
1971, sup1·a, blz. 602, evenals de noot gete
kend P . L. onder cass., 3 augustus 1917 (Bttll. 
en PASIC., 1917, I , 326). 

(3) Raadpl. cass., 31 maart 1969 (A?'?'. cass., 
1969, blz. 724) en 15 december 1970, sup1·a, 
blz. 387. 

(4) Raadpl. cass., 26 oktober en 23 novem
ber 1970, supra, blz. 185 en 273. 
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te1·wijl de uitleveringsovereenkomst 
met Zwitserland in artikel 1, 2°, bepaalt 
dat « zonder de toestenuning van de 
regerin.g die de uitgeleverde heeft over
handigd, de uitgeleverde persoon niet 
vervolgd of gestraft zal mogen worden 
wegens andere misdaden of wanbedrijven, 
bepaald bij de overeenkomst en gepleegd 
v66r de uitlevering, dan. die welke tot 
de uitlevering aanleiding hebben gegeven 
,,_ deze toestemming evei:twel niet nodig 
zal zijn, wanneer de verdachte uit eigen 
beweging heeft gevraagd om geoordeeld 
te worden of zijn straf te ondergaan, of 
wanneer hij, binnen voornoemde termijn, 
het land waaraan hij uitgeleverd werd, 
niet zal hebben verlaten » ; 

en cloonlat eiser, voor de correctio~1ele 
rechtbank ge!~1terpelleerd, verklaard 
heeft dat hij het aan het gerecht overliet 
te beslissen over het veranderen van de 
benaming van de telastleggi~1g van dief
stal, 

te1·wijl uit die bewoordingen niet kan 
blijke~1 dat die aanvra.ag uit eigen bewe
ging is gedaan, zoals vereist bij artikel 1 
van de nitleveringsovereeJlkomst, waaruit 
volgt dat voornoemde bepaling is ge
schonden : 

Over beide oncl.erdelen : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat het niet voldoende naar 1;echt 
bewezen is dat eiser de hem verweten 
valsheden in geschriften heeft gepleegd 
en dat hij voor de eerste rechter heeft 
verklaard met betrekking tot de telast
leggi11g van heling die hem werden bete
kend, « de beslissing over te laten aan 
het gerecht », het hof van beroep beslist 
dat de door deze nieuwe telastlegging 
verweten feiten begrepen zijn onder die 
waarop de vervolging steunde en d.at 
de rechten van de verded.iging gevrij
waard werden ; 

Overwegende dat een uitgeleverd per
soon weliswaar in het land waaraan 
hij werd overhandigd niet mag worden 
gevonnist, zonder toestemming van het 
land dat hem heeft uitgeleverd of zon
der eigen verzoek, wegens een aan de 
uitlevering voorafgaand misdrijf dat in de 
uit1everingsovereenkomst tussen de twee 
landen niet is bepaald, maar dat de 
benaming die aan een feit gegeven is in 
het verzoek tot uitlevering van het aan
vragende land, door de rechtbanken van 
dat land mag worden gewijzigd, wa1meer 
het feit hetzelfde blijft en het mis:lrijf 
-onder zijn nieuwe benaming in de over
eenkomst voorkomt ; 

Overwegende dat de misdrijven dief
stal en heling beide in de uitleverings
overeenkomst van 13 mei 1874 tussen 
Belgie en Zwitserla11d voorkomen in arti
kel2, 22° en 37°, zodat het hofvan beroep 
eiser wettelijk heeft kunnen veroordelen 
wegens heling, hoewel de regering die 
eiser had uitgeleverd geen uitdrukkelijke 
toestemming had gegeven en hoewel 
laatstgenomnde noch uit eigen beweging 
had gevraagd berecht te worde11 wegens 
de misdrijven wier benaming veranderd 
werd in heling, noch de garanties en de 
procedm·e van de uitlevering had ver
zaakt; 

Dat het middel niet kan worde11 aan
genomen; 

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

cloo1·clat de beslissing waa.rbij eiser ver
oordeeld wordt wegens verschillende 
heli11gen, noch de aanwezigheid van alle 
bestanddelen van het .misdrijf, noch het 
bedrieglijk opzet heeft vastgestelcl., cl.aar 
het arrest erop wijst « dat de omstandig
heden waaroncl.er de_ wagens en de ver
schillerlcl.e voorwerpen, in deze telastleg
gingen bedoeld, aangekocht zijn door de 
beklaagden, erop wijzen da£ deze laatste 
vooraf op de hoogte wa-ren van de straf
ba.re om·sprong van genoernde voorwer
pen die zij aldus beclrieglijk hebben 
geheeld, 

tenvijl de aa11wezigheid van het be
clrieglijk opzet automatisch en zonder 
nadere verduidelijking afleiden uit de 
wete~1schap die eiser had van de strafbare 
om·sprong van de voorwerpen, wat een 
ander bestanddeel van het misdrijf is, 
geen geldige vaststelling i)moudt van het 
bedrieglijk opzet als afzonderlijk hestand
dee! van het misdrijf, waaruit volgt dat 
het arrest niet genoegzaam 1net redene~1 
is mnkleed : 

Overwegende dat het hof van beroep 
in zijn in het middel overgenomen over
weging, het bedrieglijk opzet geenszins 
verwart met de wetenschap van de straf
bare oorsprong der voorwerpen, maar er 
zich toe beperkt die afzonderlijke be
standdelen van het wanbeclrijf heling te 
vennelde~1 ; 

Overwegende dat eiser dienaangaande 
geen conclusie had genomen, zodat het 
hof van beroep niet gehouden was de 
omstandigheden nader te bepalen waaruit 
het afleidt dat hij bedrieglijk had gehan
deld; 
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Dat het middel niet k an worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 140 van de wet 
van 18 juni 1869 op de rechterlijke in
richti.ng, aangevuld bij artikel 2 van de 
wet van 4 september 1891, 

doo1'Clat hoewel h et hof van beroep 
eiser vrijspreekt van de hoofdtelastleg
gingen van valsheid in geschriften, ge
bruik v an valse stukken en diefstal en 
drie van de negen feiten die het misdrijf 
h eling opleveren, niet bewezen v erklaart, 
het arrest niettemin het bedrag van de 
e.nige gevangenisstr af en van de enige 
geldboet e h andhaaft, zonder te vermel
den dat die beslissing met eenparigheid 
van stenunen is genomen, 

tenvijl die beslissing noodzakelijker
wijze een v erzwaring is v an de straf voor 
de telastleggingen die alleen zijn bewezen 
gebleven , waaruit volgt dat h et arrest 
het voorschrifG van voornoemde bepaling 
niet in acht neemt : 

Overwegencle dat artikel 140 van de 
wet van 18 juni 1969 sinds 1 november 
1970 v ervangen is door artikel 2llbis 
van h e t vVetboek van strafvordering, 
ingevoegd in clat wetboek bij artik el 149 
van de wijzigingsbepalingen vervat in 
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 
houdende h et Gerechtelijk W etboek ; 

Overwegende dat, door sommige tegen 
eiser aangevoerde telastleggingen van 
h eling bewezen t e verklaren, terwijl h et 
beroepen vonnis t egen h em de telastleg
gingen van valsheid in gesch r iften, ge
bruik van valse stukken en diefstal had 
bewezen verldaard, en door h em tot een 
enkele gevangenisstr af van zes jaren en 
200 frank geldboet e te veroordelen, dit 
is tot dezelfde straf a ls die welke de cor
rectionele rechtbank had uitgesproken , 
het hof van beroep, niettegenstaande de 
vrijspraak voor sommige feiten en veran
d ering van de wettelijke b enaming van 
de misdrijven, de tegen eiser uitgesproken 
str af niet verzwaart ; 

Dat artik el 2 llbis v an h et Wetboek 
van strafvordering derhalve niet toepas 
selijk was en het hof niet met eenparig
h eid van stemmen uitspraak moest doen ; 

Dat h et middel naar recht faalt ; 
En overwegende dat d e substantiele of 

op straffe va~1. nietigheid v oorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
d e beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de 'burgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld tegen eiser : 

a) door de verweerster, de maatschap
pij « The Ocean Accident and Guarantee 
Corporation Limited " : 

Overwegende dat de verweerder geen 
bijzonder middel voordraagt; 

b) door de drie andere verweersters : 

Overwegende dat h et arrest provisio
nele vergoedingen aan die burgerlijke 
p artij en toekent, de kosten van eerste 
aanleg aanhoudt en de zaak tot voort
zetting verwijst naar de eerste r echter ; 

Overwegende dat die beslissingen geen 
eindbeslissingen zijn in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvor
dering en geen uitspraak doen inzake 
bevoegdheid ; 

D at d e voorziening dus niet ontvanke
lijk is ; 

Om d ie r eden en, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

17 mei 1971. - 2• kamer . - Voo?'
zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter . - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H . D elange, a dvocaat-gen eraal. -
Pleite1·, d e H . Couvreur (van de balie 
bij h et Hof van beroep te Brussel). 

28 KA l\'ffiR . - 17 mei 1971. 

Io VOORLOPIGE HECHTENIS. 
BESLISSINGEN VAN DE ONDERZOEKSGE
RECHTEN . - BESLISSINGEN DIE NIET 
l\'IOETEN WORDEN UIT GESPROKEN IN 
.A..A.NWEZI GHEID VAN DE VERD.A.CHTE OF 
VAN ZIJN R.A.AD SMAN. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP DE BETEKENING VAN 

DE BESTRED EN BESLISSING. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

I o D e beslissingen van de onde?'zoeksge-
1'echten inzake voo1·lopige hechtenis moe
ten niet w01·den uitgesp1·oken in aan
wezigheid van de veTdachte of van zijn 
madsman (I). 

(1) Cass., 26 september 1955 (Bull. en PAsrc., 
1956, I , 36). . 
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2o Niet ontvankelijk tot stewing van een 
casscttie be?'oep in stmfzalcen is het middel 
dat enkel bet1·ekking heejt op de betelce
ning van de best1·eden beslissing (1). 

(LEONARD.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 april 1971 gewezen door het . 
Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Over het eerste Iniddel, hieruit afgeleid 
dat de raadsman van eiser blijkbaar werd 
onderbroken in zijn pleitrede en dus niet 
de bewijsvoeringe~l heeft kunnen naar 
voren brengen met het oog op een even
tuele vrijstelling van eiser; laatstge
noemde evenmin zichzelf heeft kunnen 
verdedigen; derhalve het bevel tot aan
houding niet mag worden bevestigd : 

Overwegende dat het middel op feite
lijke beweri~lgen berust, die steun vinden 
noch in het arrest, noch in de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat de kamer van inbeschuldiging
stelling geen uitspraak heeft gedaan over 
de handhaving van de hechtenis in aan
wezigheid van eiser en dat hem slechts 
op 5 april 1971 ter kem1is werd gebracht 
dat het bevel tot aanhouding werd be
vestigd : 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling voorschrijft dat de beslissingen van 
de onderzoeksrechtsmacht inzake voor
lopige hechtenis moeten worden uitge
sproken i~l aanwezigheid van de ver
dachte of zijn raadsman ; dat overigens 
de omstandigheid aileen dat eiser slechts 
op 5 april 1971 heeft kemlis gekregen van 
de beslissing van 2 april 1971 van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, de 
wettelijkheid van die beslissing niet kan 
be'invloeden; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat eiser op 30 april 1971, dag waarop 
hij in hechtenis werd geilomen, nooit een 
bevel tot aanhouding heeft gekregen : 

(1) Raadpl. cass., 3 mei 1971, Sttpm, 
blz. 859 . Vgl. inzake dienstplicht, cass., 
22 juni 1970 (A1'1· . cass., 1970, blz. 987). 

Overwegende dat het middel ~liet ont
vankelijk is wegens zijn onduidelijld1eid ; 

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; veroordeelt eiser in de kosten. 

17 mei 1971. - 2• kamer. - T!oo1'zit
te?' en T1e1·slaggeve?·, de H. Perrichon, 
raadsheer waarnemend voorzitter . 
Gelijlcl~tidende conclusie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 18 mei 1971. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDREID. STRAFZAKEN. 
BESCRIKKING VAN VERWIJZING. 
0NDERZOEK AANGEVRAAGD VOOR DE 
INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKE
LEN 1, § 106, EN 4-10 VAN RET BIJVOEG
SEL BIJ RET GERECRTELIJK VVETBOEK. 
- MISDRIJF BEDREVEN IN EEN GE 
MEENTE DIE SINDS DEZE INWERKING
TREDING VERBONDEN IS l\1ET EEN AN
DER GERECRTELIJK ARH.ONDISSEMENT. 
- VERDACRTE ZONDER WOONPLAATS 
IN RET EERSTE ARRONDISSElliENT EN 
DAAR NIET GEVONDEN.- 0NBEVOEGD
REID VAN DE H.AADKAlliER VAN DE 
RECRTBANK VAN DIT ARRONDISSEUENT 
Ol\i OVER DE BEZWAREN TE BESLISSEN. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - 0NDERZOEK AAN
GEVRAAGD VOOR DE INWERKINGTRE
DING VAN DE WET DIE DE TERRITO~ 
RIALE OlVISCHRIJVING VAN DE CORREC
TIONELE RECHTBANK REEFT GEWIJZIGD. 
- BESCRIKKING VAN VERWIJZING VAN 
NA DEZE INWERKINGTREDING. - MIS
DRIJF BEDREVEN IN EEN GElVIEENTE 
DIE SINDS DEZE INWERKINGTREDING 
VERBONDEN IS l\1ET EEN ANDER GE 
RECRTELIJK ARRONDISSEMENT. -VoN
NIS WAARBIJ RET RECHTSCOLLEGE ZICR 
« RATIONE LOCI » ONBEVOEGD VER
KLAART.- BESLISSINGEN MET KRACHT 
VAN GEWIJSDE. - REGELING VAN 
RECRTSGEBIED. - VERDACHTE ZON
DER WOONPLAATS IN RET EERSTE 
ARRONDISSElVIENT EN DAAR NIET GE
VONDEN. - VERNIETIGING VAN DE 
BESCRIKKING EN VERWIJZING NAAR DE 
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PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN 
HET TWEEDE ARRONDISSEMENT. 

I o W annee1" een onde1·zoek wo1·dt aange
v·magd v661· de inwe?·kingt1·eding van 
de wet die de te?'?'ito?·iale omsch?-ijving 
van de co?Tectionele ?'echtbanlc heeft ge
wijzigd, maw· de gemeente waa1·in het 
rniscl'l'~jf zmt bed1·even zijn, sinds deze 
inwe?·kingt?·eding en krachtens deze wet, 
ve1·bonden is met een ande1· ge1·echtelijlc 
a?'?'onclissement, en de ve1·dachte zijn 
woonplaats niet in het ee1·ste a?'?'ondisse
ment heeft en daa1· niet is gevonden, is de 
?'aacllcame?' van de nchtbank van ee1·ste 
aanleg van dit a1"1'0nclissement niet mee1· 
bevoegd om ove1· de bezwa1·en te beslissen. 

2o lVannee1· ingevolge een onde1·zoelc clat 
gevo?"Cle?"Cl we1·cl v661· de inwe1·kingt1·eding 
van cle wet die cle te1'1'ito1·iale omsch?-ijving 
van de co?Tectionele ?'echtbanlc heeft ge
wijzigcl, cle macllcarne?' bij haa1· beslis
sing na deze inwe?·kingt?·eding de ve?·
dachte naa1· de CO?Tectionele 1·echtbank 
heeft venvezen wegens een misd1·ijf dat 
zou bed1·even zijn in een gemeente die 
sinds clezelfcle inwe?·lcingt1·eding ve?·bon
den is met een ancle1· ge1·echtelijk a?'?·on
dissement, de co?Tectionele ?'echtbanlc zich 
we gens deze ve1·binding ratione loci onbe
voegcl heeft ve?·klaa?·cl om van de zaak 
kennis te nemen en beide beslissingen in 
lc?·acht van gewijsde zijn gegaan, onde?'
zoekt het Hof, waa1·bij een ve1·zoek tot 
1·egeling van ?'echtsgebied aanhangig is, 
of cle vm·dachte zijn woonplaats niet in 
het ee1·ste a?'?'ondissement hee,ft en of hij 
daa1· niet is gevonden. Blijkt geen van 
deze omstancligheden ~tit de aan het H of 
voo·rgelegde stukken, dcm ve1·nietigt het 
Hof cle beschikking van cle ?'aadlcame?· 
en venvijst cle zaak naa1· de procu?'eU?' 
des Konings bij de ?'echtbanlc van ee1·ste 
aanleg van het tweede a?'?'ondissement. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE, 
IN ZAKE VAN G .... ) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied van 
9 maart I971 van de Procureur des 
Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te V eurne, 

Overwegende dat de Raadkamer bij 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Veurne, bij beschikking van 3 november 
I970 , Van G ... , geboren te Schaarbeek op 
29 oktober 1932, wonende te 0 ... , naar 

de correctionele rechtbank heeft verwezen 
wegens de telafitlegging " te Middelkerke 
van I december 1969 tot 28 augustus 
1970, op voortgezette wijze, bij inbreuk 
op de artikelen 389 en 390 van het Straf
wetboek, wettelijk gehuwd zijnde met 
V ... , die ldacht deed, een bijzit, met name 
T ... , wonende te 0 ... doch verblijvende 
te M ... , in de echtelijke woonst te hebben 
onderhouden "; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Veurne, bij vonnis van 
16 februari 1971, zich onbevoegd ver
klaarde mn van de vordering kennis te 
nemen om de reden dat " de zaak werd 
aangebracht bij dagvaarding uitgaande 
van de Procureur des Konings te V eun1e, 
daterend van 16 november 1970 en 
betekend op 24 november I970; dat de 
gemeente Middelkerke sedert I novem
ber I970, ingevolge artikeli , § 1 (bedoeld 
is§ I06), en artikel 4-IO van het Bijvoeg
sel van het Gerechtelijk vVetboek, niet 
meer tot het rechtsgebied V eurne be
hoort "; 

Overwegende dat voormelde beschik
king en vonnis in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat hun tegenstrijdigheid 
een geschil van jurisclictie doet ontstaan 
clat de gang van het gerecht belemmert ; 

Dat er dus aanleiding is tot regeling 
van rechtsgebied ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging schijnt voort te spruiten 
clat de feiten die de telastlegging uit
maken welke aan de beklaagde wordt 
verweten, zich zouden hebben voorge
daan te Middelkerke, 

Overwegende dat de gemeente Middel
kerke, ingevolge de artikelen I, § 106, 
en 4-10 van het Bijvoegsel van het 
Gerechtelijk W etboek, sinds 1 november 
1970, datum van de inwerkingtreding 
van het Gerechtelijk 1¥ etboek, niet meer 
behoort tot het gerechtelijk arrondisse
ment Veurne maar deel uitmaa.kt van het 
gerechtelijk arrondissement Brugge ; 

Overwegende clat, overeenkomst.ig de 
artikelen 3 van de overgangsbepalingen 
(artikel4) van de wet van 10 oktober 1967 
en 3 van het Gerechtelijk ·Wetboek, de 
Correctionele Rechtbank te Veurne 
slechts bevoegd zou zijn geweest om van 
de zaak kennis te nemen indien deze v66r 
1 november 1970 op geldige wijze bij 
haar aanhangig was gemaakt ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging niet blijkt dat de Cor
rectionele Rechtbank te Veurne bevoegd 
zou zijn geweest uit hoofde van de 

' verblijfplaats van de beldaagde of van 
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de plaats waar deze laatste kon worden 
gevonden; 

Overwegende dat de Raadkamer van 
de Rechtba.nk van eersbe aanleg te Veurne 
dienvolgens ?'cttione loci onbevoegd was 
om beklaagde n a ar de correctionele recht 
bank te verwijzen; 

Om die redenen, het rechtsgebied 
regelende, vernietigt de beschikking van 
3 november 1970 van de Raadka1ner van 
de Rechtbank van eerste aanl eg te 
Veurne; beveelb dat melding van dit 
arrest zal worde11 gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; verwijst de 
zaak naa.r de Procm·eur des Konings bij 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge. 

18 m e i 1971. - 2" kamer. - Voo·r
zitte?', de H. Dclahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter, - Ve1·slctggever, de 
H. de Vreese . - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-ge11eraal. 

2" KAllmR. - 18 mei 1971. 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE . 
- STRAFZAKEN. - RAADKAl\illR DIE 
BESLIST OVER DE BEZWAREN. - BE
SCHIKKING GEWEZEN DOOR EEN l\'IAGIS
TRAAT DIE VIWEGER IN DE ZAAK ALS 
OPENBAAR lVIINISTERIE WAS OPGETRE
DEN. - ON\'VETTELIJKHEID. 

2° ALGEMENE RECHTSPRINCIE
PEN. - VERBOD VOOR EENZELFDE 
l\'IAGISTRAAT OlVI IN DEZELFDE STR.AF
ZAAK ALS VERVOLGENDE PARTIJ EN 
ALS RECHTER OP TE TREDEN.- ALGE
lVIEEN RECHTSPR.INCIEP OPGENOJ\iEN IN 
ARTIKEL 292 VAN HET GERECHTELIJK 
VVETBOEK. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. 
BESLISSINGEN VAN VERWIJZING NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK OF DE 
POLITIERECHTBANK. - GEEN ONWET
T ELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE 
BEVOEGDHJ;]ID. VONNISGERECHT 
WAARBIJ DE ZAAK .A,ANHANGIG IS. -
BESLISSINGEN DIE HUN UITWER.KING 
BEHOUDEN ZOLANG ZIJ DOOR HET HOF 
VAN CASSATIE NIET ZIJN VERNIETIGD. 

(1) Vgl. cass., 22 november 1909 (Bull. 
en PASIC., 1909, I, 445); 19 februari 1940 
(ibid., 1940, I, 55); 11 februari 1942 (ibid., 
1942; I, 32) en 8 juni 1954, twee arresten 
(ibid., 1954, I, 508). 

4° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- BESCHIKKING VAN VERWIJZING N AAR 
DE CORRECTIONELE RECRTBANK WE
GENS GECORRECTIONALISEERDE lVIISDA· 
DEN EN WANBEDRIJVEN. - VoNNIS 
WAARBIJ VERKLA.ii,RD WORDT DAT DEZE 
BESCHIKKI NG DE ZA.AK NIET REGEL 
:i\1ATIG VOOR DE CORRECTIONELE RECHT· 
BANK HEEFT GEBRACHT. - BESLISSIN
GEN !VIET KRACHT VAN GEWIJSDE, -
BEIDE BESLISSINGEN ZIJN ONWETTE
LIJK. - VERNIETIGING VAN BEIDE 
BESLISSINGEN. - VERWIJZING NAAR 
DE KA:il'lER VAN INBESCHULDIGI NGSTEL· 
LING. - GRENZEN. 

1° Onwettelijk is de beschikking vctn de 
?'ctctcllcame?' ove1· de bezwa1·en, gewezen 
clo01· een mctgist?·aat die vroe ge1· in de 
zactlc ctls openbawr ministerie is opge
t?·eden (1). (Gerechtelijk Wetboek, arti 
kel 292.) 

2° H et ve1·bocl voo1· eenzeljde mctg·istntctt om 
in dezeljcle stmjzactlc ctls ve1·volgende pwr
tij en ctls ?'echte?· op te t1·eden is een ctlge
meen ?'echtsp1·inciep (2) opgenomen in 
Cb1'tilcel292 VCtn het Ge?'echtelijk vVetboek. 

3° De beslissingen wam·bij de oncle?·zoeks
ge?·echten een belclctctgde nctct?' de C01'1'ec
tionele ?'echtbctnk of de politie?·echtbank 
venvijzen, maken de zctalc b1:j cleze ?'echt
bctnk:en actnhangig, in zove1· zij geen 
onwettelij lcheid bevatten ten ctanzien van 
de bevoegdheid, en zij behouden hun 
ttitwe1·lcing, zolang zij door het Hoj 
van cassatie niet zijn ve1·nietigcl (3) . 

4° T'V ctnneM· een beschilclcing van cle ?'ctad
kame?' waarbij ve1·dachten naa1· de C01'-

1'ect·ionele ?'echtbanlc worden venvezen 
we gens geco?Tectionaliseenle misclmlen en 
wanbecl1·ijven, gewezen is doo1· een 
magist1·aat die m·oege1· in de zctctlc als 
openbam· ministe1·ie wets OJJget·reclen en 
cle C01'1'ectionele ?'echtbanlc om cleze ·reclen 
ve?·lclcta.?·cl heejt o1wegelmatig vctn de zaak 
lcennis te hebben genomen en beicle 
beslissingen in lcnteht vctn gewijscle zijn 
gegaan, ven~ietigt het Hoj van casscttie, 
wctct?"bij een ve1·zoelc tot 1·egeling van 
?'echtsgebiecl aanhctngig is, de beschik
lcing en het vonnis en , behottclens in 

(2) Zie betreffende het begrip algemeen 
rechtsprinciep : P?"Opos s1t1' le texte cle let loi et 
les JJ?'incipes gene1'aux clu cl·l'oit, r edevoering 
van Procureur-generaal Ganshof van der 
Meersch op de plechtige zitting van het Hof 
op 1 september 1970. 

(3) Cass., 20 mei 1968 (A?'I' . cass., 1968, 
blz. 1145) ; raadpl. cass., 29 oktober 1923 
(ibicl., 1924, I, 9). 
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zove1· de beschikking ook besliste dat e1· 
geen 1·eden was tot ve1·volging van ande1·e 
ve1·dachten, venuijst het de zaak nam· 
de kcmw1· van inbeschuldigingstelling ( 1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK, 
IN ZAKE BOSSAERT EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot r egeling van rechtsgebied van 
31 maart 1971 v an de Procm·em· des 
Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk ; 

Overwegende dat de Raadkamer bij 
de R echtbank van eerste aanleg te Kor
trijk, bij beschikking van 12 januari 1971, 
Bossaert Roger Camille, geboren te leper 
op 16 september 1925, wonende te Wer
v ik, L eiestraat 13, en clrieendertig mede
b eklaagden naar d e correctionele r echt
bank heeft verwezen, wegens gecorrec
tionaliseerde misdaden en wanbedrij ven ; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk na tussenvonnis 
van samenvoeging (2) van. dezelfde 
datum, bij vonni s van 15 maart 1971 
verklaarde niet r egelmatig van de zaak
k ennis te hebben genomen, aangezien 
rechter P. Decuypere, welke als voor
zitter van de Raadkamer de zaak naar 
de Rechtbank had verwezen, voorclien 
in de zaa.k had gevorderd a ls substituut 
procm·eur des Konings ; 

Overwegende dat voormelcle beschik
king en vonnissen in kracht van ge·wijsde 
zijn. gegaan en clat hun tegenstrijdigheid 
een geschil van jurisdictie cloet ontstaan 
dat de gang van het gerecht belemmert ; 

Dat er clus aanleicling is tot regeling 
van rechtsgebiecl; 

Overwegende dat uit de stuldren van 
de rechtspleging b lijkt dat rechter P. 
Decuypere, a lsdan substituut procureur 
des Konings te Kortrijk, op 11 februari 
1970 de bevestiging heeft gevorderd van 
het bevel tot aanhoucling van Bossaert 
Roger Camille, aangehouden wegens 
voormelde feiten ; 

Overwegende dat, toen de Raadkamer 
de beschikking van 12 januari 1971 v er
l eende, zij was voorgezeten door de
zelfde heer P. Decuypere, intussen tot 

(1) Raadpl. cass., 30 november 1920 (Bttll. 
en PASIC., 1921, I~ 153) en de conclusie van 
Procm·eur-generaal Paul Leclercq, toen eerste 
advocaat-generaal; 26 maart 1923 (ibid., 
1923, I, 252) en 29 oktober 1923 (ibid., 
1924, I, 9). 

(2) Tegelijkertijd met de rechtsvordering 

rechter benoemd in de Rechtbank van 
eerst e aanleg te Kortrijk ; 

Overwegende dat voormelde beschik
king van verwijzing werd gewezen in 
strijcl met het a lgemeen rechtsprinciep 
luide.ns betwellr eenzelfde m agistraat in 
eenzelfde zaak niet achtereenvolgens 
mag optreden als vervolgende partij en 
a.ls lid van de zetel en dienvolgens de 
zaak niet regelmatig bij de correctionele 
rechtbank werd aanhangig gemaakt; 

Overwegende dat de.bescbildring waar
bij de raadkamer een b eldaagcle naar de 
correctionele rechtbank verwijst, de zaak 
bij die rechtbank aanhangig maakt, voor 
zover zij geen onwettelijld1eid bevat wat 
de bevoegclheid betreft ; dat zij haar 
uitwerking behoudt zolang zij door bet 
Hof van cassatie niet vernietigd worclt; 

Overwegende clat h et vo~mis van 
15 maart 1971, waarbij de correctionele 
rechtbank verklaart dat de zaak niet 
regelmatig bij baar aanhangig is gemaakt, 
die b esl issing stetmt op een onwettelijk
h eid die vreemd is aan de l;Jevoegclbeicl, 

Dat dit vonnis dienvolgens, wegens 
machtsoverschrijding, eveneens onwette
lijk is; 

Om die redenen, bet r echtsgebied 
regelend, vernietigt de beschikking van 
12 januari 1971 van de Raadkamer van 
de Recbtbank van eerste aanleg te 
Kortrijk, alsmede de vonnissen van 
15 maart 1971 van de Correctionele 
Recbtbank te Kortrijk ; heveelt clat mel
cling van dit a rrest zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissin
gen ; verwijst de zaak die b et voorwerp 
heeft uitgemaakt van de vordering va.q 
het openbaar ministerie naar de Kame r 
van inbeschuldigingstelling van bet Hof 
van beroep te Gent bebalve inzover door 
de beschikking van 12 januari 1971 
beslist wercl dat er geen aanleiding was 
tot vervolging in hoofde van zekere ver
dachten. 

18 mei 1971. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve~·, de 
H. de Vreese. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

van het openbaar ministerie, die aanleiding 
had gegeven tot de beschikking van ver
wijzing, had de rechtbank ten laste van 
dezelfde beklaagden kennis genomen van een 
vervolging ingesteld door de administratie 
der directe belastingen. 
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3e KAMER. - 19 mei 1971. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST-
PLICHT. - VOORZIENING TEGEN BE
SLISSING VAN HOGE MILITIERAA,D. -
MIDDEL UITSLUITEND GERICHT TEGEN 
BESLISSING VAN MILITIERAA.D . - NIET 
ONTV ANKELIJK. 

Tot staving van een voo7·ziening tegen een 
beslissing van de Hoge Militiemacl is 
het middel geTicht tegen de beslissing 
van de rnilitiemacl niet ontvanlcelijk ( l). 

(VERHA VERT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3 februari 1971 gewezen 
door de Hoge Militieraad ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schendi:ng va.n artikel 10, § 4, 5°, van 
de dienstplichtwetten, gecoiirdi~1.eerd op 
30 april 1962, in zover de militieraad 
nitstel heeft geweigerd omdat eiser zijn 
woonplaats nog in Belgie heeft en maar 
toevallig in het buitenland verblijft : 

Overwegende clat dit middel gericht 
is tegen de beslissing van de militieraad 
en derhalve niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat eiser 7-ijn hoger beroep niet heeft 
knnnen indienen binnen de voorgeschre
ven termijn : 

Overwegende dat, in strijd met arti
kel 51, §§ 1 en 4, van de dienstplichtwet
ten, gecoiirdineerd op 30 april 1962, het 
middel geen wettelijke bepaling waarvan 
de schending wordt ingeroepen, ver
meldt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Om die redene~1., verwerpt de voorzie
ning. 

19 mei 1971. - 3e kamer. - VooT
zitte7', de H. Nanlaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve7·slaggeve1·, de 
H. J anssens. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Detom·nay, advocaat-generaal. 

(1) Raadpl. cass., 30 november 1953 (B1tll. 
en PAsrc., 1954, I, 264) en 28 maart 1955 
(ibid., 1955, I, 827); vgl. in belastingzaken : 
cass., 17 maart 1970 (An·. cass., 1970, bl. 680); 
in strafzaken : cass., 8 december 1970, SUJn'ct, 

blz. 346. 

3e KAMER. - 19 mei 1971. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- CONCLUSIE WELKE EEN ONDER
ZOEKSMAATREGEL VRAAGT. - VAST
STELLING VAN HET VONNIS WAARUIT 
BLIJKT DAT DEZE 1\'I:AATREGEL OVER
BODIG IS. - GEl\iOTIVEERDE VERWER
PING VAN DE VRAAG. 

Ve7'tve7·pt in een gemotiveenle beslissing 
de conclusie clie een oncle·rzoeksmctatngel 
vTaagt, het vonnis ttit de vctststellingen, 
waa7·van blijkt clat cleze rncwt·regel ove7'
boclig is (2). (Grondwet, art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SOIERIES 
SOFINAL », T. VERsTAEN.) 

ARRES~I: . 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 27 novem.ber 1969 geweze~1. 
dom: de W erkrechtersraad van beroep te 
Brugge; 

Over het midclel afgeleid nit de schen
cling van artikel 97 van de Grondwet, 

dooTdat de bestreclen sententie, om de 
gevraagde veroordeling nit te spreken, 
overweegt dat « de omstandigheid dat 
de arbeidster een ander werk aanvaard 
heeft zonder op de hoogte te zijn van de 
te verrichten prestaties en de werkvoor
waard.en ~1.iet volstaat om d.aaruit af te 
leiden dat ze de wettelijke bescherming 
zou hebben verzaakt », 

terwijl eiseres in haar tweede conclusie 
haar aanbod heeft herhaald met getuigen 
te bewijzen « dat appellante (thans ver
weerster) onvoorwaardelijk en ondubbel
zinnig het nieuwe werk heeft aanvaard » 
en ook om een verhoor op feiten en 
vraagpunten daarover heeft verzocht, 
zodat de sententie, door te weigeren op 
dat bewijsaanbod en dat verzoek van 
verhoor op feiten en vraagptnl.ten in te 
gaan zonder daarvoor een reden op te 
geven, niet naar behoren 1net redenen is 
omkleed: 

Overwegende d.at de sente~1.tie, in
gaand.e op de stelling van eiseres, vast
stelt d.at verweerster de « nieuwe » ar
beidsovereenkomst onrechtmatig beein
digd.e en d.it trouwens toegeeft, wat 
o~1.derstelt dat zij het werk onvoorwaar
delijk had aanvaard; 

(2) Cass., 19 april 1968 (An·. cass., 1968. 
blz. 1051); raadpl. cass., 9 december 1970, 
supm, blz. 360. 
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Dat de rechter aldus stilzwijgeJ1d doch 1 

ondubbelzinnig beslist dat de gevraagde 
onderzoeksmaatregelen overbodig zijn ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

19· mei 1971. - 3e kamer. - Voo?'
zitte?' en V e1·slaggeve1·, de H. Louveaux, 
voorzitter. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. van Heeke en Bayart. 

3e KAMER. - 19 mei 1971. 

1 o CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - GEEN VERMELDING 
VAN ALLE GESCHONDEN WETTELIJKE 
BEPALINGEN. - SCHENDING VAN DE 
VERMELDE BEPALINGEN ONVOLDOENDE 
OM TOT VERNIETIGING TE LEIDEN. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID 0 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT DE 
SCHENDING VAN EEN WETSBEPALING 
AANVOERT ZONDER NADER TE BEPALEN 
WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

l 0 Niet ontvankelijk is het middel dat, 
indien het geg1·ond is, niet alle wettelijke 
bepalingen ve1·meldt, die geschonden 
zouden zijn, wannee1· de schending van 
de ve1·melde bepalingen niet volstaat om 
tot de ven~ietiging van de best1·eden 
beslissing te leiden (1). (G. W., art. 1080.) 

2° Niet ontvankelijk is het middel dat de 
schending van een wetsbepaling aanvoe1·t 
zonde1· nade1· te bepalen waa1·in die 
schending bestaat (2). (G. W., art. 1080). 

(VAN DEN HOLE, T. VERLEYEN.} 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 22 december 1969 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep 
te Gent, kamer voor werklieden; 

(1) Raaclpl. cass., 25 november 1965 (Bttll. 
en PASIC., 1966, I, 404), 2 mei 1968 (A?'?', 
-cctss., 1968, biz. 1097) en 15 januari 1970 
(ibid., 1970, biz. 432); vgl. inzake clirecte be
Iastingen : cass., 7 september 1966 (Arr. 
-cass., 1967, biz. 21). 

(2) Cass., 24 februari 1971, sttpm, biz. 608. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1967 
betreffende de verkiezingen voor de aan
wijzing van de afgevaardigden van het 
personeel bij de ondernemingsraden, 3, 
4 van het besluit van de Regent van 
13 juli 1949 waarbij de verkiezing van de 
afgevaardigden van het personeel bij de 
ondernemingsraden wordt i:ngericht, ge
wijzigd door artikel 1 van het besluit 
van de Regent van 11 januari 1950, 21, 
m.eer bepaald §§ 2, 5 en 6, van de wet 
van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven, 1, m.eer 
bepaald § 4, e, 1° en 3°, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de werkne1ners, 
alsmede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, 55 van het konink
lijk besluit van 22 april 1958 betreffende 
de aanwijzing van de afgevaa.rdigden van 
het personeel van de comites en arrondis
sem.entscom.ites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing der werkplaatsem en 
97 van de Grondwet, 

doordat, na vastgesteld te h ebben dat 
de verkiezing van de ondernem.ingsraad 
en van het com.ite voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing der werkplaatsen 
zou plaatshebben op 12 april 1967, dat 
de lijst van de kandidaten door de 
bevoegde vakbonden ingediend werd 
binnen vijftien dagen na de aanplakking 
van deze datum, doch dat volgens arti
kel 2 van het koninklijk besluit van 
5 januari 1967 de verkiezing m.oest plaats
hebben tussen 17 april en 16 mei 1967, 
dat dientengevolge, door een nieuwe aan
plakking van 25 maart 1967. eiser aan
ko11digde dat de verkiezing was uitgesteld 
tot 16 mei 1967, dat ingevolge deze aan
plakking geen kandidatenlijst ingediend 
werd en dat eiser op 11 april 1967 liet 
aanplakken dat de verkiezing op 16 m.ei 
niet zou plaatshebben, de bestreden sen
tentie beslist dat de kandidatuur van ver
weerder als lid van de ondernem.ingsraad 
geldig ingediend werd binnen de wette
lijke termijn na de aanplald~ing van 
21 februari 1967 en geldig gebleven is 
ondanks de onregelmatigheid van deze 
aanplakking wat de aangekondigde 
datum van de verkiezingen betreft, deze 
beslissing steunt op de overweging dat 
in de tweede aanplakking het enkel ging 
om een loutere datumwijziging, terwijl 
het overige van de eerste aankondiging, 
de aanmaning om. deel te nemen aan de 
kiesverrichtingen en de kandidaturen die 
werden ingediend, hun volle waarde 
behielden, en daaruit afieidt dat verweer-



-940-

der de volle wettelijke bescherming ge
niet en dat hij wegens niet gemotiveerd 
ontslag recht heefb op de gevorderde 
schadevergoeding, 

te1·wijl volgens ar~ikel 1 van h et besluit 
van de Regent van ll januari 1950 de 
lijs~ van de kandidaten moet ingediend 
worden binnen vijftien dagen na de aan
plakking die de datum van de verkiezing 
bepaal~; 

bijgevolg, ten deze, de lijsten niet 
wettelijk konden ingedie,ld zijn binnen 
vijftien dagen na de aauplakking van 
21 februari 1967 aangezien deze aanplak
king, in strijd met artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1967, 
een onwettelijke datmn voor de verkie
zing had bepaald ; 

door aldus de wettelijkheid van de 
datmn van 12 april 1967 als datum van 
de verkiezing aan te ne1nen, en door 
dientengevolge verweerder als bescherm
de ka!1didaat te beschouwen, de sententie 
gezegd artikel 2 van h et koninklijk besluit 
van 5 januari 1967 geschonden heeH; 

het bovendien tegenstrijdig is enerzijds 
vast te stellen dat de verkiezing op 
12 april 1967 niet wettelijk kon plaats
hebben, en anderzijds tfl beslissen dat een 
aanplakking die de datum van deze ver
kiezing op 12 april1967 bepaalde, rechts
geldige gevolgen kon hebben wat betrefb 
d e datmn van het indienen van kandida
tenlijs~en, tegenstrijdigheid in de motive
ring welke m.et het gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat nit de dagvaarding 
voor de werkrechtersraad blijkt dat ver
weerder zijn vordering uitsluitend steml
de op zijn hoedanigheid van kandidaat 
voor de verkiezing vmi de werknemers
afgevaardigden in het comite voor veilig
h eid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen en op d e wet van 10 jtmi 
1952, die in de oprichting van dit comite 
voorziet; 

Overwegende dat het middel aan de 
rechter verwijt te hebben aangenomen 
dat de kandidatenlijsten voor de verkie
zing regelmatig waren ingediend, hoewel 
deze lijsten ingediend werden binnen 
vijftien dagen na een eerste aanplakking, 
die voor de verkiezing een datum be
paalde welke buiten het door de verorde
ningsbepalingen voorgeschreven tijdperk 
viel, en niet bumen vijftien dagen na de 
tweede aanplakking, die een nienwe 
datum aankondigde waarop de verkiezing 
wettig kon worden gehouden ; 

Dat dit middel stelUlt op de schendU1g, 

niet alleen van de voorschrifben die 
bopalen wanneer de verkiezingen plaats 
moeten hobben, maar ook van die welke 
het aanplakke.n van de datum van de 
verkiezing en het indienen van de lijsten 
regelen; 

Overwegende dat, wat de comites voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen betreft, de aanplakking 
van de datum van de verkiezing en de 
termijn waarbu111en de kandidatenlijsten 
moeten worden ingediend, geregeld ·wor
den door de artikelen 12 en 13 van het 
konulidijk besluit van 22 april 1958; 

Dat het middel deze bepalingen niet 
vermeldt en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Over het derde middel, afgeleicl uit de 
schenclmg van de artikelen 141 van het 
vVetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 721 van het Gerechtelijk vVetboek, 
77, 123 van de wet van 9 juli 1926 op de 
werkrechtersraden en 97 van de Grand
wet, 

cloo1·dat de bestreden sententie, na 
vastgesteld te hebben dat eiser een con
clusie ge110men had en deze voor de 
anders same11gestelde raad van beroep 
had hernomen, de inhoud van deze con
clusie niet samenvat, en doordat uit een 
verklaring van de griffier van de werk
rechtersraad van beroep te Gent blijkt 
dat deze conclusie sameu n1et het dossier 
van eiser door de griffie aan zijn raadsman 
teruggestuurd werd, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, de artikelen 77 
en 123 van de wet van 9 juli 1926 de 
rechter verplichten de samengevatte nlid
dele!l. en excepties die door de partijen 
in hun conclusies ingeroepen werden, te 
vermelden; 

tweecle onclenleel, volgens de artike
len 141 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en 721 van het Gerechte
lijk \Vetboek, de conclusie van de par
tijen. aan de mi11nut van de gerechtelijke 
boslissiugeu op straffe van nietigheid 
moeten gehecht worden e11. deel Inoeten 
nit1naken van het dossier van de rechts
pleguJ.g; 

denle oncle1·deel, het Hof van cassatie, 
dat geen kennis kan hebben van de door 
eiser genomen conclusie, in de onmoge
lijkhe1d gesteld wordt zijn controlerecht 
nit te oefenen over de toepassu1g van de 
artikelen 77 en 123 van de wet van 
9 juli 1926, zochit de sententie 11.iet wette
lijk gemotiveerd is : 



-941-

Wat de drie ouderdelen samen betreft: 
Overwegende eensil.eels dat • uit de 

regelmatig aan het Hof overgelegde stuk
ken niet blijkt dat eiser voor de werk
rechtersraad van beroep een schriftelijke 
conclusie heeft genomen ; dat de bestre
den senten:tie enkel vermeldt dat, de 
werkrechtersraad anders samengesteld 
zijnde, de debatten heropend worden en 
de partijen hun conclusie hernemen, . 
zonder dat hieruit kan worden afgeleid 
dat de partijen hetzij op een voorgaande 
terechtzitting, hetzij op de terechtzitting 
waarop de debatten heropend werden, 
schriftelijke conclusies neergelegd heb
ben; 

Overwegende anderdeels dat de sen
tentie, na aan het voorwerp van het 
geschil herinnerd te hebben, de beknopte 
samenvatting bevat van de grieven die 
eiser a ls appellerende partij tegen de 
beslissing van de eerste rechter deed 
gelden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over h et vierde middel, afgeleid uit de 
sch ending van de artikelen 37bis, 37te?·, 
50 van de wet van 25 maart 1876 hou
dende t itel I van het inleidend boek van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, 29, 30 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1351 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, na vasbgesteld te hebbe.n dat 
de bevoegde vakbonden eiser voor de 
gemengde kamer van de Werkrechters
raad te Oudenaarde gedagvaard hadden 
om te horen zegge.n dat de lijst van de 
kandidaten voor de ondernemingsraad 
en voor het comite voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing der werkplaat
sen (die onder 1neer de naam va.n ver
weerder vermeldde) gel dig was en bitmen 
de wettelijke termijn ingedie.nd werd, 
en dat het Hof van cassatie de beslissing 
van de gemengde kamer die de vakbon
den gelijk gegeven h ad, vernietigd had 
met verwijzing naar de bijzondere kamer 
van de vVerkrechtersraad te Gent, waar. 
evenwel de zaak nog niet aanh angig 
gemaakt werd, de bestreden sententie 
de vordering van eiser afwijst die ertoe 
strekte de behandeling van de zaak te 
verdagen tot na de eindbeslissit1g over 
de tussen de vakbonden en eiser hangende 
betwisting over de gel'iigheid _van de 
kanr:lidatuur van verweerder voor de 
sociale verkiezing, zulks om de reden dat 
« het ten deze gaat om bet ontslaan van 
een al of niet berschermde werknemer, 
terwijl de vroegere procedure in hoofd
zaak de regelmg van de toestand door 

uitschrijving van verkiezingen op het oog 
heeft, dat dit laatste ontsnapt aan de 
bevoegdheid van de W erkrechtersraad 
van beroep te Gent, die enkel gevat is 
nopens de vraag van eiser (thans ver
weerder) tot schadevergoedmg, en dat 
de beide procedures, al vinden zij htm 
oorsprong in dezelfde feiten, een totaal 
ander voorwerp hebben », 

te1·wijl tussen beide procedm·es een 
band van aanhangigheid of minstens van 
samenhang bestond ; 

zolang over het geschil met de vak
bonden geen eindbeslissing voorhanden 
was, de nieuwe betwisting niet ill staat 
van wijzen was; 

illderdaacl van de procedure voor de 
bijzondere kamer afhangt of verweerder 
al clan niet kan geacht worden bescherm
de werknemer te zijn en de werlU'ech
tersraad van beroep te Gent noch gevat 
noch bevoegd was om over deze voor een 
andere r echtsmacht hangende kwestie 
recht te spreken ; 

eiser ill subsidiaire orde in zijn con
clusie staande gehouden had dat « een 
niet denkbeeldig gevaar bestoncl voor 
tegenstrijcligheicl tussen twee beslissingen 

. en dat dm·halve het passend voorkwam 
de eindbeslissing af te wachten in d e 
procedure met de vakbonden "• en de 
sente11.tie deze conclusie niet beant
woordt: 

Overwegende dat het middel niet 
nader bepaalt waarin de schending van 
de artikelen 37bis, 37te?·, 50 van de wet 
van 25 maart 1876, 29, 30 van het 
Gerechtelijk vVetboek en 1351 van het 
Burgerlijk W etboek bestaat ; dat het in 
die mate niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat, nu uit het antwoord 
op h et derde middel blijkt dat niet vast
staat dat eiser een schriftelijke conclusie 
heeft neergelegd, het middel, in zover het 
een gebrek aan antwoord op de conclusie 
inroept, feitelijke grondslag mist; 

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

19 mei 1971. - 3e lmmer . - Vom·
zitte?·, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Meeus. - Gelijlcltddende conclttsie, 
de H. D etournay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Struye en Hontekier. 
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Op dezelfde dag zijn twee andere 1 

arresten in dezelfde zin gewezen op voor
ziening van dezelfde eiser gericht tegen 
sententies welke op dezelfde dag door 
dezelfde rechtbank werden gewezen. 

1e KAMER. - 21 mei 1971. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESCHIK
KENDE GEDEELTE. - BEGRIP. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
GEZAG VAN GEWIJSDE. - BURGER
LIJKE ZAKEN. EERSTE VONNIS 
WAARBIJ WORDT BESLIST DAT DE 
ElSER IN DE RECHTSVORDERING RECHT 
HEEFT OP EEN VERGOEDING GELIJK 
AAN EEN BEPAALD PERCENTAGE VAN 
DE KOOPPRIJS EN WAARBIJ DE HER

OPENING VAN DE DEBATTEN WORDT 
BEVOLEN OM RET BEDRAG VAN DEZE 

PRIJS VAST TE STELLEN. - TWEEDE 
VONNIS WAA,RBIJ DE VERGOEDING 
WORDT TOEGEKEND OP BASIS VAN 
HETZELFDE PERCENTA,GE TOEGEPAST OP 
DE VASTGESTELDE PRIJS. - HOGER 
BEROEP VAN DE VERWEERDER IN DE 
RECHTSVORDERING TEGEN DE TWEE 
VONNISSEN. - ARREST WAARBIJ OP 
RET HOGER BEROEP TEGEN RET TWEEDE 
VONNIS WORDT BESLIST DAT DE ElSER 
ALLEEN RECHT HEEFT OP EEN NAA,R 
BILLIJKHEID VASTGESTELDE PRIJS. -
MISKENNING VA,N RET DEFINITIEF GE

WIJSDE VAN RET EERSTE VONNIS. 

1 o Elke besz.issing van de ?"echte?" bet?·efjende 
een betwisting vo1·mt een beschikkende 
gedeelte, onve?·schillig de plaats waa1· 
deze beslissing in de tekst van het vonnis 
voorkomt (1). (Impliciete oplossil>g.) 

2o Ind·ien een ee1·ste vonnis beslist heeft dat 
de eise?" in de ?'echtsvorde?·ing 1·echt had 
op een vergoeding gelijk aan een bepaald 
pe1·centage van een koopjwijs en bevolen 
heeft dat de debatten w01·den he1·opend 
om het bedrag van deze p1·ijs vast te 
stellen en een tweede vonnis de ve1·goeding 
heeft toegekend op basis van hetzelfde 

(1) Cass., 2 oktober 1970, suwa, biz. 108; 
vgl. cass., 19 april 1970, sttpra, biz. 767. 

pe1·centage toegepast op het bed?·ag van 
de aldtts vastgestelde p?"ijs, en indien 
het hoge1· be1·oep van de venvee?·der tegen 
het ee1·ste vonnis niet ontvankelijk wonlt 
verklam·d, wonlt het gezag van het 
definitief gewijsde van dit vonnis mis
lcend door het an·est dat, nchtdoende op 
het hoge1· be·roep van het tweede vonnis, 
beslist dat de eise1· alleen 1·echt heejt op 
een ?Wa?" billijkheicl vastgestelde ve?"
goeding (2). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
A.ANSPRAKELIJKHEID « ETABLISSEMEN
TEN JVIAES GA,RAGE RET ANKER », 
T. DEWINTER EN HENDRICKX.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 mei 1969 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending va~> de artikelen 1319, 1320, 
1350, 1351, 1352 van het Bmgerlijk Wet
boek, 23 tot en met 28 van het Gerechte
lijk Wetboek, 443, 444 en 451 van het 
Wetboek van bmgerlijke rechtspleging, 

doO?·dat, hoewel het vonnis ten deze 
door de rechtbank van koophandel te 
Antwerpen op 19 januari 1966 tussen 
partijen geveld, beslist had dat de over
eenkomst op 18 maart 1965 tussen par
tijen gesloten ten laste van de verweer
ders verbroken diende te worden, en dat 
eiseres overeenkomstig bet in artikel 4 
van gezegde overeenkomst voorkomende 
strafbeding gerechtigd was 25 t.h. van 
de verkoopprijs te vorderen, hoewel dit 
vonnis op ll februari 1966 ten verzoeke 
van eiseres aan de verweerders werd 
betekend, hoewel de verweerders pas 
op 14 juni 1966 tegen dit vmmis hoger 
beroep hadden aangetekend, en hoewel 
eiseres in haar conclusie voor het hof 
van beroep had 1aten gelden dat het 
. hoger beroep door de verweerders tegen 
voormeld vonnis ingesteld onontvankelijk 
was wegens laattijdigheid en dat voor
meld vormis, door zoals gezegd uitspraak 
te doen over de verbrekmg van de over
eenkomst en de aan eiseres verschuldigde 
contractuele vergoeding, over de grond 
vaJ> de zaak een oordeel had geveld, het 
bestreden arrest, na terecht beslist te 

(2) Raadpl. cass., 3 november en 1 decem
ber 1970, 9 maart en 19 april 1971, supm, 
biz. 205, 323, 664 en 767. 
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hebben dat het hager beroep van de ver
weerders tegen voormeld vonnis onont
vankelijk was wegens laattijdigheid, 
tevens beslist, ten eerste, dat de rechter 
in voormeld vonnis had Iaten vermoeden 
in welke zin hij uiteindelijk uitspraak 
zou doen en, ten tweede, dat eiseres niet 
gerechtigd was de toepassing van arti
kel 4 van voormelde overeenkomst te 
eisen, en dat de aan eiseres toekomende 
schadevergoeding niet op 172.566 frank, 
zijnde 25 t.h. van de netto verkoopprijs 
zoals in de overeenkomst was bedongen, 
maar ex aequo et bono op 10.000 frank 
geschat n1.oest worden, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, in voormeld 
VOYlnis de rechter zich er niet toe beperkt 
had te Iaten vermoeden welke zij.n uit
eindelijke uitspraak zou zijn, maar uit
dTukkelijk beslist had dat de overeen
komst tussen partijen gesloten ten laste 
van de verweerders verbroken diende 
te worden, en dat eiseres recht had op 
de bedongen schadevergoeding van 25 t .h. 
van de verkoopprijs, zodat, door voor
meld vorn1is van 19 januari 1966 te 
interpreteren zoals gezegd, het arrest de 
bewijskracht miskent ·welke door de 
artikelen 1319 en 1320 van het Bmgerlijk 
vVetboek aan gezegd vonnis wordt ge
hecht; 

tweede onderdeel, door te beslissen zoals 
gezegd, het bestreden arrest het gezag 
van het rechterlijk gewijsde miskent dat 
door de artikelen 1350 tot 1352 van het 
Bmgerlijk W etboek en de artikelen 23 
tot 27 van het _Gerechtelijk Wetboek aan 
voormeld vonnis van 19 januari 1966 
wordt gehecht, alsook de kracht van 
rechterlijk gewijsde welke door de arti
kelen 443, 444 en 451 van h et Wetboek 
var1 burgerlijke rechtspleging en arti
kel 28 van het Gerechtelijk W etboek aan 
voormeld vonnis van 19 januari 1966 
wordt gehecht : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hetwelk uitspraak doet over het hager 
beroep ingesteld tegen twee vorn1issen 
van de rechtbank van koophandel te 
Antwerpen, respectievelijk van 19 januari 
1966 en 18 maart 1966, het hager beroep 
tegen het vonnis van 19 januari 1966 niet 
ontvankelijk verklaart, daar het te laat 
werd ingesteld ; dat, op dit punt, het 
arrest niet bestreden wordt ; 

Dat laatstgenoemd vonnis derhalve in 
kracht van gewij sde was gegaan; 

Overwegende dat dit vonnis, hoewel 
het in zijn dispositief enkel beslist de 
debatten te heropenen en de datum van 
de verdere behandeling van de zaak vast-

stelt, nochtans, in zijn motieven, beslis
singen bevat die een betwisting tussen 
de partijen beslechten; 

Dat, namelijk, na vastgesteld te heb
ben dat, volgens de bestelbon, de ver
koopprijs van de tractor, taks inbegrepen, 
780.000 frank bedroeg, en na beslist te 
hebben dat de " verbreking " van de 
overeenkomst diende ingewilligd te wor
den, het vonnis erbij voegt dat, overeen
komstig een beding van h et contract, 
eiseres gerechtigd is 25 t .h. van de ver
koopprijs te vorderen en dat partijen 
dienen te verldaren welke de overeenge
komen verkoopprijs was, taks niet inbe
grepen ; dat bet, om dit bedrag nader te 
bepalen, de de batten heropent ; 

Overwegende dat aldus definitief tus
sen de partijen beslist is dat eiseres recht 
had op een sch adevergoeding van 25 t.h. 
van de verkoopprijs ; dat de debatten 
enkel heropend werden om het bedrag 
van die verkoopprijs te bepalen ; 

Dat, dienvolgens, het hof van beroep 
door te beslissen dat eiseres geen recht 
had op deze 25 t.h. maar enkel op een 
schadevergoeding ex aequo et bono ge
raamd op 10.000 frank, het gezag van het 
gewijsde van gezegd vonnis van 19 janu
ari 1966 miskent; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die redenen, en zond.er dat er 

reden is tot onderzoek van het tweede 
middel dat tot geen ruimere vernietiging 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zover het hager beroep 
tegen het vonnis van 19 januari 1966 
niet ontvankelijk wordt verklaard; b e
veelt dat melding van dit arr est zal 
gemaakt worden op de kant van d e 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan ; zegt dat erover zal beslist 
worden door de feitenrechter ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

21 mei 1971. - 1e kamer. - Voo1' 
zitte1' en Ve1·slaggever, de H. Hallemans, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, d e 
·HH. Bayart en Houtekier . 

1e KAMER. - 21 mei 1971. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSINKOMSTEN. - BEDRIJFSBE
LASTING. -EATEN VAN ELKE WINST
GEVENDE BETREKKING. - BEGRIP. 
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2D INKOJYISTENBELASTINGEN. 
BEDRI.JFSINKOllrSTEN. - EATEN VAN 
ELKE WINSTGEVENDE BETREKKING. -

BE GRIP. 

1 D Om m·tilcel 25, § 1, 3D, van cle wetten be
tTefjencle cle inlcomstenbelastingen, geco
onl-ineenl op 15 jamwTi 1948, en m·ti
lcel20, 3D, van het Wetboelc van cle inlcom
stenbelastingen toe te passen mag het hof 
vcm be1·oep het becl?·ijjslccwalcte?' van de 
winstgevende bet1·elclcingen wettelijlc aj
leiden ttit het aantal van cleze ve?Tich- · 
tingen, ttit cle aa1·d e1·van, het onde1·ling 
ve1·band en ttit de o1·ganisatie die zij 
implice1·en ( 1) . 

2D H et jeit clat het behee·r van een privaat 
ve1·mogen ve?Tichtingen implicee1·t vcm 
dezeljde am·d als die wellce doo1· de 
administ?'Cttie zijn aangevoenl tot staving 
van ham· stelling dat de belastingplich
tige winstgevende bet·nlclcingen had ve?'
?'icht, in de zin van m·tilcel 25, § 1, 3D, 
vcm de gecoonlinee1·de wetten vcm 
15 jctmwri 1948 bet1·efjencle de inlcom
stenbelctstingen en van a1·tilcel 20, 3D, 
van het TVetboelc vcm de inlcomstenbelas
tingen, belet niet clat cleze ve?Ticht·ingen, 
wegens jeitelijlce gegevens die eigen zijn 
aan de zactlc, als ve?"l'icht·ingen met be
d·rijjslcamlcte?' lctmnen worden beschomvd. 

(FOUREZ, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN.A.NCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het hestreden 
arrest, op 25 maart 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schendiug van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, § 1, 3D, en 30 vax1 de wetten 
hetreffende de inkomstenbelastingen ge
coordineerd bij hesluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 20, 3D, en 30 van 
het 'Vetboek hetreffende de inkomsten
belastingen uitgevaardigd bij koninklijk 
besluit van 26 februari 1964, 

cloonlat het bestreden arrest, om het 
bestaan van een winstgeve~lde bezigheid 
of betrekking te bewijzen, verklaart dat 
d e zeer korte tijdspanne binnen welke de 
appartementen verkocht werden en ook 
de staat van ruwbouw waarin sommige 
ervan verkocht werden, bewijzen dat 
eiser slechts de bedoeling had ze zo vlug 
mogelijk met winst te v~rkopen en dat 

(1) Raadpl. cass., 24 september 1968 (Au. 
cass., 1969, biz. 102). 

hij geenszins kan beoogd hebben die 
appartementen ook maar gedurende een 
zekere termijn in zijn priva11t patriino
nium te behouden, zodat dit geen beheers
daden van het privaat patri.J.uonimn 
zouden zijn, maar de door eiser in con
clusie aangehaalde uitleg van de aange
haalde feiten niet onderzoekt, noch zijn 
hewijsvoering die ertoe strekt aan te 
tonen dat het om het beheer van zijn 
privaat patri.J.nonimu ging, 

te1·wijl eiser in conclusie stelde dat hij 
de grand te Heist had gekocht met h et 
oog op h et bouwen va11. twee villa's (later 
een voor elk van zijn twee kinderen), wat 
overigens bevestigd wordt door het feit 
dat hij twee appartementen voor zich 
zelf heeft behouden, en door het feit 
dat in de koopakte van 19 augustus 1960, 
speciale voorwaarden waren opgenomen 
die het optrekken van ee~l appartements
gebouw beletten, maar dat notaris de 
Gheldere te Heist, zoals uit het neerge
legde attest van 14 augustus 1970 blijkt, 
een dergelijke belegging (bouwen van 
twee villa's) afraadde, omdat ze steeds 
in waarde zouden dalen, en h et verwerven 
van twee appartementen in een appar
tementsgebouw aanraadde, wat evenwel 
onder meer impliceerde, indien eiser 
leningen wilde vermijden en aldus de lijn 
van het voorzichtig beheer van zijn 
privaat patri.J.nonimn doortrekken, dat 
hij de overige appartementen verkocht, 
waarvan enkele in ruwbouw, vermits de 
aannemer ~1.aargelang de vorderi.J.1.g van 
de werken voorschotten vroeg, opdat hij 
op die wijze zijn twee appartementen 
zou kunnen verwerven en financieren en 
tevens zijn (prive) kapitaal nog laten 
ophrengen, hetgeen overigens in die tijd 
aan de kust, een veel toegepaste vonn 
van private helegging was, en terwijl 
het arrest hierop i11.gevolge artikel 97 
van de Grondwet 1noest antwoorden : 

Overwegende dat het arrest door de 
in heb middel aangehaalde vaststellingen 
en beschouwingen aantoont dat het de 
door eiser in conclusie aangevoerde en 
in het middel aangehaalde feiten en uitleg 
als niet overtuigend van de h and. wijst 
en die conclusie meteen passencl beant
woordt; 

Dat het middel in zover de schending 
van artikel 97 van de Grondwet wordt 
ingeroepen feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende d.at het middel niet pre
ciseert waardoor de artikelen 25, § 1, 
3D, en 30 van voormelde gecoordineerde 
wetten en 20, 3D, en 30 van voormeld 
wetboek zouden zijn geschonden en dien
volgens in die mate niet ontvankelijk is ; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, § l, 3°, 30 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
helastingen, 20, 3o, en 30 Aan het \Vet
hoek betreffende de inkomstenbelastin
gen, 

doonlctt het bestreden arrest verklaart 
dat uit de kostenstaat van eiser blijkt 
dat hij gedmende drie jaar twee maal 
per week naar Heist gegaan is, 12.000 fr. 
per jaar telefoonkosten had en 6.000 fr. 
per j aar diverse onkosten en dat deze 
onkosten aantonen dat hij om de app ar
tementen op te richten en te verkopen, 
een geheel van onderling verhonden 
verrichtingen gedaan heeft, die voldoende 
herhaald zijn om. een voortdurende act.i
viteit uit te maken, en dat eiser talrijke 
voorafgaande aclministratieve formali
teiten heeft moeten vervullen, onderhan
delingen voeren m.et architecten en aan
nemers, leveranciers, kopers en notaris, 
on1 de . oprichting en de verkoop van de 
app artementen te verwezenlijken, en h et 
arrest bij de appreciatie van deze " ver
richtingen >> ten aanzien van de vraag of 
er een " aangepaste activiteit » is van 
« professionele aard n, vooropzet dat eiser 
Ollgetwijfeld zijn werkzaamh eden heeft 
1noeten organiseren om al die verplaat
singen te doen, die telefoongesprekken 
en briefwisseling te voeren, die formali
teiten te vervullen en die besprekingen 
te voeren , en dat hij ook zijn ervaring, 
verworven door zijn intensief heheer van 
zijn privaat patrimonium, ongetwijfeld 
volledig aangewend heeft om door zijn 
werkzaamheden doelmatig winst te ver
wezenlijkell, zodat hij aldus m et een 
« organisatie >>, een ervaring en een vaar
digheid, die deze van een gewoon hegin
nencl handelaar benaderen of wellicht 
overtreffen, een aangepaste bedrijvigheid 
zou hehhen uitgeoefend die van die aa.rd 
is d.at een gewone h andelaar in onroe
rende goederen er geen andere stelt, 

tenvijl 1° een " aangep aste activiteit >> 

met bedrijfskarakter per definitie af
wijkt van het gewoon heheer van een 
privaat patrimonium, wat d e aard be
treft, en alle door h et arrest genoemd.e 
verrichtingen of activiteiten 1m gesteld 
worden en moeten gesteld worden door 
om het even welke bouwheer of verkoper 
van een bebouwd onroerende eigendom, 
zijn privaat patrimonium b eh erend ; 

zo om bet even wie, die om b et even 
w at doet d.at een privaat karakter beeft, 
een zekere organisatie moet aanhrengen 
in deze activiteit en trouwens het privaat 
l even zelf een zekere organisatie moet 

krijgen, wil men de chaos vermijden, en 
de boeveelheid der telefoongesprekken, 
hezoeken en brieven ook kan afbangen 
van h et eigen temperament va.n de 
hetrokken persoon ; 

3° het arrest er duidelijk laat van 
hlijke11 dat het de "aangepaste activ iteit » 
niet in de wettelijke zin interpreteert, 
waar h et de ervaring opgedaan bij h et 
heheer van h et privaat vermogen als een 
aanwijzing voor " aangepaste hedrijfs
activiteit >> aanvoert, wat eigenlijk een 
innerlijke tegenstrijdigheid in de motive
ring uitmaakt ; 

4° te stellen, dat de handelaar die 
onroerende goederen koopt om ze weder 
te verkopen en die zoa.ls eiser ook appar
tementen laat oprichten om ze te verko
pen, geen andere werkzaamheden zou 
verrichten die van een andere aard zou
den zijn , dan die welke eiser zou verricht 
hebben, erop n eerkomt te stellen, dat 
er geen aangepa.ste activiteit moet voor
handen zijn, ofwel dat er een aangepaste 
activiteit is, maar dat in dit laatste geval 
dan de feiten en wel bepaald de ver
richtingen dienen aangehaald, die deze 
conclusie rechtvaardigen, op straffe van 
sch ending van artikel 97 van de Grand
wet, wat ten deze niet is gehem·d vermits 
de enige hoven en vroeger aangehaalde 
feiten niet volstaan : 

Overwegende dat h et arrest uit de 
feitelijke elementen die het aanstipt, 
onder meer het aantal, de aard en het 
onderling verband van de verrichtingen, 
zoals die uit de aangerekende kostenstaat 
hlijken, de organisatie die ze impliceren 
en de vakkennis welke eiser had verwor
ven , h et bedrijfskarakter van die kwes
tieuze verrichtingen wettelijk heeft lmn
nen afleiden ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat h et beheer van een privaat vermogen 
dezelfde soort verrichtingen en ook een 
zekere organisatie impliceert, 11iet helet 
clat zulke georganiseercle verrichtingen, 
in de hepaalde omsta11digheden die het 
arrest aanstipt, a ls verrichtingen met 
hedrijfskarakter km1nen worden in acht 
genomen; 

Overwegend.e dat het niet tegenstrijdig 
is d e ervaring die een p ersoon, hij h et 
heheer van zijn privaat vermogen, in 
zake onroerende goederen heeft verwor
ven, samen met andere elementen in acht 
te nemen als een aanwijzing van h et 
bestaan v an een d.oeltreffende h eroeps
activiteit in diezelfde sector ; dat zulk in 
acht nemen geen schending hetekent v an 
h et hegrip « hedrijfskarakter >> ; 
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Overwegende dat het arrest, precies 
om het bedrijfskarakter van de door 
eiser gedane verrichtingen aan te tonen, 
aanstipt dat de aard van de vastgestelde 
verrichtingen ~1.iet verschilt van de aard 
van de werkzaa1nheden die een beroeps
handelaar i~l onroerende goederen ver
richt; 

Overwegende dat zulks zeker niet 
betekent dat er geen " aangepaste activi
teit », dit is geen bedrijfskarakter van de 
verrichtingen zou 1noeten voorhanden 
zijn, terwij l het arrest, zoals reeds werd 
overwogen, de feitelijke elementen die 
volstaan on1. het bedrijfskarakter van de 
verrichtingen te r echtvaardigen, wel de
gelijk aanstipt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

2I mei I97l. - I • kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Delafontai~1.e (van de 
balie te Kortrijk) en Claeys Bouimert 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Gent). 

Je KAMER. - 21 mei 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORlVI. - DIRECTE GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN. - VOORZIENING TEGEN 
EEN BESLUIT VAN DE BESTENDIGE 
DEPUTATIE. 

De voo1·ziening in cassatie tegen een besluit 
van de bestendige deptttatie, uitspmctk 
doende ove1· een 1·eclamatie tegen een 
di1·ecte gemeentelijke belasting, bestaat 
in een akte die do01· de p1'0vincieg1·if!ie1· 
wonlt opgemaakt en wam·in wonlt vast
gesteld dat deze de ve1·lcla1·ing van voo1'
ziening heeft ontvangen (I). (Wet van 
22 januari I849, art. 4; wet van 
22 juni I865, art. 2; wet van 22 juni 
I877, art. I6.) 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « FIRMA FREDE
RIX », T. GElVIEENTE LANAKEN.) 

(1) Cass., 13 december 1966 (.Arr. cass., 
1967, biz. 473). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet bp de bestreden 
beslissing, op 30 april I970 door de 
Bestendige D eputatie van de Provincie
raad van Lin1.bm·g gewezen ; 

Overwegende dat, luidens artikel 4 
va~1. de wet van 22 januari I849, hetwelk, 
ingevolge artikel 2 van de wet van 
22 juni 1865 en artikel I6 van de wet 
van 22 juni I877 , toepasselijk is op de 
voorzieningen in cassatie tegen de beslis
singen van de beste11.dige deputaties, uit
spraak doende over de reclamaties ter 
zake van directe gemeentelijke belastin
gen, de verklaring tot voorziening ter 
griffie van de provincieraad moet worden_ 
afgelegd binaen de termijn van etll1. 
maand na de betekening van de bestreden 
beslissing terwijl de voorziening vervol
gens, op straffe van verval, binnen de 
tien dagen moet worden betekend aan 
de partij waartegen zij gericht is ; 

Overwegende dat deze termen vereisen 
dat de griffier de verklaring van voorzie
ning ontvangt, dat deze verklaring het. 
voorwerp t~itmaakt van een alde die de
griffier opstelt, en dat deze akte, die de 
verklaring vaststelt en dienvolgens de
voorziening uitmaakt, aan de tegenpartij 
wordt betekend ; 

Overwegende dat nit gee11. enkel stuk 
va11. de procedm·e blijkt dat zulke ver
klaring door de griffie van de provincie
raad werd ontvangen, noch dat een af
schrift van die akte van voorziening aan 
de tegenpartij werd betekend; 

D at de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

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

2I mei I97l. - I • kamer. - Vo01·
zitte1·, de H. Hallemans, raadsheer waar-· 
ne1nend voorzitter. - Ve1·slctggeve1·, de 
H. de Vreese. - Gelijklttidende conclusie,. 
de H. D epelchin, advocaat-generaal. 

2° KAlVIER. - 24 mei 1971. 

I o WEGVERKEER. - vVEGvERKEERs
REGLEl\mNT, ARTIKEL I7. - VooR
RANG. VERPLICHTING VOOR DE' 
BESTUURDER DIE EEN MANEUVER WIL. 
UITVOEREN DE ANDERE BESTUURDERS' 
TE LATEN VOORGAAN.- 0llfVANG VAN 
DEZE VERPLICHTING. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN I4 MAART I968, ARTI-
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KEL 18.- VOORRANG.- BESTUURDER 
DIE VERPLICHT IS DE ANDERE BESTUUR
DERS TE LATEN VOORGAAN MET NAME 
KRACHTENS ARTIKEL 17 VAN DIT REGLE
MENT. - BESTUURDER MAG SLECHTS 
VERDER RIJDEN INDIEN HIJ ZULKS KAN 
DOEN ZONDER GEV AAR VOOR ONGEV AL

LEN. - BEGRIP. 

1° De ve1·plichting de ande1·e bestuU1·de1·s 
te laten voo1·gaan, doo1· m·tikel 17 van 
het wegve1·kee1'S1'eglement van 14 maa1·t 
1968 opgelegd aan de bestuu1·de1· die een 
manetwe1· wil uitvoe1·en, is niet bepe~·kt 
tot het ogenblik alleen waa1'0p het maneu
ve1' begonnen is, maa1' dutwt zolang deze 
bestuU?·de~· niet opnieuw zijn 1w1·male 
plaats in het ve~·kee1· heejt ingenomen (1). 

2° A1·tikel 18 van het wegve~·lcee1'S1'eglement 
van 14 maa1·t 1968 sch1·ijjt voo1· aan 
de besttttwde~· die de ande1·e bestttU1'
de1'S moet laten voo1·gaan, o.a. kmchtens 
a1·tikel 17 van dit 1·eglement, slechts 
ve1·de1· te 1·ijden indien hij zulks, gelet 
op de plaats, de ve1·wijde1·ing en de 
snelheid van de anden bestttU1'de1·s, lean 
doen zonde1· gevaa1· voo1· ongevallen, niet 
enkel voo1· het ogenblik wam·op dit 
maneuve1· wo1·dt begonnen mam· voo1· 
de hele dtttw e1·van (2). 

(lliULPAS, T. COLIN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 april 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Bergen; 

Over het enige cassatiemiddel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 17 en 
18 van het koninldijk besluit van 
14 maart 1968, houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
418 en 420 van het Strafwetboek, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3 
en 4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het 
vVetboek van strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

dooTdat het bestreden vonnis, waarbij 
de beroepen beslissing wordt veranderd, 
de ten laste van de beklaagde Colin 
gelegde overtredingen van de artikelen 17 

(1) Cass., 22 oktober 1969 en 9 maart 1970 
{A1·r. cctss., 1970, biz. 180 en M6). 

(2) Cass., 24 november 1960 (Bull. en PAsrc., 
1961, I, 323) en 17 maart 1969 (An·. cass., 
1969, biz. 666). 

en 18 van het wegverkeersreglement niet 
bewezen verklaart en dientengevolge 
vaststelt dat de rechtbank onbevoegd is 
om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de eisers, op grond 
dat enerzijds niet bewezen is dat Colin 
zijn maneuver niet had begonnen vooral
eer de wagen van de eiser Mulpas voor 
hem zichtbaar was en anderzijds, luidens 
artikel 18 van het wegverkeersreglement, 
« de verplichting om niet verder te rijden 
toepa.sselijk is op de bestuurder die een 
ander moet laten voorgaan, dat wil zeg
gen voordat hij het bij artikel 15 en 
volgende van hetzelfde reglement be
paalde trajekt begint, en de weg die hij 
eventueel op dat ogenblik niet mag voort
zetten, die is welke hij tot daar heeft 
gevolgd " en dientengevolge « elk trajekt 
... dat begonneri werd voordat de aanvang 
ervan zichtbaar was voor de bestuurder 
van een ander voertuig, vrij kan worden 
voortgezet », 

te1·wijl de verplichting voor een inha
lend weggebruiker om voorrang te geven 
moet worden nagekomen niet aileen op 
het ogenblik dat hij zijn maneuver be
gint, maar tevens tijdens de hele duur 
ervan, zodat ook de daaruit volgende 
verplichting zijn weg niet voort te zetten 
in geval van gevaar voor een ongeval 
door de weggebruiker moet worden nage
komen tijdens de hele duur van het 
maneuver; waaruit volgt dat, door het 
tegenovergestelde te beslissen, omdat 
Mulpas niet zichtbaar was op het ogenblik 
dat beklaagde zijn maneuver begon, het 
bestreden vonnis niet wettelijk met rede
nen is omldeed, en bovendien de draag
wijdte heeft miskend van de verplichtin
gen die bij de artikelen 17 en 18 van het 
wegverkeersreglement aan ieder inhalend 
weggebruiker zijn opgelegd : 

Overwegende dat de verplichting om 
voorrang te verlenen, bij artikel 17 opge
legd aan de bestuurder die een maneuver 
wil uitvoeren, niet beperkt blijfl; tot het 
ogenblik waarop het maneuver werd aan
gevangen, maar bindend blijft tijdens 
de hele duur ervan totdat de bestuurder 
opnieuw zijn normale p laats heeft inge
nomen in het verkeer; 

Overwegende derhalve dat, door te 
stellen dat de bestuurder die een ander 
moet laten voorgaan, met name krach
tens de bepalingen van artikel 17, slechts 
verder mag rijden, indien hij, gelet op 
de plaats, de verwijdering en de snelheid 
van de andere bestuurders, dit kan doen 
zonder gevaar voor ongevallen, artikel18 
dit verbod oplegt niet enkel voor het 

1 
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ogenblik waarop dat maneuver wordt 
beo-onnen n1aar voor de hele duur ervan ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, 
door te overwegen d.at verweerder de 
artikelen 17 en 18 van voornoemd weg
verkeersreglement niet heeft overtreden, 
daar hij zijn maneuver had begonnen op 
het_ ogenblik dat de voorranghebbende 
bestuurder niet zichtbaar was en het 
aldus begonnen trajekt vrij kon worden 
voortgezet, zonder dat verweerder reke
ning moest houden met het gevaar V~?r 
ongeva.llen dat het voortzetten van ZIJn 
weg kon opleveren, gelet op .de plaats, 
de verwijdering en de snelhe1d van de 
andere bestum'der, het vonnis de bestre
den beschildring niet wettelijk heeft ge
rechtvaardigd ; 

Dat het middel gegrond is ; 
01n die redenen, vernietigt het vonnis, 

in zover het uitspraak doet op de bm'ger
lijke rechtsvorderingen ; beveelt dat van 
eli t arrest melding zal worden gemaa.kt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie_tigde 
beslissing; veroordeelt verweerder m de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi, zitting houdende in hager 
beroep. 

24 Inei 1971. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?' en Ve1·slaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkltticlencle conclusie, de H .. Duman, 
advocaat-generaal. Ple~te1·, de 
H. Simont. 

2e KAMER. - 24 mei 1971. 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 
- EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN. -
SPELEN D.IE AAN DE SPELER GEEN 
ENKELE ANDERE KANS VAN VERRIJ
KING OF STOFFELIJK VOORDEEL OPLE
VEREN DAN HET RECHT OM GRATIS 
VERDER TE SPELEN. - WET VAN 
19 APRIL 1963. - SPELEN DIE GEEN 
KANSSPELEN ZIJN IN DE BETEKENIS 
VAN DE STRAFWET. 

Geen lcansspelen in cle betekenis van cle 
st1·ajwet en inzoncle1·lieicl van cle wet van 

. 24 oktober 1902 tot betettgeling van de 
exploitatie van cle1·gelijke spelen zijn clie, 

(1) Raadpl. cass., 2 december 1963 (Bu.ll. en 
PASJC., 1964, I, 346). 

welke aan de spele1· geen ancle1·e leans 
van ve1'1'ijking of sto tfelijlc yoonleel 
opleve1·en dan het 1·echt om gmt~s ve1·de1· 
te spelen (1). (Wet van 19 apnl 1963, 
enig artikel.) 

(Slli'ION, BOSQUIN EN HORTULANUS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 22 jmu 1970 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid nit de schen
d ing van het enige a.rtikel van de wet 
van 19 april 1963, alsmede van de arti
kelen 1315, 1317 tot 1321 van het 
Bmgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

cloo1·clat, om de telastlegging bewezen 
te verklaren met afwijzing van de uit
zondering gemaakt bij het enige artikel 
van de wet van 19 april 1963, het arrest 
stelt enerzijds dat de exploitatie van een 
kansspel-apparaat zoals de Bell-Frrut m 
het cafe van de eerste eiseres zeer dum· 
uitvalt m et name wegens de aanzienlijke 
belastu;_gen, en dat, om dergelijke belas
tingen te dekken en bovendien voor de 
exploitant winst op te leveren, zeer vele 
en aanzienlijke bedragen door de spelers 
1noeten worden ingezet, en anderziJdS 
dat het niet redelijk is te veronderstellen 
dat die spelers hoge sommen zouden 
willen betalen, indien zij met ged!·even 
werclen door de hoop op en de aanlokkmg 
van een hoD"e winst, wat alles doet ver
moeden dat de exploitant in geval van 
winst speelpenniugen uitbetaalde, 

te1wijl ee1·ste oncle1·cleel, door de eiseres 
te verom:delen op grond dat het onredelijk 
is aan te nemen dat · de exploitatie van 
het spel kan geschieden overeenkomstig 
de wet van 1963, het arrest op grond van 
een vermoeden weert wat de wetgever 
door deze wet heeft willen toelaten en 
wat hij niet heeft lnmnen willen indien 
zulks onmogelijk of onzinnig was ; 

tweecle oncle1·cleel, door het verweer van 
de eisers te verwerpen op grand dat het 
niet mogelijk is een speelap!?araat van 
het Bell-Fruit-type te explmteren met 
inachtneming van de voorw:aarden be
paald bij de wet van 19 apnl 1963, het 
arrest een alge1neen vermoeden schept 
dat het openbaar ministerie ontslaat van 
de bewijslast die op hem rust, te weten 
dat in het bedoelde geval het spel werd 
geexploiteerd onder voorwaarden die af
wijken van die welke de genoemde wet 
voorschrijft ; 
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de1·de onde1·deel, het arrest door de hier
boven weergegeven redenen niet volledig 
en passend antwoordt op de conclusies 
in feite en in rechte door de eisers ter 
terechtzitting van het hof van beroep 
neergelegd en voor letterlijk overgenomen 
gehouden: 

Over h et derde onderdeel : 

Overwegende dat het derde onderdeel 
van het micldel er zich slechts op beroept 
dat geen a.ntwoord is gegeven op de 
conclusies die voor het hof van beroep 
zijn neergelegd, maar niet zegt welke eis, 
verweer, of exceptie niet is beantwoord, 
zodat het niet ontvankelijk is wegens 
gebrek aan duidelijkheid; 

Over de eerste twee onderdelen : 

Overwegende dat uit de feitelijke en 
derhalve onaantastbare vaststellingen 
van de feitenrechter blijkt enerzijds dat 
slechts een zeer beperkt aantal spelers 
konden aa~1gelokt worden door de enkele 
mogelijkheid alleen het recht te verwer
ven om voort te spelen met bet toestel 
" Bell-Fruit » en anderzijds dat, wegens 
de financiele lasten die de exploitatie van 
genoemd toestel in zijn cafe meebrengt, 
de exploitant (tbans eiser) in onderbavig 
geval dit toestel niet ter bescbikking van 
zijn klanten beeft lnumen bouden, zoals 
hij dat wel beeft gedaan, met als enige 
winst deze opgeleverd door de aanwezig
heid in zijn cafe en door bet spel van enige 
schaarse spelers die zich tevreden stelden 
met de enkele kans opnieuw te mogen 
spele.n; 

Dat het arrest door een feitelijke en 
derhalve onaantastbare beoordeling nit 
die gegevens heeft kunnen afleiden zonder 
te steunen op het in het middel ingeroe
pen vermoeden en zonder de bewijslast 
om te keren, dat spelers noodzakelijk 
andere materiele voordelen hebben ge
kregen dan dat eventueel te mogen voort- · 
spelen; 

Dat de rechter aldus zijn beslissing 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel feitelijke grondslag missen ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

·om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt ieder van de eisers 
in de kosten van zijn voorziening. 

24 mei 1971. - 2e kamer. - Voor
zitte1' en Verslaggever, de H. Trousse, 

raadsheer waarnemend voorzitter.- Ge
lijlclttidende conclttsie, de H . Dumon, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 mei 1971. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH 
IN CASSATIE KAN VOORZIEN.- STRAF
ZAKEN. - ARREST DAT ONGEGROND 
VERKLAART HET HOGER BEROEP TEGEN 
EEN VONNIS WAARBIJ UITSPRAAK WERD 
GEDAAN OP EEN VORDERING TOT UIT
LEGGING VAN EEN \TROEGER VONNIS. 
- 0NTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

2° CASSATIE. - MIDDELEN VAN Al\1BTS
WEGE.- STRAFZAKEN.- ARREST DAT 
ONGEGROND VERKLAART RET HOGER 
BEROEP TEGEN EEN VONNIS WAARBIJ 
UITSPRAAK WERD GEDAAN OP EEN 
VORDERING TOT UITLEGGING VAN EEN 
VROEGER VONNIS. - UITLEGGING VAN 
EEN BESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING.- MIDDEL DAT VAN Al\iBTSWEGE 
KAN WORDEN OPGEWORPEN. 

1° Een cassatiebemep lean wo1·den ingesteld 
tegen het a1'1'est van een hoj van be1·oep 
dat ongegmnd ve1·klaa1't het hoge1· beroep 
tegen een vonnis waa1·bij ttitspmalc 
we1'd gedaan op een vonle1·ing tot uit
legging van een m·oege1· vonnis, in zove1· 
dit, 1·echtdoende op de stmjvorde1·ing, 
een ve1·beu1·dve1·lcla1'ing had bevolen (1). 
(Impliciete oplossing.) 

1 2o Het Hof lean van ambtswege een middel 
opwerpen tot staving van een ontvanke
lijke vom·ziening tegen een a1'1'est van 
een hoj van be1·oep dat ongeg1·ond ve1·
klaa1·t het hoge1· bemep tegen een vonnis 
waa1·bij uitspmalc wenl gedaan op een 
vo1·de1·ing tot uitlegging van een m·oeger 
vonnis, in zove1· dit, 1·echtdoende op de 
stmjvo1·de1·ing, een ve1·bett1·dve1·kla1·ing 
had bevolen. (Impliciete oplossing.) 

(l\L VANDENBERG EN DELFOSSE, 
T. G. VANDENBERG.) 

ARREST (ve1'taling) . 

RET HOF ;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

(1) Vgl. cass., 24 april 1970 (A1'1·. cass., 
1970, blz. 789) . 



-950-

Overwegende dat het arrest ongegrond 
verklaart het boger beroep, ingesteld 
tegen een vonnis waarbij uitspraak werd 
gedaan over een vordering tot interpre
tatie van een vroeger gewezen vonnis, 
in zover dit, rechtdoende op de strafvor
dering, een verbem·dverklaring had bevo
len; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

24 mei 1971. - 2e kamer. - VooT
zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H . Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter . 
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 mei 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD. - STRAFZAKEN. - VoORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING TEN AANZIEN VAN DE 
PARTIJ DIE IN DE ZAAK IS BETROKKEN 
ALS BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE
LIJKE PARTIJ. - NrET-ONTVANKELIJK
HEID. 

Een beklaagde is niet bevoegd om een 
cassatiebe1·oep in te stellen tegen de 
beslissing ten aanzien van de pa1·tij, 
die in de zaak is bet1·okken als bU1'(fe1·-
1'echtelijk aanspmlcelijlce pa1·tij (1). 

(DRAPIER.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
_ vonnis, op 9 oktober 1970 in boger beroep 

(1) Cass., 31 mei 1965 (Bttll . en PAsrc., 
1965, I, 1958); raadpl. cass., 18 januari 1971, 
sttJn·a, biz. 473. 

gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

I . In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiseres is ingesteld : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing overeenkmnstig de wet is ; 

II. In zover de voorzien:ing gericbt is 
tegen de beslissing op de recbtsvordering 
van het openbaar ministerie tegen Van 
Zwol, burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij . : 

Overwegende dat beklaagde niet be
voegd is om een cassatieberoep in te 
stellen tegen de beslissing op de vordering 
van het openbaar ministerie tegen de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij ; 

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

24 mei 1971. - 2e kamer. - VooT
zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. 24 mei 1971. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - VERSCHRIJVING IN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - BE
VOEGDHEID VAN HET HoF 01\'I ZE TE 
VERBETEREN. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL
LEN WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER 
BEWIJSMIDDEL OPLEGT. - VERKLA
RINGEN VAN DE MEDEBEKLAAGDEN.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

I o H et I[. of is _bij_ de · beoonleling van een 
cassatMV001'zMn~ng bevoegd om een ve?·
sclwijving in de best?·eden beslissing te 
ve1·bete1·en, wannee1· deze duidelijk blijkt 
ttit de context e1·van (2). 

(2) Cass., 1 maart 1971, sttpm, biz. 623. 
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2° T¥ annee1· in sflrajzaken de wet geen 
bijzonde1· bewijsmiddel oplegt, beoo1·deelt 
de jeite1wechte1· soevenJin cle gegevens 
waamp hij zijn ove1·tuiging g1·ondt; 
niets belet hem te steunen op ve1·klm·ingen 
van meclebeklactgclen (1). 

(COTON, T. VILERS.) 

.A.RREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 oktober 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen; 

I. Op de voorziening van de eiser, 
beklaagde : 

Over het middel afgeleid uit d e schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

clom·dat, na te hebben beslist dat de 
straf uitgesproken door d e eerste rechter 
passend was voor het ten laste van eiser 
bewezen verklaarde misdrijf, het bestre
den vonnis eiser wegens overtreding van 
artikel 21-1 van het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer heeft 
v~roordeeld tot 50 frank geldboete, ver
hoogd met 190 deciem.en, heeft bevolen 
dat in geval van niet-betaling binnen de 
wettelijke termijn, genoemcle geldboete 
kon worden vervangen door vijftien dagen 
gevangenisstraf, gezegd h eeft dat a.lleen 
eiser aansprakelijk was voor de schade
lijke gevolgen van het ongeval en hem 
derhalve veroordeeld heeft tot schade
loosstelling van de bmgerlijke partij 
Vilers, 

tenvijl de eerste rechter bij vonnis van 
25 februari 1970 eiser had veroordeeld 
tot 30 frank geldboete verhoogd met 
190 deciemen, en bevolen had dat in 
geval van niet-betaling binnen de wette
lijke termijn gezegde geldboete kon ver
vangen worden door tien dagen gevan
genisstraf, 

en terwijl, door enerzijds te beslissen 
dat de straf die de eerste rechter had 
uitgesproken niet moest worden ver
zwaard en door anderzijds die straf te 
verzwaren, de redengeving en het be
schikkend gedeelte van het bestreden 
vonnis een tegenstrijdigheid inhouden, 
die gelijkstaat met ontstentenis van de 
bij artikel 97 van de Grondwet vereiste 
redenen: 

(1) Cass., 9 januari 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 543) en 19 mei 1970 (ibid., 1970, blz. 886). 

Overwegende dat uit het verband van 
het vonnis en inzonderheid uit de plaats 
die de door het middel bedoelde reden 
inneemt, duidelijk blijkt dat slechts ten 
gevolge van een verschrijving h et vonnis 
zegt dat de eerste rechter een passende 
straf heeft uitgesproken en niet, zoals 
uit dit vonnis is af te leiden, d at die 
rechter terecht het misdrijf bewezen 
heeft verklaard ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat, met betrekking 
tot de strafvordering, de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Op de voorziening van de eiser, 
bmgerlijke partij : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen verweerder is ingesteld : 

Overwegende dat de voorziening enkel 
ontvankelijk is in zover eiser in kosten 
van die rechtsvordering werd veroor
deeld; 

Dat eiser dienaangaande geen enkel 
middel voordraagt ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van eiser tegen verweer
der: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 154; 172, 189, 211 
van het W etboek van strafvorderin.g en 
25-2 van het koninldijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

dom·clat h et bestreden vonnis de tegen 
verweerder aangevoerde telastlegging van 
overtreding van artilrel 25-2-a van het 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer niet bewezen heeft ver
klaard en, ten gevolge van die vrij
spraak, verklaard h eeft dat de correc
tionele rechtbank niet bevoegd was om 
kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorde1·ing van eiser tegen genoemde 
verweerder, op grond dat uit eisers ver
ldaring niet bleek dat genoemde verweer
der niet van richting kon veranderen 
tenzij met gevaar voor de achterop 
komende bestuurder, 

tenvijl, om uit te maken of de verweer
der schuldig was aan overtreding van 
voornoemd artikel 25-2-a, de rechters 
zich niet mochten beperken tot een onder
zoek omtrent eisers verklaring, maar 
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bovendien, overeenkomstig de voor
noemde artikelen van bet Wetboek van 
strafvordering, moesten nagaan of de 
tegen de verweerder aangevoerde over
treding niet bewezen was door de proces
sen-verbaal, verslagen en getuigenissen 
in de zaak : 

Overwegende enerzijds dat uit geen 
enkel gegeven van de r echtspleging blijkt 
dat de rechter geen acht h eeft geslagen 
op de regelmatig voorgeclragen bewijs
miclclelen ; 

Overwegencle anderzijds dat niets h em. 
belette tot zijn overtuiging te komen aan 
de hand van de verklaringen van een 
medebeklaagde ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

24 mei 1971. - ze kamer. - Voo1' 
zitte?·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', de 
H. Ligot. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Dmnon, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bayart. 

2e KAMER (vOLTALLIGE TERECHTZITTING). 

25 mei 1971. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - DoDING. -
VVEDUWE VAN HET SLACHTOFFER DIE 
RECHT HEEFT OP EEN OVERLEVINGS
PENSIOEN. - PENSIOEN DAT GEEN 
VERGOEDING IS VAN DE DOOR EEN 
ONWEDERRECHTELIJKE D.A.AD VEROOR
ZAAKTE SCHADE.- PENSIOEN ZONDER 
INVLOED OP DE VERGOEDINGSVERPLICH
TING VAN DE DADER VAN HET IVIISDRIJF. 

1-Vannee?' een misd?'ijj de dood van het 
slachto fje?' ten gevolge heejt en we gens 
clit ove1·lijden aan de weduwe ee?l ove?·
levingspensioen moet wo1·den betaald ttit 
lc1'acht van de ove?·eenlcomst tttssen het 
slachtofje?· en zijn we1·lcgeve?' en van de 
wetgeving bet1·efjende het ?'Ust- en ove?'
levingspensioen van de mijnwe?·lce?·s, 
st1·ekt dit pensioen niet tot de ve1·goeding 
van de doo1· een wede?Techtelijlce daad 
ve?'OO?'zaakte schade en mag niet wo1·den 

afget?·olclcen van de ve1·goeding die de 
dade?' van het misd1·ijj ve1·schuldigd 
is (I). (B.W., art. 1382.) 

(vERHAEGHE, T. VANDENHEEDE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 november 1969 door het 
Hof van b(lroep te Gent gewezen; 

Gelet op de beschikking van 2 maart 
1971 van de Eerste voorzitter waarbij 
beslist wordt dat de zaak in voltallige 
zitting zal beha~ldeld worden ; 

Overwegende dat de voorziening b e
perkt is tot de beslissing waarbij eiser 
v eroordeeld wordt onl. aan verweerster 
de som van 984.666 frank als schade
vergoeding te betale~l ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van h et Burgerlijk Wet
hoek, 3 en 4 van de wet van 17 aprill878 
houdende de voorafgaande titel van b et 
vVetboek van strafvordering, 

doo1·dat het bestreden arrest, hetwelk 
het bedrag van de materiele schade, door 
verweerster ten gevolge van bet over
lijden van haar ech tgenoot ondergaan, 
bepaalt 'op 800.000 frank, bij de raming 
van deze schade weigert rekening te hou-

· den met het overlevingspensioen dat bij 
h et overlijden van het slachtoffer in de 
plaats is gekomen van het invaliditeits
pensioen hetwelk het genoot als mijn
werker, op de grond dat « het overlevings
p ensioen in:nners zijn rechtsgrond vindt 
in het contract dat d e overledene aan 
zijn werkgever verbond en in de wet
geving betreffende h et rust- en overle
vingspensioen van de mijnarbeiders, 
zodat b et niet moet afgetrokken worden 
van de bedragen die de bmgerlijke partij 
kon bekomen als herstel van de materiele 
schade veroorzaakt door 1let door de 
verweerder begane misdrijf van onopzet
telijk doden », 

te·rwijl 1° noch deze grond, noch enige 
andere, een passend antwoord geeft op 
de namens eiser regelmatig neergelegde 
conclusie welke deed gelden dat de om
vang van bet recbt op berstel, hetwelk 
door het bestaan van een schade in bet 

· (1} Raa dpl. cass., 14 april 1970 (A?'?', cass., 
1970, biz. 743) en noot 2 en het volgende 
arrest. 
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Ieven wordt geroepen, begrensd wordt 
door bet feit dat daaraan ten oorsprong 
ligt en dat in concnto moet worden beoor
deeld ; dat ten deze alleen het overlijden 
van het slachtoffer het toekennen van bet 
overlevingspensioen met zich had ge
bracht, a ls compensatie voor het derven 
van het inva.liditeitspensioen dat het 
slachtoffer genoot, zodanig dat bet 
bedoeld overlevingspensioen niet een 
gegeven was dat los stand van de fout 
(oorzaak van het overlijden) of van de 
schade (gevolgen van het overlijden) en 
dat, voor het overige, nu het invaliditeits
pensioen waaruit verweerster een voor
deel haalde vervangen is dooi: het over
levingspensioen, er geen verlies is voor 
de rechtverkrijgende en bijgevolg geen 
schade die aanleiding geeft tot herstel, 

2o vermits de door de dood van een 
persoon veroorzaakte schade gelijk is aan 
de derving van het gedeelte van de in
komsten waaruit de rechtverkrijgende een 
persoonlijk voordeel trok en vermits deze 
schade in conc1·eto wordt geraamd, men 
bij de raming van deze schade, de toe
kenning aan de weduwe van een over
levixtgspensioen ter vervanging van het 
invaliditeitspensioen clat bij zijn Ieven 
aan het slachtoffer gestort werd, niet 
buiten beschouwing mag Iaten vermits 
dit overlevingspensioen bij het overlijden 
van de genieter van het invaliditeitspen
sioen wordt toegekencl, ongeacht de oor
zaak van het overlijden en vermits het 
dit invaliditeitspensioen verval1gt, zodat 
het overlevingspensioen zijn oorzaak 
vindt in het overlijden en derhalve in de 
begane fout, en zodat er voorts geen 
schade aanwezig is die aanleiding geeft 
tot herstel : 

Overwegende dat eiser in conclusie aan
voerde dat de schade een feitelijke toe
stand is, waarvan a.l de elementen dienen 
in acht genomen te worden bij de vast
stelling van de omvang van het recht op 
schadeloosstelling, en. dat in de mate 
waarin het verlies van het gedeelte van 
het invaliditeitspensioen, waaruit ver
weerster een persoonlijk voordeel haalde, 
vervangen wordt door h et overlevings
pensioen, h et overlijden van de echtge
noot van verweerster geen verlies heeft 
medegebracht en dienvolgens geen aan
leiding kan geven tot een recht op ver
goeding; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de eerste rechter, bij het bepalen 
van het gedeelte van de bedrijfsinkom
sten van de overledene waaruit verweer
ster een persoonlijk voordeel trok, terecht 

geen rekening h eeft gehouden 1net het 
gemelde overlevingspensioen van de 
weduwe, dat een ervan onderscheiden 
rechtsgrond heeft ; dat het overlevings
pensioen immers zijn rechtsgrond v indt 
in het contract dat de overledene aan 
zijn werkgever verbond en in de wetge
ving betreffende het rust- en overlevings
pensioen van de mijnarbeiders, zodat h et 
niet moet afgetrokken worden van de 
bedragen die verweerster kan bekomen 
als h erstel van de materiele schade ver
oorzaakt door bet door eiser begane mis
clrijf van onopzettelijk doden ; 

Dat het arrest ook beslist dat eiser ten 
onrechte stelt dat de beslissing van de 
eerste rechter tot gevolg heeft dat ver
weerster een vergoeding verwel'ft die 
berekend wordt met inachtneming van 
het invaliditeitspensioen van haar over
leden echtgenoot wanneer zij bovendien 
een overlevingspensioen als weduwe zal 
genieten, zodat in feite haar toestand 
wordt verbeterd en een verrijking mede
brengt ; dat de eerste rechter immers 
aileen te kennen en te oordelen had over 
de eis strekkende tot het herstel van de 
schade aan verweerster veroorzaakt door 
de wederrechtelij~ce daad van eiser maar 
dat bij hem gee11. eis aanhangig was 
betreffende de voordelen die hetzelfde 
overlijden op een andere rechtsgrond aan 
de verweerster verschaft ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
de voormelde conclusie van eiser passend 
beantwoordt ; 

Overwegende dat h et recht van de 
weduwe op vergoeding van de schade 
voortvloeiend uit het verlies van het deel 
van het invaliditeitspensioen, waaruit zij 
persoonlijk voordeel genoot, zijn oorzaak 
vindt in de schuld van eiser die aanspra
kelijk is voor het doden van de echtge
noot, terwijl diens dood slechts de gele
genheid is die het recht op het overle
vingspensioen doet ontstaan, welk recht 
op een verschillende rechtsoorzaak berust 
en onafhankelijk is van de werkelijk 
geleden sch ade ; 

Dat het arrest zodoende zijn beslissing 
wettelijk recbtvaardigt ; 

Dat het m.iddel niet gegrond is ; 

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

25 m.ei 1971. - 2e kam.er (voltallige 
terechtzitting).- Voo1·zitte1·, de H. Lou
veaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, d e 
H. Gerniers. - Gelijklttidende conclusie, 
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de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Simont en Van Ryn. 

2e KAlliER (VOLTALLIGE TERECHTZITTING). 

25 mei 1971. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - MISDRIJF. -
DODING. - WEDUWE VAN RET SLACHT
OFFER DIE RECHT HEEFT OP EEN OVER
LEVINGSPENSIOEN. - PENSIOEN DAT 
GEEN VERGOEDING IS VAN DE DOOR 
EEN WEDERRECHTELIJKE DAAD VER
OORZAAKTE SCHADE. PENSIOEN 
ZONDER INVLOED OP DE VERGOEDINGS
VERPLICHTING VAN DE DADER VAN RET 
lVIISDRIJF. 

W annee1· een miscl1·ijj cle cloocl van het 
slachto fje1· ten gevolge heeft en we gens 
clit ove1·lijclen ctan cle wecl~twe een oveT
levingspensioen moet wonlen betaalcl 
~tit k1·acht van cle ove?·eenlcomst t~tssen 
het slachto fje1· en zijn we1·lcgeve?· en van 
cle wetgev·ing bet1·e fjencle het ?'1tst- en 
ove?'levingspensioen van cle mijntve?·lce?·s, 
stTelct clit pensioen niet tot cle ve1·goecling 
van cle clooT een wecle?'?'echtelijlce claacl 
ve?·oo1·zaalcte schacle en mag niet wonlen 
afgetmlclcen vctn cle ve1·goecling clie cle 
clacle·r van het miscl?·ijj ve?·sch~tlcligcl 
is (1). (B.W., art. 1382.) 

(VERLAINE EN lVIAATSCHAPPIJ ZURICH, 
T. ll'i:ATHONET.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 jtmi 1970 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van verweerster; 

Gelet op de beschikking van 2 maart 
1971 van de Eerste voorzitter waarbij 
wordt beslist dat de zaak in voltallige 
zitting zal worden behandeld; 

I. W at de voorziening van Christian 
Verlaine, beklaagde, betreft : 

Overwegende dat eiser geen middel 
doet gelden ; 

(1) Zie de noot onder het voorgaand arrest. 

II. W at de voorziening van de maat
schappij Zi:irich, vrijwillig tussenkomende 
partij, betreft : 

Over het m.iddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

clooTclat het bestreden arrest, bij de 
rarning van de materiele schade die aan 
verweerster werd veroorzaakt door het 
overlijden van haar man, weigert reke
ning te houden met het feit dat zij een 
overlevingspensioen geniet als weduwe 
van een werkman, op grond dat als 
beginsel geldt dat een dergelijk pensioen 
zijn oorzaak vindt in het contract dat 
tussen het slachtoffer en zijn werkgever 
bestond en in de wettelijke bepalingen 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen van de werklieden; dat het niet 
strekt tot vergoeding van de schade ver
oorzaakt door het onopzettelijk doden 
waarvoor de beklaagde aansprakelijk is 
verklaarcl; dat het recht van de weduwe 
op vergoeding van het nacleel voort
vloeiencle uit het verlies van het gedeelte 
van het loon van haar echtgenoot waaruit 
zij een persoonlijk voorcleel trok, zijn 
oorzaak vindt in de schulcl van degene 
die aansprakelijk is voor het cloclen van 
genoemcle echtgenoot, terwijl diens dood 
slechts de gelegenheid is die het recht op 
het overlevingspensioen doet ontstaan, 
welk pensioen op een verschillende rechts
oorzaak berust en onafhankelijk is van 
het werkelijk geleden nadeel; dat de 
tussengekomen partij zich niet kan 
beroepen op een recht dat het slachtoffer 
voordien bezat en dat vreemd is aan het 
misdrijf van doden en aan. de daaruit 
voortvloeiende schade en dat het recht 
op het pensioen en het recht op vergoe
di.ng een totaal verschillende strekking 
hebben; dat bovendien cle stelling van 
de tussengekomen partij tot gevolg zou 
hebben cle aansprakelijke derde te doen 
genieten van de op het loon van het 
slachtoffer ingehouden bijclragen; dat het 
zou gaan om een on billijke verrijking en 
dat de onredelijkheid en de onbillij kheid 
van: deze stelling werden aangetoond door 
Procureur-generaal Leclercq die ze gelijk
stelt met de aanspraak van degene die 

· een ongeval heeft veroorzaakt, om het 
beclrag van de erfenis die de weduwe zou 
ontvangen te compenseren 1net de ver
goeding die hij verschuldigd is, 

te1·wijl, zoals eiseres dat in haar conclu
sie voor het hof van beroep deed gelden, 
het samengaan van een onrechtmatige 
daad en van een schade die er het gevolg 
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van is, bij degene die de onrechtmatige 
daad heeft verricht een verplichtirig tot 
vergoedin.g en bij degene die het nadeel 
hjdt een recht op vergoeding doet ont
staan ; de schade een rechtsfeit en niet 
een recht is ; de omvang van het recht op 
vergoeding dat voortvloeit uit het be
staan van de schade beperkt wordt door 
het feit dat eraan ten grondslag ligt en 
dat in concTeto moet worden beo01·deeld ; 
ten deze dit feit gekenmerkt wordt door 
het verdwijnen van het beroepsinkomen 
van het slachtoffer (189.455 frank bruto 
of 138.776 frank netto per jaar) en het 
toekennen van een weduwenpensioen of 
overlevingspensioen aan de burgerlijke 
partij ; alleen het overlijden van het 
slachtoffer het verlenen van dit over
levingspensioen heeft mogelijk gemaakt 
en het dus niet gaat om een element dat 
vreemd is aan de schuld ( oorzaak van het 
overlijden) evenmin als aan de schade 
(gevolg van het overlijden); de maat
schappelijke status van het slachtoffer 
voortvloeiende uit zijn hoedanigheid van 
kraandrijver tot gevolg had dat zijn 
weduwe, als tegenprestatie voor zijn 
arbeid, een overlevingspensioen zou ge
nieten, welke ook de oorzaak van zijn 
dood was ; in zover het verdwijnen van 
het gedeelte van de beroepsinkomsten 
waaruit de weduwe een persoonlijk voor
deel trok wordt vervangen door het over
levingspensioen dat zijn oorsprong vindt 
in de beroepsactiviteit van het slachtof
fer, er geen verlies is voor de rechtheb
bende en, bijgevolg, geen schade die een 
recht op vergoeding doet ontstaan ; een 
gevolg van de schuld (het verlies van de 
beroepsinkomsten van het slachtoffer of 
het gedeelte ervan waaruit de weduwe 
een persoonlijk voordeel trok) niet wille
keurig mag afgezonderd worden van de 
andere gevolgen van de onrechtmatige 
daad en met name van het verlenen van 
een overlevingspensioen aan . zijn 
weduwe ; de feitelijke toestand waarin 
de schade bestaat in zijn geheel in con
c?·eto moet worden beoordeeld om de 
omvang van het recht op vergoeding 
vast te stellen ; het aannemen van het 
tegendeel erop neerkomt de wedu:we 
tegelijkertijd het voordeel toe te kennen 
en van de beroepsin.komsten van haar 
man alsof hij in leven was (in de vorm 
van schadevergoeding die gelijk is aan 
het gedeelte van deze inkomsten waaruit 
zij een persoonlijk voordeel trok) en van 
het overlevingspensioen dat, uiteraard, 
enkel wordt gerechtvaardigd door het 
overlijden van haar man ; ten deze de 
oplossing van de eerste rechter erop neer-

komt aan te nemen dat de weduwe, die 
v66r het overlijden van haar man een 
netto-inkomen genoot dat gelijk was aan 
7 5 pet. van de netto beroepsinkomsten 
van haar man, namelijk 92.516 frank, na 
dit overlijden 92.516 frank in de vorm 
van schadevergoeding plus 66.371 frank 
pensioen, dat is 158.827 frank, zou ktm
nen genieten, welk netto-inkomen hoger 
is dan dat van het gezin v66r het over
lijden van de man; het hier niet gaat om 
een kwestie van " aftrek " of van " sa.men
voeging " van vergoedingen, doch aileen 
om de vaststelling van het bestaan en 
de werkelijke omvang van de vergoeding 
die ten laste van de beklaagde moet 
worden gelegd; nu de bijdragen die door 
het slachtoffer tot vorming van het pen
sioen werden gestort wettelijk worden 
opgelegd en de weduwe nooit het gedeelte 
van de inkomsten van haar man heeft 
genoten dat tot betaling van die bijdragen 
werd aangewend, deze omstandigheid, 
waaraan verweerster zelf vree1nd is, niet 
kan beletten bij de beoordeling van het 
gehele nadeel met het overlevingspen
sioen rekening te houden; zo het verlies 
van een rustpensioen een bestanddeel 
van de door een misdrijf verooi'zaakte 
schade kan uitmaken, hoewel het pen
sioen niet als een beroepsinkomen kan 
worden beschouwd, a cont?'a?·io het ont
vangen van een overlevingspensioen in 
aanmerking kan worden genomen om de 
verschillende bestanddelen van de door 
het misdrijf veroorzaakte schade te be
oordelen, zodat het bestreden arrest met 
schending van de in het middel aange
duide wetsbepalingen beslist dat er, voor 
de vaststelling van de materiele schade 
die verweerster ten gevolge van het over
lijden van haar man heeft geleden, geen 
rekening kan worden gehouden met het 
overlevingspensioen dat aan deze ver
weerster werd toegekend als weduwe van 
een werkman : 

Overwegende dat de schade die voor 
de rechthebbenden van het slachtoffer 
van een onopzettelijke doding nit het 
verdwijnen van de beroepsinkomsten van 
dit slachtoffer voortspruit, bestaat in. het 
verlies van het gedeelte van deze inkom
sten waaruit zij een persoonlijk voordeel 
trokken; 

Dat er, voor de beoordeling van het 
bedrag van dit verlies, geen rekening kan 
worden gehouden met de voordelen die 
de rechthebbenden, als andere gevolgen 
van het overlijden, op grond van een 
verschillende rechtsoorzaak ontvangen 
en die niet strekken tot vergoeding van 

1 
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de door het onopzettelijk doden veroor
zaakte schade ; dat het ontvangen van 
die voordelen een afzonderlijke rechtsoor
zaak heeft en dus geen ongewettigde 
verrijking kan uitmaken wegens hun 
samenvoeging met de vergoeding van het 
verlies van het gedeelte van de inkomsten 
van het slachtoffer waaruit de rechtheb
benden een persoonlijk voordeel trokken; 

Overwegende dat het dienvolgens on
verschillig is dat wegens de hoedanigheid 
van werlnnan van het slachtoffer de 
wednwe een overlevingspensioen ont
vangt, daar dit voordeel vreemd is aan 
het misdrijf van onopzettelijk doden en 
aan de schade die eruit voortvloeit; 

Overwegende dat door om de in het 
middel aangehaa.lde redenen te weigeren, 
voor de vaststelling van het bedrag van 
het nadeel dat verweerster ingevolge het 
overlijden van haar man heeft geleden, 
het door verweerster ontvangen overle
vingspensioen af te trekken van het 
bedra.g van bet gedeelte van de inkon1.sten 
van haar man w<taruit zij een persoonlijk 
voordeel trok, het hof van beroep, verre 
van de in het middel aangehaalde wets
bepalingen te schenden, er een juiste toe
passing van maakt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt iedere eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

25 mei 1971. - 2° kamer (voltallige 
terechtzitting). - Voo1·zitte1·, de H. Lon
veanx, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Trousse. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. fu·ings, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Fam·es. 

3e KAMER. - 26 mei 1971. 

INGEBREKESTELLING. - AANMA

NING OF DAARMEE GELIJKSTAA NDE 
AKTE. - 0PROEPING TOT VERZOENING 
VOOR DE WERKRECHTERSRAAD.- SOE
VEREINE BEOORDELING DOOR DE FEI
TENRECHTER. 

(1) Cass., 7 juli 1921 (Bull. en PASIC., 1921, 
I, 435); DE PAGE, d. III., 3• uitg., nr. 81, 
biz. 111. 

(2) Ret Hofheeft reeds vroeger in het geschil 

De feiten1·echte1· ve1·mag ttit de omstandig
heclen van de zaak aj te leiden dat een 
op1·oeping tot ve1·zoening een ingeb?·eke
stelling opleve1·t in de zin van cwti
kel 1139 van het Bm·ge1·lijk Wetboek (1). 

(NATIONALE JVIAATSCHAPPIJ DER 
BELGISCHE SPOORWEGEN, T. RENARD.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 13 maart 1970 gewezen door 
de vVerln·echtersraad van beroep te 
Nmnen, bediendenkamer; 

Gelet op het arrest van bet Hof van 
31 n1.aart 1966 (2); 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, betreffende de be- . 
wij skracht der alden (ter zake de con
clusie genomen door eiseres voor de 
·vverkrechtersraad van beroep te Namen), 
1139 en 1146 van hetzelfde wetboek, 

doonlat, na te hebben overwogen dat 
als herstelling van de contractuele fout 
die eiseres heeft begaan, door verweerder 
n.iet op 6 oktober 1944 opnieuw in zijn 
funktie op te nemen, aa~1. deze slechts een 
schadevergoeding moet worden toege
kend te r ekenen vanaf de ingebrekestel
ling, dit is de oproeping tot verzoening 
van 30 juni 194 7, die de eerste dagvaar
ding van eiseres voor de W erkrechters
raad te Luik del. 17 september 194 7 
voorafging, en na die schadevergoeding 
te hebben vastgesteld op 663 .390 frank, 
hetgeen overeenkomt met wat hij zou 
hebben verdiend tussen 1 juli 1947 en 
31 december 1960, datmn van de normale 
pensioensleeftijd, onder aftrek van de 
bedragen die hij gedurende dezelfde 
periode had ontvangen vaJ1. andere werk
gevers of als werklozen-uitkering, de 
bestreden beslissing bovendien eiseres 
veroordeelt in « d e verzuimsinteresten 
van 4,5 t.h. rekening gehouden met de 
bedragen die aan Renard vanaf 1 oktober 
1944 tot 6 november 1959-moesten wor
den betaald "• op grond dat zonder het 
toekennen van die verzuimsinteresten 

tussen de partijen drie arresten gewezen, 
namelijk de 10• september 1959 (Bull. en 
PASIC., 1960, I, 28), de 21 februari 1963 (ibid., 
1963, I, 640) en de 31 maart 1966 (ibid., 1966, 
I, 995). 
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« de door hem geleden schade niet alge
heel zou zijn hersteld », 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, de beslissing 
.een onweerlegbare en met een totaal 
ontbreken van motivering gelijk te stellen 
tegenstrijdigheid inhoudt, in zover zij 
beslist dat, om de door verweerder gele
den schade volledig te herstellen, hem 
eventuele verzuimsinteresten moeten 
worden toegekend, rekening gehouden 
met de bedragen die hem « sinds 1 okto
ber 1944 » moesten worden betaald, en 
daarbij verklaart, in verband met het 
herstel zelf van de door verweerder gele
den schade, dat slechts schadevergoedii1g 
1noet worden toegekend vanaf de eerste 
ingebrekestelling of aanmaning betekend 
aan eiseres of, volgens de vaststellingen 
van de bestreden beslissing, vanaf 30 juni 
1947 (schend.ing van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweecle onclenleel, in elk geval, in zover 
zij, · boven de ten laste van eiseres uit
gesproken hoofdveroordeling, aan ver
weerder de geeiste verzuimsinteresten 
toekent, met inachtneming van de bedra
gen die hij vana.f 1 oktober 1944 tot 
6 november 1959 zou hebben moeten 
ontvangen, op grand dat zonder die ver
goeding de door hem geleden schade niet 
geheel zou zijn hersteld, de bestreden 
beslissing niet antwoordt op de bewering 
die eiser bij conclusie hieruit afieidde d.at 
v66r de betekening van het exploot van 
rechtsingang van 4 december 1959 de 
thans als schadevergoeding geeiste bedra
gen nooit het voorwerp zijn geweest van 
enige aanmaning of ingebrekestelling van
wege de verweerder en dat derhalve geen 
andere verzuimsinteresten konden wor
den toegekend dan de gerechtelijke inte
r esten vanaf 4 december 1959 (schencl.ing 
van alle in bet middel aangehaalde bepa
lingen) : 

Over bet eerste onderdeel : 

Overwegende dat uit wat de bestreden 
sententie stelt blijkt dat, om de door de 
verweerder geleden schade te bepalen, 
de rechter met geen andere bezoldigingen 
rekening heeft gehouden dan met die 
welke hij na 1 juli 1947 had moeten ont
vangen; 

Overwegende dat de sententie er welis
waar op wijst dat « de schade niet geh eel 
zou zijn hersteld, indien bovendien geen 
verzuimsinteresten van 4,5 t.h. zouden 
worden toegekend, rekening gehonden 
m et de bedragen die sinds 1 oktober 1944 
moesten worden betaald », maar dat zij 
niet beweert dat verzuimsinteresten van
af die d atmn verschuldigd waren ; 

Dat bet eerste onderdeel van het mid
del op een onjuiste lezing van de senten
tie berust, zodat bet feitelijke grondslag 
mist; 

Over bet tweede ondercleel : 
Overwegende dat, door erop te wijzen 

« dat als grondslag voor de berekening 
van de schadevergoeding die aan Renard 
toekomt moet worden rekening gehouden 
met de oproeping tot verzoening van 
30 juni 1947, die de eerste dagvaarding 
voor de werkrechtersraad voorafging ... 
en dat die oproeping de ingebrekestelling 
uitrnaakt die vereist is als begindatum 
voor de berekening van de schadevergoe
ding », de sententie passend antwoordt 
op de conclusie die in het middel wordt 
vermeld; 

Overwegende dat op grand van zi jn 
beoordeli.ngsmacht de werkrechtersraad 
van beroep wettelijk heeft kunnen beslis
sen dat eiseres door de oproeping tot 
verzoening van 30 jLmi .1947 in gebreke 
werd gesteld de schadevergoeding als
mede de verzuimsinteresten te betalen ; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van a.rtikel97 van de Grand
wet en, voor zover als nodig, van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek betreffende de be
wijskracht der alden (ter zake de con
clusie genomen door eiseres voor de 
vVerkrechtersraad van beroep te Namen), 

cloonlat, in zover zij eiseres veroordeelt 
om aan verweerder als schadevergoeding 
levenslang het aan het indexcijfer van 
1 januari 1961 gekoppelde bedrag van 
67.651 frank te betalen, welk bedrag 
overeenkomt met het pensioen dat eiseres 
hem zou hebben toegekend va.naf 1 janu
ari 1961, indien zij hem met ingang van 
oktober 1944 opnieuw te werk had ge
steld, onder aftrek evenwel van de bedra
gen die door de voormalige Societe des 
chemins de fer du Nord Belge a ls pensioen 
werden betaald, de bestreden sententie, 
zonder haar beslissing clesbetreffende met 
enige red en te omkleden, de bewering 
verwerpt welke eiseres bij conclusie hier
uit afleidt dat ge!ntimeerde (hier ver
weerder), die nooit de status van per
soneelslid van de N ationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen heeft gehad 
en zich derhalve ook niet kon beroepen 
op de bepa.lingen van het statuut van 
het personeel van die maatschappij, ·geen 
enkel recht heeft om het rustpensioen te 
verkrijgen bepaald bij artikel 5 van 
hoofdstuk XVI (Dienst van Pensioenen) 
van genoemd Statuut van het personeel, 
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en bijgevolg geen aanspraak kan maken 
op enige vergoeding uit dien hoofde, 

en doo1·dat de bestreden beslissing niet 
heeft geantwoord op het middel waarbij 
aldus aan verweerder elk recht op een 
pensioen ten laste van eiseres werd ont
zegd, of op enige vergoeding uit dien 
hoofde, zodat zij niet wettelijk naar de 
eis van artikel 97 van de Grondwet met 
redenen omkleed is : 

Overwegende dat, wat de periode na 
31 december 1960 betreft, de sententie, 
alhoewel rekening houdende met de be
dragen als pensioen betaald door de voor
malige Societe des chemins de fer du 
Nord Belge, de schade van verweerder 
begroot « op het bedrag dat door de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen zou zijn betaald, inclien zij 
hem iu. oktober 1944 opnieuw te werk 
had gesteld », zonder te antwoorden op 
het bezwaar dat eiseres bij cmiclusie 
deed gelden en waarin zij beweerde 
dat verweerder, nu hij nooit de status 
van personeelslid had verworven, in geen 
geval tegenover eiseres aanspraak kon 
maken op het in het statuut van het 
personeel bepaalde rustpensioen ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die redenen, vernietigt de bestre

den sententie in zover zij eiseres veroor
deelb om aan verweerder een jaarlijks 
pensioen te betalen van 67.651 frank, 
verminderd met de als pensioen door de 
voormalige Societe des chemins de fer du 
Nord Beige betaalde bedragen ; verwerpt 
de voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest Inelding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan; zegt dat hierover door de feiten
rechter uitspraak zal worden gedaan ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

26 mei 1971. - 3e kamer. - Vom·
zitte?', de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- T1e1·slaggeve1', de H. Closon, 
- Gelijlcluidende conclusie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Van Ryn en Philips. 

3e KAMER. - 26 mei 1971. 

1 o ALGEMENE RECHTSPRINCIE
PEN. - VERBOD UITSPRAAK TE DOEN 
OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN. 

2° RECHTBANKEN. - BuRGERLIJKE 

ZAKEN.- VERBOD UITSPRAAK TE DOEN 
OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN. -
BEDIENDE DIE VERGOEDINGEN HEEFT 
GEVORDERD WEGENS VERBREKING VAN 

· DE OVEREENKOMST. - RECHTER DIE 
HEl\1 DEZELFDE VERGOEDINGEN TOE
KENT WEGENS 01\'RECHTMATIGE SCHOR
SING VAN DE OVEREENKOlVIST. 
RECHTER DIE GEEN UITSPRAAK DOET 
OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN. 

1° H et ve1· bod ttitspraalc te do en ove1· niet 
gevo1·de1·de zaken is een algemeen ?'echts
JJ1'inciep ( 1). 

2° I-VoTden cloo1· een bediende ve1·goecl-ingen 
gevo1·denl wegens 01M'echtmatige veTb?·e
king van de oveTeenkomst, dan doet de 
1·echte1·, clie beslist dat deze ove1·eenlcomst 
doo1· de we1·kgeve1· niet wenl ve?'b1'0lcen 
maa?' dat cle t1itvoe1·ing e1·van om·ecl~t
mcttig weTd gescho1·st, geen uitsp1·aak 
ove1· niet gevm·denle zaken, doo1· actn de 
we1·kneme1· dezeljde veTgoeclingen toe te 
kennen tot schacleloosstelling van het 
nadeel clat hij ttit hoojde vctn deze scho?·
sing heejt geleclen. 

(NAAli'ILOZE VENNOOTSCHAP « RUTEX PRO
DUCTS », T. SIOEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 26 februari 1970 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep 
te Brussel, bediendeX1kan1er ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van het algemeen rechtsbeginsel 
krachtens welk de rechter geen uitspraak 
mag doen over niet gevorclerde zaken, 
alsmede van de artikelen 1138, inzonder
heid 2°, van het Gerechtelijk ·wetboek, 
1317, 1319, inzonderheid lid 1, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 58, 
inzonderheid lid 1, van de wet van 9 juli 
1926 op de werkrechtersradeJ1 en 807 van 
bet Gerechtelijk W etboek, 

doonlat, nu de verweerder eiseres had 
gedagvaard in betaling van 8.125 frank 
en 4.875 frank, en dit luidens het exploot 
van rechtsingang van 3 mei 1968, wegens 
« eenzijdige verbreking van de overeen
komst », en nu de verweerder in zijn 
conclusie en aanvullende conclusie in 
hoger beroep was blijven beweren dat 
beide bech·agen hem verschuldigd waren 

( 1) P1·opos Btl?' le texte de let loi et les p1"in
cipes geneTattx clu cl?'Oit, redevoering van 
Procureur-generaal Ganshof van der Meersch 

. op de plechtige zitting van het Hof op 1 sep
tember 1970, blz. 85. 
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omdat eiseres « klaarblijkelijk het bedien
dencontract had verbroken ,, dat de 
« verbreking " van die overeenkomst aan 
haar te wijten was en " dat h et ten 
onrechte is dat beroepene (thans eiseres) 
geweigerd heeft conclusienemer opnieuw 
in dienst te nemen en aldus klaarblijke
lijk het bediendencontract verbroken 
heeft ,, de bestreclen sententie, na te 
hebben vastgesteld dat de overeenkomst 
niet verbroken werd, maar ten onrechte 
door eiseres werd geschorst, deze tot de 
betaling van de voornoemde smumen 
veroordeelt, op grond dat " de ongerecht
vaardigde weigering van beroepene aan 
appellant een schade heeft veroorzaakt 
van 8.125 frank voor de periode van 
8 j a~mari tot 15 februari 1968 en van 
4.875 frank voor de periode van 15 tot 
29 februari 1968 ll, 

tenvijl, tenzij hij het beginsel miskent 
krachtens welk hij geen uitspraak mag 
doen over niet gevorderde zaken, alsmede 
de bewijskracht ·van de procesakten, dit 
wil zeggen in h et onderhavig geval de 
dagvaarding tot rechtsingang en de door 
verweerder in hoger beroep genomen con
clusie, de rechter niet ambtshalve de 
oorzaak of het voorwerp van de eis mag 
wijzigen noch een betwisting opwerpen 
waarvan het bestaan wa.s uitgesloten 
door het in conclusies vastgesteld en niet 
met de ope~1.bare orde strijdig aklword 
tussen de partijen, noch een van de par
tijen veroordelen om aan de andere 
schadevergoedingen te betalen die deze 
niet heeft gevraagd : 

Overwegende dat uit de stukken die 
aan het Hof werden voorgelegd blijkt 
dat de bedragen van 8.125 frank en 
4.875 frank die door de bestreden senten
tie werden toegekend, zowel in eerste 
aan leg als in hoger beroep werden gevor
derd; 

Overwegende dat de verplichting om 
die bedragen te betalen op dezelfde over-

(1) In het exploot van rechtsingang en in 
zijn conclusie voor de werkrechtersraacl van 
beroep, betoogt de verweerder dat zijn werk
.gever cle overeenkomst eenzijclig h eeft ver
broken en eist hiervoor een vergoecling. De 
bestreclen beslissing, na te h ebben beslist clat 
.deze overeenkomst door de werkgever niet 
wercl verbroken, maar dat de uitvoering ervan 
door hem ten onrechte werd geschorst, ver
·oordeelt hem tot betaling van dezelfde ver
goedingen tot schacleloosstelling van h et door 
de verweerder uit hoofde van deze schorsing 
geleden nadeel. Ret openbaar ministerie was · 
d erhalve van o01·deel dat cle bestreden beslis
sing uitspraak had gedaan over niet gevor-

eenkomst en op hetzelfde feit berust : 
het bediendencontract waardoor de par
tijen verbonden zijn en het feit dat 
eiseres op 8 januari 1968 en 19 februari 
van hetzelfde jaar geweigerd had dat 
verweerder, die het slachtoffer was ge
weest van een ongeval, zijn werk zou 
hervatten; 

Overwegend e dat de feitenrechter uit
spraak heeft gedaan binnen de perken 
van de betwisting die hem werd voor
gelegd., zodat hij noch het door h et middel 
aa.ngehaalde rechtsbeginsel noch de daar
in vermelde ·wetsbepalingen h eeft ge
schonden; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

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

26 mei 1971. - ge kamer. - Voo?'
zitteT, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. L egros . 
- Ancle1·sluiclende conclusie (1), de H. Du
chatelet, advocaat-generaal. - Ple·ite1·, 
de H. Fally. 

l e KAMER. - 27 mei 1971. 

1 o INTERNATION ALE VERDRAGEN. 
- !NSTEl\'lMING MET EEN INTERNATIO

NAAL VERDRAG DOOR MIDDEL VAN EEN 
HANDELING VAN DE WETGEVENDE 
lliACHT. - HA.NDELING DIE NIET DE 

UITOEFENING IS VAN EEN WETGEVENDE 
TAAK. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
JNSTElVIMING lVIET EEN INTERNATIONAAL 
VERDRAG. - lNSTEMllUNG GEGEVEN IN 
DE VORM VAN EEN WET.- GEEN NOR
lliATIEVE AKTE. 

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- CONFLICT TUSSEN EEN BIJ VERDRAG 

der·de zaken, met miskenning van de bewijs
kracht van het inleidend exploot en van de 
conclusie. 

Sinds cle inwerkingtreding van artikel 1138, 
2°, van het Gerechtelijk '\'Vetboek kan, indien 
uitspraak wordt gedaan over niet gevorderde 
zaken, het gewijsde niet meer worden her
roepen en zijn a.Ueen cle eindbeslissingen n og 
vatbaar voor cassatieberoep; cass., 15 januari 
1970 (.A?'?'. cass., 1970, biz. 432); vgl. cass., 
8 februari 1900 (Bull. en PASIC., 1900, I, 142), 
16 november 1916 (ibid., 1917, I, 316), 
28 december 1919 (ibid., 1919, I, 235); 
Brussel, 4 februari 1927 (ibid., 1928, II, 25); 
en, inzake arbitrage, raadplege men Brussel, 
15 mei 1954 (Joum. T1·ib., 1954, 576). 
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BEPAALDE INTERNATIONAA.LRECHTE
LIJKE NORM EN EEN NORl\I VA STGESTELD 
BI.J EEN LATERE WET.- CONFLICT DAT 
GEEN CONFLICT OPLEVERT TUSSEN 
TWEE WETTEN. 

4° WETTEN EN BESL UITEN. 
STILZWI.JGENDE OPHEFFING . - VVET 
DIE EEN VROEGERE "\VET OPHEFT IN 
ZOVER DE TWEEDE WET DE EERSTE 
TEGENSPREEKT .. - REGEL NIET VAN 
TOEPASSING OP HET CONFLICT TUSSEN 
EEN INTERNATIONAAL VERDRAG EN EEN 
"\VET. 

5° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- CONFLICT TUSSEN EEN INTERNRECH
TELI.JKE NORM EN EEN BI.J VERDRAG 
BEPAALDE INTERN ATIONAALRECHTELI.J
KE NORl\1 DIE RECHTSTREEKSE GEVOL
GEN HEEF'.r IN DE INTERNE RECHTS 
ORDE. - VoORRANG VAN -DE BI.J HET 
VERDRAG VASTGESTELDE REGEL . 

6° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
CONFLICT TUSSEN EEN RECHT

STREEKS TOEPASSELI.JKE BEPALING VAN 
HET GEMEENSCHAPSRECHT EN EEN 
NORM VAN INTERN RECHT. - VOOP.
RANG VAN DE REGEL VAN HET GElVIEEN
SCHAP3RECHT . 

7° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- A.ii.RD VAN DE R-ECHTSORDE IN DE 
GEl\1EENSCHAP. 

so EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- AATIKEL 12 VAN HET VERDRAG 
TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE 
EcoNOlVIISCHE GEMEENSCHAP. - DE 
LID-STATEN li'WETEN ZICH ERVAN ONT
HOUDEN ONDERL!J.'<G NIEffiVE IN- EN 
UITVOERRECHTEN TE HEFFEN OF 
NIEUWE HEFFINGEN VAN GELI.JKE vVER
KING TE VORDEREN. - VERBOD DEZE 
RECHTEN OF HEFFINGEN VAN GELI.JKE 
WERKING TE VERHOGEN WELKE ZI.J IN 
HUN ONDERLINGE BETREKKINGEN TOE
PASSEN . 

9° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- ARTIKEL 12 VAN HET E.E.G.-VER
DRAG. - BEPALING li1ET RECHTSTREEK
SE GEVOLGEN . 

10° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- ARTIKEL 12 VAN HET E.E.G.-VER
DRAG. - DE RECHTER IS VERPLICHT 
DE BEPALINGEN VAN INTERN RECHT 
DIE IN STRI.JD ZI.JN li1ET DIT ARTIKEL 
VAN HET E.E.G.-VERDRAG BUITEN 

TOEPASSING TE LATEN. 

11° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- AATIKEL 12 VAN HET E.E.G.-VER
DRAG. - 0NVERENIGBAARHEID VAN 
DEZE BEPALING 1\iET DE WET VAN 

19 lVIAART 1968. - GEVOLGEN VA.N DE 
WET VAN 19 l\1AART 1968 STOPGEZET 
IN ZOVER ZI.J IN STRI.JD ZI.JN li1ET ARTI
KEL 12 VAl.'< HET E.E.G.-VERDRA,G. 

12° WETTEN EN BESLUITEN. -
WET VAN 19 MA,ART 1968.- vVET DIE 
VOOR HET VERLEDEN BEKRA.CHTIGING 
GEEFT A,AN DE BESLUITEN VA,N NA 
1 .JANUARI 1958, KRACHTENS WELKE 
BI.JZONDERE INVOERREOHTEN WERDEN 
INGESTELD . 

13° WETTEN EN BESLUITEN. -
WE~' VAN 19 l\1AART 1968. -WET IN 
STRI.JD lVIET .ii,RTIKEL 12 VAN HET 
VERDRAG TOT OPRICHTING VAJ.'< DE 
EUROPESE ECONOllfiSCHE GEliiEEN
SCHAP IN ZOVER ZI.J BEKRA.OHTIGING 
GEEFT AAN DE BESLUITEN KRACH~'ENS 
vVELKE NA DE INW'ERKINGTREDING VA,N 
HET VERDRAG BI.JZONDERE INVOER
REOHTEN OF HEFFINGEN VAN GELI.JKE 
WERKING vVERDEN INGESTELD . 

14° WETTEN EN BESLUITEN. -
BESLUITEN DIE BIJZONDERE RECHTEN 
OP DE INVOER VAN ZUIVELPRODUKTEN 
HEBBEN INGESTELD NA 1 .JANUARI 
1958. - BESLUITEN IN STRI.JD lVIET 
ARTIKEL 12 VA.N HET E.E.G.-VERDRAG. 

15° WETTEN EN BESLUITEN. -
BEPALING DIE UITDRUKKELI.JK DE TOE
PASSING VOORSCHRI.JFT VAN DE LATERE 
"\YET OP EEN RECHTSTREEKS TOEPASSE
LIJKE NORllr VAN HET GEli1EENSCHA,PS
RECHT, ZELFS INDIEN DEZE WET ON
VERENIGBAAR IS lVIET DE REGEL VAN 
HET GElVrEENSCHAPSRECHT. - BEPA.
LING ZON:pER UITWERKING. 

16° TERUGVORDERING VAN RET 
ONVERSCHULDIGDE. - INNING 
VAN RECHTEN OP DE INVOER UIT LID
STATEN VAN DE EUROPESE EcoNO
llfiSCHE GEMEENSCHAP, HOEWEL DEZE 
RECHTEN NIET VERSCHULDIGD WAREN. 
- TERUGGAVE OP BASIS VAN DE 
TERUGVORDERING VAN HET . ONVER
SCHULDIGDE. 

1° en 2° Zelfs wannee1· de bij a1'tikel 68, 
lid 2, van de G1·onclwet ve1·eiste instem
ming met een intenwtionaal venl·rag 
wonlt gegeven in de vonn vm1 een wet, 
ve?'Vttlt cle wetgevende macht bij het ve1·-
1'ichten van deze hancleling geen ?'echt
scheppencle taalc ( 1) . 

(1) (2) (3) en (4) Raadpl. de geciteercle au
teurs in de conclusie van het openbaar ministe
rie. Zie ook de noot van Professor P. PESCA
TORE onder het arrest in Ccthie1's de cll·o-it 
ett1'0JJeen, 1971, biz. 561 en vlg. 
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3° Een conflict tussen een 1·echtsnonn vast
gesteld bij een inte1·nationaal ve1·dmg 
en een 1w1·m vastgesteld bij de late1·e wet 
is geen conflict tussen twee wetten. 

40 De 1·egel volgens welke een wet de 
vroegere wet opheft in zove1· zij haa1· 
tegenspreekt vindt geen toepassing wan
nBe?' e1· een conflict is tussen een inte?·na
tionaal verdrag en een wet. 

5o liVanneer e1· een conflict pestaat tussen 
een intenwechtelijke no1·m en een bij ve?·
dmg bepaalde intemationaal?·echtelijke 
norm, die 1'echtst1·eekse gevolgen heeft 
in de intenM ?'echtso?·de, moet de doo1· 
het ve1·d1·ag bepaalde 1·egel voo1·gaan, 
aangezien deze voo?Tang volgt ttit de 
aard zelf van het bij ve1·dmg bepaald 
intemationaal 1·echt (2). 

6o Bestaat e?' een conflict tussen een 1W1'1n 
van het intern ?'echt en een ·1w1·m van het 
gemeenschaps1·echt, dan moet deze laatste 
vo01·gaan (3). 

7o De ve1·d1·agen die het gemeenschaps1·echt 
in het leven hebben ge1·oepen, hebben een 
nieuwe rechtso1·de ingesteld ten behoeve 
waa1·van de Lid-Staten de uitoefening 
van hun soeve1·eine machten in de bij 
deze ve1·d1·agen omsclw·even gebieden heb
ben bepe?'lct. 

so Volgens m·tikel 12 van het Ve1·dmg tot 
o1Jrichting van de Etwopese Economische 
Gemeenschap moeten de Lid-Staten zich 
e1·van ontliouden onde?'ling nieuwe in
en uitvoen·echten of heffingen van gelijke 
we1·king in te voe1·en en deze ?'echten en 
heffingen te ve1·hogen wellce zij tot op 
deze datum in hun onde?'linge handels
bet?·eklcingen toepasten. 

go A1·tikel12 van het Ve1·dmg tot oprichting 
van de Eu1'0pese Economische Gemeen
schap heeft onmiddellijke gevolgen en 
schept voo?' de justitiabelen individttele 
1·echten die doo1· de nationale ?'echtbanlcen 
moeten wm·den beschennd (4). 

lQo De 1·echte1' is ve1·plicht buiten toepassing 
te laten de bepalingen van int~rn 1·echt 
die st1·ijdig zijn met a1·tikel 12 van het 
Ve1·drag tot oprichting van de Eu1·opese 
Economische Gemeenschap, welke bepa
ling in ellce L id-Staat 1'echtst1·eeks toe
passelijlc is. 

11 o De besluiten die na de 1 e janua1·i 1958, 
datum van de inwe?·lcingt1·eding van het 
Ve1·dmg tot oprichting van de Eu1·opese 

. Economische Gemeenschap, bijzonde1·e 

GASSATIE, 1971. - 31 

1·echten op de invoe1· , met name op de 
invoe1· van zuivelp1'0dukten, hebben inge
steld wa1·en in st1·ijd met artikel 12 
van het Ve1·dmg tot op1·ichting van de 
Eu1·opese Economische Gemeenschap. 

12° De wet van 19 maw·t 1968 geeft vom· 
het verleden bekmchtiging aan de besltd
ten van na 1 janua1'i 1958, Jcrachtens 
welke bijzonde1·e invoe?'?'echten wenlen 
ingesteld en waa1·bij de w·tikelen 13 van 
het koninklijk besluit van 28 decembe~· 
1961 en 1 van het koninlclijlc besluit van 
23 oktobe~· 1965 we1·den opgeheven. 

13° In zover de wet van 19 maa1·t 1968 de 
gevolgen bevestigt van de besluiten die 
na de inwe1·kingtreding vdn het Ve1·dmg 
tot op1·ichting van de Ett1'0pese Econo
mische Gemeenschap bijzonde1·e invoer
?'echten of heffingen van gelijke we1·king 
hebben ingesteld, doo1· deze besluiten voo1· 
het vededen te bek?·achtigen, is zij in 
st1·ijd met m·tilcel 12 van het Venlmg. 

140 De besluiten die na de 1e januari 1958, 
datum van de inwe1·kingt1·eding van het 
V e~·dmg tot op1·ichting van de Etwopese 
Economische Gemeenschap, bijzonde1·e 
1·echten op de invoe1· , met name op de · 
invoe1· van zuivelprodukten, hebben inge
steld wa1·en in st1·ijd met w·tikel 12 van 
het Ve·rd1·ag tot op1·ichting van cle Etu·o
pese Economische Gemeenschap . 

15° Een wettelijke bepaling die ttitdntklce
lijk de toepassing ·voo?·sch?-ijft van de 
late1·e wet op een 1·echtst1·eeks toepasselijke 
?W?'m van het gemeenschaps1·echt, zelfs 
indien deze wet onverenigbaa1· is met deze 
1·egel van het gemeenschaps1·echt, heeft 
in deze mate geen uitwe1·king. (Impli
ciete oplossing.) 

16° Stelt de 1·echter vast dat de betaalde in
en uitvoe?'?'echten of heffingen van gelijke 
werlcing niet ve1·schuldigd wa1·en, in 
zove1· zij, kmchtens een bepaling van het 
Ve1·dmg tot oprichting van de Etwopese 
Economische Gemeenschap, bet1·ekking 
hadden op ingevoe1·de produkten uit 
Lid-Staten van de Gemeenschap, dan 
leidt hij wettelijk dam·uit af dat deze 
partij in beginsel ge1·echtigd is om de 
tentggave van deze 1·echten te vo1·de?·en 
op g1·ond van de 1·egels bet?·efjende de 
te1·ugv01·de1·ing van het onve1·schttldigde. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN, ECO 

NOMISCHE ZA.KEN, T . NAAl"VJ:LOZE VEN
NOOTSCHAP « FROMAGERIE FRANCO
SUISSE LE SKI ».) 
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ARREST (ve?'taling) (1). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1970 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over de clrie 1niddelen samen, 

het ee1·ste, afgeleid nit de schending 
van de artikelen 1 van het koninklijk 
besluit van 3 november 1958 tot instelling 
van een bijzonder recht op de invoer van 
sormuige zuivelprodukten, 1 van de daar
op volgende koninklijke besluiten inzake 
bijzondere rechten van 24 februan 1960, 
29 april 1960, 26 augustus 1960, 12 sep
tenl.ber 1960, 28 oktober 1960 en 28 jtu1.i 
1962, van het enige artikel van de wet 
van 19 maart 1968 tot bekrachtiging van 
koni11.klijke besluiten genomen met toe
passi11.g der bij de wet van 11 september 
1962 opgeheve11. wetten van 30 juni 1931 
en van 30 juli 1934, 2 van de wet van 
ll september 1962 betreffende de in-, 
nit- en doorvoer van goederen, 25, 26, 
28, 30, 68, 92, 93, 107, 130, 131, 138 van 
de Grondwet, 1 van de wet van 2 decem
ber 1957 houdende goedkeuring van het 
verdrag tot oprichting van de « Em·opese 
Economische Ge1neenschap "• 12, 169, 
tot 171, 177, 187 en 192 van het Verdrag 
tot oprichting van de Em·opese Econo
Inische Gemeenschap, 

cloonlat het bestreden arrest, dat de eis 
van verweerster ontvankelijk verklaart, 
voor r(lcht heeft gezegd dat deze « in 
beginsel gerechtigd is om de te~·ug~ave 
te eisen van de bijzondere rechten d1e ZIJ 
met toepassing van het koninklijk besluit 
van 3 november 1958 en van daarop vol
gende besluiten heeft betaald, ter gele
genheid van de invoer van zmvelproduk
ten uit Lid-Staten van de Europese 
Econmnische Gmneenschap "• op grond 
dat verweerster " . stelt dat genoemde 
rechten niet van de oorspronkelijke eise
res konden worden gevorderd omdat zij 
ingesteld werden met schending _van het 
verdrag van Rome tot opnchtmg van 
de Em·opese Economische Gemeenschap, 
dat goedgekem·d werd bij de wet van 
2 december 1957; ... dat het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen, bij hetwelk de zaak_ werd aanhangig 
gemaakt overeenkomst1g art1kel 169, 
lid 2 van het verdrag van Rome, op 
13 I{ovember 1964 besliste dat het 
Koninkrijk Belgie, dat na 1 januari 1958 
een bijzonder recht op de mvoer van 

(1) Men raadplege de conclusie van Procu
retu-generaal Ganshof van der Meersch in 
Bull. en PAsiC., 1971, I, 888. 

zuivelprodukten heeft ingesteld en toe
gepast, welke heffing van gelijke werking 
is als douanerechten, te kort geschoten 
is in de verplichtingen bepaald in arti
kel 12 van voormeld verdrag; dat er 
client te worden aan herinnerd dat bij dit 
artikel12 de Lid-Staten overeengekomen 
waren onderling geen nieuwe in- of uit
voerrechten of heffingen van gelijlnr wer
king in te voeren en de rechten en heffin
gen niet te verhogen welke zij in hun 
onderlinge handelsbetrekkingen toepas
ten ; dat luidens voorschrift van de wet
ten van 30 juni 1931 en 30 juli 1934 de 
ter uitvoering van die wetten genomen 
koninklijke besluiten binnen bepaalde 
termijnen aan de W etgevende Kamers 
ter bekrachtiging zullen worden voorge
legd ; dat de bekrachtiging van acht 
soortgelijke besluiten, waaronder bet 
hierboven vermelde besluit van 3 novem
ber 1958, in het verleden geschied is 
krachtens de wet van 19 maart 1968, die 
bovendien· het volgende heeft bepaald : 
" de met toepassing van deze besluite11. 
gestorte smnmen blijven voorgoed ver
vallen. De betaling ervan is onherroepe
lijk en kan geen aanleiding geven tot 
enige betwisting ten overstaan van welke 
overheid ook. Deze bekrachtiging heeft 
uitwerking van ingang van de dag waarop 
die besluiten in werking zijn getreden >> ; 

.. . dat, door kennis te nemen van het 
geschil zoals het is voorgebracht, het Hof 
zijn bevoegdheid niet te buiten gaat, 
indien het blijkt dat, met betrekking tot 
die zelfde invoer, de gevolgen van de wet 
van 19 1naart 1968, die van latere datmn 
is dan de opneming van het verdrag va11. 
Rome in de nationale wetgeving, stop
gezet zijn ; dat zulks te aanvaarden er 

. niet op neerkmnt « de wet te censureren >> ; 

dat indien een onverenigbaarheid zich 
voordeed tussen de bij verdrag bepaalde 
internationaalrechtelijke norm en de 
internrechtelijke norm de op te lossen 
vraag erop zou neerkmnen te beslissen 
welke norm voorrang heeft; dat arti
kel 12 van het verdrag tot oprichting 
van de Em·opese Economische Gemeen

. schap zo moet worden uitgelegd dat het 
onmiddellijke gevolgen heeft en voor de 
rechtzoekende individuele rechten schept 
die door de nationale rechtbanken moeten 
worden beschermd ; dat deze gemeen
schapsrechtelijke bepali1ig opgenomen is 
in de Belgische rechtsorde en aan de 
rechtszoekenden subjectieve rechten ver
leent waarvan zij . de inachtneming van 
de Belgische rechtbanken kunnen vorde
,ren ; dat gedaagde in hoger beroep doet 
gelden dat het Verdrag op de niet-nako-
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ming van die bepaling door een Lid-Staat 
geen andere sanctw stelt dan de procedure 
van vaststelling van niet-nakoming van 
verplichtingen die geen enkele bevoe~d
h eid verleent om de betw1ste handelmg 
te vernietigen of te doen nietig verklaren 
vanaf het begin ; dat de procedm·e tot 
het opmaken van een vaststelling van 
niet-nakoming die is welke door de 
Commissie tegen een Lid-Staat wordt 
ingesteld krachtens de artikelen 169 en 
171 van het Verdrag ; dat die procedure 
niet vereist dat de geschonden bepaling 
een " self-executing " ( dat wil zeggen, 
rechtstreeks toepasselijke) bepaling is; 
dat zij geen betrekking h eeft op de indi
viduele rechten die de rechtzoekenden 
kunnen genieten luachtens een « self
executing " b epaling en die ze kunnen 
instellen voor de nationale rechtbanken; 
dat h et argument van de Staat er geen 
rekening m ee houdt dat voornoemd artl
kel 12 dit karakter bezit; dat de wet van 
19 maart 1968 zonder enig onderscheid 
geldigheid verleent aan alle inninge~ van 
bijzondere rechten, . mges~eld blJ .de 
koninhlijke beslmten d1e ZlJ beluacht1gt 
voor de tijd dat de besluiten toegepast 
werden; dat zij onverenigbaar is met 
artikel 12 van het Verdrag in zover dit 
verbood die rechten in te voeren ; dat 
" de Staten de plicht hebben ermee reke
ning te houden dat een i~ternrechtelijk~ 
norm die onverenigbaar 1s met een blJ 
verdrag bepaalde internationaalrechte
lijke norm die beantwoordt aan de ver
bintenissen door h en aangegaan, lUet op 
geldige wijze kan worden tegengeworpen 
aan laatstbedoelde norm. D eze verphch
ting m.oet a ls corollarium de voorrang 
van de verdragsnorm op de internrechte
lijke norm hebben "; dat « het interna
tionaal recht voorrang moet hebben om 
redenen van maatschappelijke moraa.l en 
omdat de voorrang van het intern recht 
de veroordeling van het internationaal 
recht zou zijn, aangezien aldus gevolg 
zou worden gegeven aan de voortdurende 
bedreiging van het algemeen karakt~r 
van dit recht doordat h et zou onmogehJk 
zijn dat de regels van h et intern.~tionaal 
recht dit algemeen karakter lu1Jgen en 
behouden "; ... dat , in strijd met wat 
gedaagde in hoger beroep tegenwerpt, 
de aan.spraak van eiseres in hoger beroep 
er niet op neerkomt een wet nietig en 
van onwaarde te verklaren, 1naar vast 
te stellen dat de gevolgen ervan stopgezet 
zijn in zover zij in strijd is met een 
rechtstreeks toepasselijke b epaling van 
het bij verdrag ingevoerd in.ternation:;tal 
recht; dat nit de voorgaande overwegm-

gen volgt dat de bijzondere rech ten die 
nog in geschil zijn, onverschuldigd 
waren ,, 

te1'wijl 1° de bedragen als bijzondere 
rechten door verweerster betaald krach
tens de koninklijke besluiten belu·achtigd 
bij de wet van 19 maa.rt 1968, voorgoed 
verluegen zijn door eiser en dat de beta
ling onherroepelijk is en geen aanleiding 
kan geven tot enige betwisting voor welke 
overheid ook en dat deze bekrachtiging 
gevolgen h eeft met ingang van de dag 
waarop die besluiten in werking zijn 
getreden (schendi11g van de artikelen 1 
van de koninklijke besluiten van 3 novem
ber 1958, 24 februari 1960, 29 april 1960, 
26 augustus 1960, 12 september 1960, 
28 oktober 1960, 28 juni 1962 en van h et 
enige artikel van de wet van 19 maart 
1968); ~ 

2o de gerechtshoven en rechtbanken 
niet oordelen over de groJldwett elijkheid 
van de wetten en alleen de wetgevende 
macht, soeverein op haar gebied, beoor
deelt of de wetten in overeenstemming 
zijn met de Grondwet en met de verdra
gen die de Belgische Staat binden; het 
bestreden arrest wettelijk de wet van 
19 maart 1968, zelfs gedeeltelijk, niet 
h eeft kunnen nietig verklaren onder voor
wendsel de gevolgen ervan " stop te zet
ten ,, welke redenen duister, tegenstrijdig 
en onvoldoende zijn (schendi11g van d e 
artikelen 25, 26, 28, 30, 68, 92, 93, 97, 
107, 130, 131, 138 van de Grondwet); 

3° het bestreden arrest derhalve ten 
onrechte geweigerd heeft het enige a.rtikel 
toe te passen van de wet van 19 n1aart 
1968, die Yan latere datum is dan d e wet 
van 2 december 1957, tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap ; 
laatstgenoemde wet en het verdrag dat 
zij heeft goedgekeurd, aan de Belgische 
gerechtshoven en rechtbanken noch d e 
bevoegdheid noch het recht hebbe11 
gegeven om een wet van latere datum 
dan dit verdrag te weigeren toe te passen, 
zelfs iJtdien deze wet in strijd was met 
het verdrag (schending van de artike
len 25, 26, 28, 30, 68, 92, 93, 107 , 130, 
131, 138 van de Grondwet en 1 van d e 
wet van 2 december 1957, 12, 169 tot 
171 , 187 en 192 van het Verdrag); 

4° de rechtstreekse toepasselijkheid van 
artikel 12 van het verdrag van de Eurb
p ese Economische Gemeenschap niet kan 
worden ingeroepen tegen de wet van 
19 maart 1968 waarin wordt bepaald dat 
de betaalde sommen waarvan sprake is, 
onherroepelijk verkregen zijn door eiser 
en dat zij geen aanleiding kunnen geven 
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tot enige betwisting ten overstaan van 
welke overheid ook (schending van alle 
bepalingen); 

het tweecle, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1 van het koniJ.1klijk 

· beshut van 3 november 1958 tot instel
ling van een bijzonder recht op de invoer 
van sonunige zuivelprodt-lkten, 1 van de 
daarop volgende koninklijke besluiten 
inzake bijzondere rechten va~l. 24 februari 
1960, 29 april 1960, 26 augustus 1960, 
12 september 1960, 28 oktober 1960 en 
28 juni 1962, van het enige artikel van 
de wet van 19 maart 1968 tot bekrachti
gi~lg van konlllklijke besluiten genomen 
met toepassing der bij de wet van ll sep
tember 1962 opgeheven wetten van 
30 juni 1931 en 30 juli 1934, 2 van de wet 
van ll september 1962 betreffende de in-, 
uit- en doorvoer van goederen, 25, 26, 
28, 30, 68, 92, 93, 107, 130, 131 en 138 
van ·de Grondwet, 1 van de wet van 
2 december 1957 houdende goedkeming 
van het verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gen:teensch ap, 12, 
169, 170, 171, 177, 187 en 192 van het 
verdrag tot oprichting van de Emopese 
Economische Gemeenschap, 23 tot 27 
van het Gerechtelijk W etboek, 

cloorclctt het bestreden arrest steunt op 
de gronden overgenomen in het eerste 
middel en bovendien op de overwegingen 
« dat gedaagde in hager beroep zich 
vruchteloos beroept op het voorschrift 
van de wet van 19 1naart 1968 die, naar 
hij zegt, uitdrukkelijk verklaart dat de 
betalingen. verschuldigd zijn aan e~1 voor
goed verkregen blijven door de Schat
kist; dat in deze wetsbepaling niet de 
wil tot uiting komt om de voorschrif
ten ervan op te leggen spijt tegenstrij
dige, zelfs rechtstreeks toepasselijke be
palingen van het verdrag van Rome ; 
dat, bij ontstente11is van een bepaling 
va~1 de Grondwet - wat hier wel het 
geval is - of van een wet waarbij aan 
de rechtbanken uitdrukkelijk wordt voor
gesclll'even in elk geval, zelfs in zover 
de wet het verdrag zou tegenspreken, 
een wet van latere datmn dan een 
goedgekeurd, bekendgemaakt en nog 
in werking zijnde verdrag toe te pas
sen, de rechtspraak niet bevoegd is 
om zulke verplichti11g i~1 het leven te 
roepen ; dat een impliciet voornemen om 
de interne wet, wanneer zij in strijd is met 
de verbintenissen van het internatio11aal 
verdrag, te doen toepassen niet kan wor
den aangenomen tenzij daarover niet de 
minste twijfel bestond ; dat zodanig voor
nemen niet ipso facto hieruit volgt dat 
de hierbedoelde wet alle betwistmg be-

treffende de geinde sommen verbiedt ; 
dat de wettekst ~1iet zegt dat het verbod 
ook geldt voor het geval dat dit verbod 
in strijd zou zijn met het verdrag van 
Rome ; dat de m~tlediJ.1g van de parle
mentan·e voorbermdmg niet de zekerheid 
geeft dat het Parleme~1t een dergelijk 
gebod heeft w1llen of menen goed te 
keuren ; dat aldus het advies van de Raad 
van State, dat bij de memorie va~1 toe
lichting is gevoegd en eveneens aan het 
Parlmnent is onderworpen, zegt dat val
gens de aan de Raad van State verstrekte 
uitleg het doel van de bepaling niet was 
elke betwisting uit te sluiten die zou 
gegrond zijn op een andere oorzaak dan 
de onregelmatigheid die het gevolg is 
van de niet- bekrachtiging van de konmk
lijke be~.luiten biJ.1nen de termijnen be
paald b:tJ de wetten ter uitvoeril1g waa.r
van de besluiten wm'den ge110meri · dat 
de commissie van economische zake~~ van 
de. Senaat een uiteenzetting van de 
M1mster van economische zalcen heeft 
gehoord, die zij in haar verslag als volgt 
samenyat : « .•. de stelli11g van de Minister 
komt erop neer vast te stellen dat Belgie 
zijn verplichtingen tegenover de E.E.G. 
heeft vervuld door de bedoelde besluite~1 
in 1964 op te heffen »; dat zodanige stel
hng m de geest van de conunissie niet 
kon impliceren dat het antwerp van wet 
in strij d was met het verdrag van Rome ; 
dat een van de commissieleden er noch
tans op wees dat de besluiten onwettig 
waren want strijdig met het E.E.G. ver
drag, maar dat bij de stenunmg de com
missie eenparig dit advies ter zijde stelde 
ten einde enerzijds te vermijden dat de 
Staat grate terugbetalingen zou moeten 
doen, anderzijds wegens de mogelijkheid 
voor de Commissie van de E.E.G. en 
yan de andere Lid-Staten « hun houdi~1g 
m dezen te bepa.Ien » ; dat uit die stem
ming ~1iet kennelijk blijkt dat de recht
banken worden gelast de interne wet toe 
te passen tegen het verdrag ; dat er geen 
red en 1s om aa.n te nemen dat zulks de wil 
was van het Parlement ; dat deze wil niet 
tot uitiJ.1g is gebracht in de tekst van de 
~et ; ... dat, in strijd met wat gedaagde 
ll1 ho~er beroep opwerpt, de aanspraak 
van mseres ll1 hager beroep er niet op 
neerkomt een wet nietig en van onwaarde 
te verklaren, maar vast te stellen dat de 
gevolgen ervan stopgezet zijn, in zover 
zij in strijd is met een rechtstreeks toe
passelijke bepaling van het bij verdrag 
ingevoerde internationaa.I recht ; dat uit 
de v.'?orgaande overwegingen volgt dat 
de biJzondere rechten die nog in geschil 
zijn, onverschuldigd waren ; 
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terwijl, ee1·ste onde1·deel, de bepalingen 
van de wet van 19 maart 1968, volgens 
welke de met toepassing van de bekrach
tigde koninklijke besluiten gestorte som
men voorgoed verkregen blijven, de beta
ling ervan onherroepelijk is 'en geen 
aanleiding kan geven tot enige betwist;ing 
ten overstaan van welke overheid ook 
en deze bekrachtiging uitwerking h eeft 
met ingang van de dag waarop die 
besluiten in werking zijn getreden, de 

· wil van de Belgische wetgever insluiten 
deze wet te doen toepassen niettegen
staande aile andere hiermee strijdige 
bepaling van welke aard ook ex1 met 11.ame 
niettegenstaande het bepaalde in arti
kel 12 van h et Verdrag (schendi11.g van 
de artikelen 1 van de koninklijke beslui
ten van 3 november 1958, 24 februari 
1960, 29 april 1960, 26 augustus 1960, 
12 september 1960, 28 oktober 1960, 
28 juni 1962, van het enige artikel van de 
wet van 19 maart 1968, 2 van de wet van 
11 september 1962, 25, 26, 28, 30, 68, 
92, 93, 107, 130, 131, 138 van de Grond
wet, 1 van de wet van 2 december 1957, 
12 van het E.E.G. verdrag); 

tweecle oncle1·deel, a) eiser bij de tenuit
voerlegging van het arrest nr. 90-91/63 
van 13 november 1964 van het Hof van 
.Justitie der Europese Gemeenschappen 
de ge11.oemde bijzondere rechten heeft 
afgeschaft voor het toekmnende en wet
tig naar intern recht de tenuitvoerlegging 
van dit arrest van 13 november 1964 
kon regelen bij de wet van 19 maart 1968 
door aan dit arrest terugwerking te ont
zeggen wegens de economische terugslag 
ervan en wegens de aard van de bedoelde 
rechten die in de prijzen meegerekend 
werden (schending van de artikelen 1 
van de wet van 2 december 1957, 12, 
169, 170, 171 , 177, 187, 192 van het Ver
drag, 23 tot 27 van h et Gerechtelijk 
Wetboek); 

b) de rechtstreekse toepasselijld1.eid van 
artikel 12 van h et verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap niet onverenigbaar is m et de be
voegdheid van de Belgische wetgever om 
bij de tenuitvoerlegging van voornoemd 
arrest van 13 november 1964 naar intern 
recht te beslissen over het lot van de 
bedoelde bijzondere rechten en, wegens 
d e voormelde redenen, te bepalen dat 
die betaalde rechten, die voorgoed ver
vailen zijn, niet meer het voorwerp kun
nen zijn van een betwisting (schending 
van aile in het middel aangehaalde bepa
lingen); 

het de1·de, afgeleid nit de schending van 

de artikelen 1 van h et koninklijk b esluit 
van 3 november 1968 tot insteiling van 
een bijzonder recht op de invoer van 
sommige zuivelprodukten, 1 va11. de daar
op volgende koninklijke besluiten inzake 
bijzondere rechten van 24 februari 1960, 
29 april 1960, 26 augustu s 1960, 12 sep
tember 1960, 28 oktober 1960 en 28 juni 
1962, van h et enige artikel van de wet 
van 19 maart 1968 tot bekrachtiging van 
koninklijke besluiten genomen met toe
passing der bij d e wet van 11 septem
ber 1962 opgeheven wetten van 30 juni 
1931 en 30 juli 1934, 6, 1131, 1133, 1235, 
1376, 1377 en 1378 van het Burgerlijk 
'Vetboek, 1 van de wet van 2 december 
1957 houdende goedkeuring van het ver
drag tot oprichting van de Em·opese 
Economische Gemeenschap, 12, 169, 171, 
187 en 192 van het verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap, 1 van het wetsbesluit van 14 mei 
1964 op de prijzencontrole en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat h et bestrede11. arrest, dat de 
eis van verweerstei ontva.nkelijk ver
klaart, voor recht heeft gezegd dat deze 
" in beginsel gerechtigd is om de terug
gave te eisen van de bij zondere rechten 
die zij met toepassing van het koninklijk 
besluit van 3 november 1958 en van daar
opvolgende besluiten, heeft betaald ter 
gelegenheid van d e invoer van zuivel
produkten uit Lid-Staten van de Euro- . 
pese Economische Gemeenschap, op grond 
dat uit de verdaging voorgeschreven door 
diezelfde eiseres (thans verweerster) volgt 
dat zij in de eerste plaats handelde tot 
terugvordering ,van het onverschuldigde 
overeenkomstig de artikelen 1235 , 1376, 
1377 en 1378 van het Burgerlijk Wet
hoek; ... dat eiseres in hoger beroep 
(thans verweerster) de teruggave vordert 
van wat niet verschuldigd is aan de ont
vanger en hij niettemin gekregen heeft ; 
dat de vordering a.ls oorzaak heeft de 
afwezigheid van een schuld wegens de 
niet-toepasselijkheid va11. de in geschil 
zijnde rechten op de zuivelprodukten 
door de oorspronkelijke eiseres (thans 
verweerster) i11.gevoerd uit de Lid-Staten ; 
dat het beginsel, hier zoals v66r de eerste 
rechter, te vinden is in de gevolgen va.n 
artikel 12 van het Verdrag ten aanzien 
van die rechten; ... dat kan worden 
onderstreept dat eiseres in hoger beroep, 
die het recht heeft van de betaler, h aar 
verwijten richt tege11. de uitvoerende 
m acht, de ontvanger in onderhavig geval, 
om krachtens koninklijke besluiten en 
krachtens de wet die ze n:iet terugwer
kende kracht heeft goedgekeurd, rechten 
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te hebben ge'ind ofschoon het verdrag 
va~l. Rome zich verzet tegen de toepassing 
van zodanige wettelijke en verordenende 
bepalingen op produkten ingevoerd uit 
Lid-Staten van de Gemee~•schap; ... dat 
de wet van 19 maart 1968 zonder enig 
onderscheid geldigheid verleent aan alle 
inningen van bijzondere rechten, inge
steld bij de koninldijke besluiten die zij 
beluachtigt voor de tijd dat de besluiten 
toegepast werden; dat zij onverenigbaar 
is met artikel12 van het Verdrag in zover 
dit verbood die rechten in te voeren; dat 
" de Sbaten de plicht hebben ermee 
rekening te ho1.iden dat een internrechte
lijke norm die onverenigbaar is met een 
bij verdrag bepaalde inten•ationaalrech
telijke norm die beantwoordt aan de 
verbintenissen door hen aangegeven niet 
op geldige wijze kan worden tegenge
worpen aa.n laatsbbedoelde norm », ... dat 
in strijd met wat gedaagde in hoger 
beroep tegenwerpt, de aanspraak van 
eiseres in hoger beroep er ~•iet op neer
komt een wet nietig en van onwaarde te 
verklaren, maar vast te stellen dat de 
gevolgen ervan stopgezet zijn in zover 
zij in strijd is met een rechtstreeks toe
passelijke bepaling van het bij verclrag 
bepaald internationaal recht ; dat uit de 
voorgaande overwegingen volgt dat de 
bijzondere rechte~l. die nog in geschil zijn, 
onverschuldigd zijn; dat volgens arti
kel1235 van het Burgerlijk "\'Vetboek het
gee~l. betaald is zonder verschuldigd te 
zij~1, kan worden teruggevorderd, behalve 
- en alleen deze beperking wordt ver
meld- in geval van natmu·lijke verbin
tenissen die mex1 vTijwillig voldaan heeft ; 
dat aan de voorwaard.en waaraan volgens 
het Bmgerlijk VIT etboek moet worden 
voldaan van voor de terugvordering van 
het onverschuldigde, vreemd zijn de op
merkingen van gedaagde in hoger beroep 
betreffende de winst - een abnormale 
winst, beweert zij - die de teruggave van 
de ge'inde rechten aan eiseres in hoger 
beroep zou bezorgen ; 

tenvijl 1° de bedoelde bijzondere rech
ten door verweerster verschuldigd waren 
en betaald zijn krachtens verplichtingen 
afgeleid uit het koni.nklijk besluit van 
3 november 1958, uit de daarop volgende 
besluiten en uit de wet van 19 maart 1968 
en die verplichtingen bij bedoeld arrest 
nietig verklaard zijn op grond dat die 
wetgevende en verordonende bepalingen 
in strijd waren met artikel 12 van het 
Verdrag (schending van de artikelen 1 
van de koninklijke besluiten van 3 no
vember 1958, 24 februari 1960, 29 april 
1960, 26 . .augustus 1960,, 1 2 september 

1960, 28 okbober 1960, 28 juni 1962, van 
het enige artikel van de wet van 19 maart 
1968, 1131 en 1133 van het Bmgerlijk 
Wetboek); 

2° het onderscheid dat het bestreden 
arrest maakt tussen het feit de wet niet 
nietig te verklaren enerzijds, maar een
voudig vast te stellen dat de gevolgen 
ervan stopgezet zijn in zover de wet in 
strijd is met een rechtstreeks toepasse
lijke bepaling van het bij verdrag bepaald 
internationaal recht anderzijds, geen in
vloed kan hebben en niet verhindert dat 
in de twee gevallen de uit de wet voort
spruitende verbintenissen nietig ver
klaard worde~l. (schendi~•g van de artike
len 1131 en 1133 van het Bmgerlijk Wet
bock, 1 van de wet va~• 2 december 1957, 
12, 16, 171, 187, 192 van het Verdrag, 
het enige artikel van de wet van 19 maart 
1968); 

3° in geval van nietigverklaring van 
verbintenisse~• de rechtsvordering tot 
teruggave van betaalde geldsommen niet 
gegrond is op de bepalingen betreffende 
de terugvordering van het onversohul
digde, maar op de bepalingen betreffende 
de nietigverklaring van de verbintenissen 
en overeenkomsten (schending van de 
artikelen 6, 1131, 1133, 1235, 1376, 1377 
en 1378 van het Bmgerlijk vVetboek); 

4° eisers opmerkingen in zijn regelmatig 
neergelegde conclusie waarin hij aan
voerde « dat de eerste rechter trouwens 
terecht het m iddel afgeleid uit de afwe
zigheid van alle schade, heeft late~• gel
den; dat immers de bijzondere rechten 
ge'ind en betaald zonder enig bez>vaar 
van de fu·ma Detry, opgenomen zijn in 
de kostprijs van de produkten die zij 
heefb te koop gesteld, zodat de belasting 
uiteindelijk door alle kopers betaald is ; 
dat er moet worden op gewezen tenslotte 
dat het gevoerde geding er in werkelijk
heid toe leidt aan eiseres in hoger beroep 
een onverschuldigde winst te bezorgen ; 
dat indien eiseres in hoger beroep vrijge
steld was geworden van de betaling van 
de bed.oelde bijzondere rechten zij immers 
overeenkomstig de wetgeving op de 
prijzencontrole de prijs die zij door de 
verkoop van haar prod.ukten heeft beko
nl.en, had moeten venninderen », perti
nent zijn en ten Olll'echte verworpen wer
den (schending van de artikelen 6, 1131 en 
1133 van het Bmgerlijk Wet.boek, 1 van 
het wetsbesluit van 14 mei 1946 e~l. 97 
van de Grondwet) : 

I. In zover de middelen de schending 
aanvoeren van de artikelen 25, 26, 28, 
30, . 68, 92, 93 van · de Grondwet, 12, 
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169, 170, 171, 177, 187, 192 van het 
verdrag tot oprichting van de Europese 
Econmnische Gemeenschap en het enige 
artikel van de wet van 19 maart 1968 : 

Overwegende dat volgens artikel 12 
van het verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap de 
Lid-Staten er zich van moeten onthouden 
onderling nieuwe in- of uitvoerrechten of 
heffingen van gelijke werk.ing in te voeren 
en de r echten en heffingen te verhogen 
welke zij in hun onderlinge handelsbe
trekkingen toepasten ; 

Overwegende dat de bijzondere invoer
rechten waarvan eiseres de teruggave 
vordert, door eiser zijn gei:nd Inet toe
passing van koninklijke en va~1 ministe
riele besluiten van la t ere datum dan 
1 januari 1958, op welke datum het 
verdrag in werking is getreden ; 

Overwegende dat die koninklijke be
sluiten opgeheven zijn bij artikel 13 van 
h et koninklijk besluit van 28 december 
1961 en bij artikel 1 van het koninklijk 
b eslnit van 23 oktober 1965; 

Overwegende dat de wet van 19 maart 
1968 niettemin voor het verleden be
krachtiging gaf aan de besluiten van na 
1 januari 1958 krachtens welke de bij
zondere rechten waarvan verweerster de 
teruggave vordert, gei:nd zijn ; dat het 
enige artikel van deze wet bepaalt dat 
d e met toepassing van deze besluiten 
gestorte son11nen « voorgoed vervallen " 
blijven, dat « de betaling ervan Ollher
roepelijk is en geen aanleiding kan geven 
tot e~1ige betwisting ten overstaan v an 
welke overheid ook " ; 

Overwegende dat de b esluiten die na 
1 januari 1948 bijzondere rechten op de 
invoer van sommige zuivelprodukten 
hebben ingesteld, in strijd waren m et 
artikel 12 van het verdrag; 

Overwegende dat de wet van 19 maart 
1968, in zover zij d e gevolgen van die 
besluiten bekrachtigt, eveneens strijdig 
is met deze bepaling ; 

Overwegende dat, zelfs wanneer de bij 
artikel 68, lid 2, van de Gro.ndwet ver
eiste instemming m et een verdrag gege
v en wordt in de vorm van een wet, de 
wetgevende macht bij het verrichten van 
d eze h andeling geen r echtsch eppende 
taak vervult; 

Dat h et conflict tussen een rechtsnorm 
vastgesteld bij een internationaal verdrag 
en een norm vastgesteld bij de latere wet 
niet een conflict is tussen twee wetten ; 

Overwegende dat de regel volgens 
welke een wet de vroegere wet opheft in 
zover zij haar tegenspreekt geen toepas-

sing vindt wanneer er een conflict is tus
sen een verdrag en een wet ; 

Overwegende dat wanneer h et conflict 
bestaat tussen een internrechtelijke norm 
en een internationaah·ech telijke norm die 
rechtstreekse gevolgen h eeft in de interne 
rechtsorde, de door het verclrag bepaalde 
regel moet voorgaan ; dat deze voorrang 
volgt nit de aard zelf van h et bij verdrag 
bepaald internationaal recht; 

Overwegende dat zulks te meer geldt 
wanneer, zoals hier, het conflict zich voor
doet tussen een norm van het interne 
recht en een norm van het gemeenschaps
recht; 

Dat immers de verdragen die het ge
meenschapsrecht hebben in het !even 
geroepen, een nieuwe rechtsorde hebben 
ingesteld, ten behoeve waarvan de Lid
Staten de uitoefening van hun soevereine 
machten in de bij deze verdragen om
schreven gebieden hebben beperkt; 

Overwegende dat artikel 12 van het 
verdrag tot instelling van de Europese 
Economische Gemeenschap onmiddellijke 
gevolgen heeft en voor de rechtzoekenden 
individue1e rechten schept die door de 
n ationale rechtbanken moeten worden 
beschermd; 

Overwegende dat uit de voorgaande 
overwegingen volgt dat de r echter ver
plicht was de bepalingen van intern recht 
die strijdig zijn met deze bepaling van 
het Verdrag, buiten toepassing te laten ; 

Overwegende dat, na te hebben vast-
. gesteld dat in het onderhavige geval de 
normen van het gemeenschapsrecht en 
de normen van het interne recht onvere
nigbaar waren, het bestreden arrest h eeft 
kunnen beslissen, zonder schending van 
de in de middelen aangehaalde wettelijke 
bepalingen, dat de gevolgen van de wet 
van 19 maart 1968 waren « stopgezet in 
zover zij in strijd was met een recht
streeks toepasselijke bepaling van het bij 
verdrag bepaald intern ationaal recht " ; 

Dat dienaangaande de middelen naar 
recht falen; 

II. In zover het eerste middel in h et 
bijzonder d e schending van artikel 97 
van de Grondwet inr·oept : 

Overwegende dat het .arrest, zonder 
zich tegen te spreken, heeft lumnen zeg
gen enerzijds dat « de aanspraak van 
eiseres in hoger b eroep (thans verweer
ster) er niet toe leidt een wet nietig te 
verklaren " en anderzijds dat deze aan
spraak ertoe leidt « vast te stellen dat de 
gevolgen ervan stopgezet zijn " ; dat de 
bestreden reden noch duister noch tegen
strijdig is ; 
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Dat het middel, in zover h et de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
inroept, feitelijke grondslag mist ; 

III. In zover h et derde middel in het 
bijzonder de artikelen 1235, 1316 en 1377 
van h et Burgerlijk Wetboek inroept : 

Overwegende dat, na te h ebben vast
gesteld dat de door v erweerster betaalde 
rechten niet verschuldigd waren, in zover 
zij betrekking hadden op ingevoerde 
produkten uit Lid-Staten van de Ge
meenschap, het arrest daaruit wettig 
heeft afgeleid dat verweerster in beginsel 
gerechtigd was om de teruggave van die 
rechten te vorderen ; 

Dat de bestreden beslissing, die te dien 
aanzien steunt op de regels betreffende 
de terugvordering van h et onverschul
digde en met name op artikel 1235 van 
het Bm·gerlijk Wetboek, verre van deze 
wetsbepaling te schenden, ze op juiste 
wijze heeft toegepast; 

Dat het middel, in zover het zich 
beroept op de schending van de artike
len 1235, 1376 en 1377 van het Bmgerlijk 
W etboek, niet kan worden aangenomen ; 

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

27 mei 1971. - 1• kamer . - Voo?'
zitte?', Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Polet. - Gelijlclttidende conclttsie, de 
H. Ganshof van der Meersch, procureur
generaal. ____.:_ Pleite1·s, de HH. Houtekier 
en Fames. 

1 e KAMER. - 27 mei 1971. 

10 HUWELIJK. - WEDERZIJDSE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE 
ECHTGENOTEN. - VERPLICHTING TOT 
HULP EN TOT BIJDRAGE IN DE LASTEN 
VAN DE HUISHOUDING. - UITVOERING 
IN DE ECHTELIJKE VERBLIJFPLAATS. 

2° HUWELIJK. - WEDERZIJDSE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN Y AN DE ECHT
GENOTEN.- VERPLICHTING TOT HULP 

(1) Cass., 18 oktober 1951 (Bt<ll. en PAsrc., 
1952, I, 85); 21 maart 1957 (ibid., 1957, 
I, 883); 12 februari 1959 (ibid., 1959, I, 600); 
4 november 1960 (ibid., 1961, I, 239); 14 mei 
1970 (A.?'?'. cass., 1970, blz. 867) en 14 januari 
1971, st<p?'a, blz. 465. 

(2) Cass., 12 februari 1959, 14 mei 1970 

EN TOT BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN 
DE HUISHOUDING. - FEITELIJK GE
SCHEIDEN ECHTGENOTEN. - VORDE
RING TOT ONDERHOUDSUITKERING VAN 
EEN DER ECHTGENOTEN. - BEWIJS DAT 
lVIOET GELEVERD WORDEN DOOR DE 
EISENDE ECHTGENOOT. 

3° HUWELIJK. - WEDERZIJDSE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHT
GENOTEN.- VERPLICHTING TOT HULP 
EN TOT BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN 
DE HUISHOUDiNG. - FEITELIJK GE 
SCHEIDEN ECHTGENOTEN. - VORDE
RING TOT ONDERHOUDSUITKERING VAN 
EEN DER ECHTGENOTEN GEGROND OP 
HET VOORTDUREN VAN DE FEITELIJKE 
SCHEIDING. - BEWIJS DAT 1\IIOET GELE
VERD WORDEN DOOR DE EISENDE ECHT
GENOOT. 

l 0 De bij a1·ti lcel 212 van het Bu1·ge1'lijlc 
W etboelc voo1'gesch?-even hulpve1·plichting 
moet in beginsel in de echtelijlce ve?·blijj
plaats wm·den ttitgevoeTd (1). (B.W. , art. 
212, 213 en 218, vervangen bij arti
kel l van de wet van 30 april 1958). 

2° De f eitelijlc gescheiden echtgenoot die 
een ttitlce1·ing tot oncle1·houcl van zijn 
echtgenoot vo1·cleTt, moet bewijzen clat cle 
scheiding aan cliens schttld te wijten 
is (2). (B.W., art. 212 en 218, vervan
gen bij artikell van de wet van 30 april 
1958.) 

3o DuU?·t cle scheicling tussen f eitelijlc ge
scheiclen echtgenoten voo1·t, dan moet de 
echtgenoot die een ttitlceTing tot oncle?'
hottcl van zijn echtgenoot vonle1·t, bewij
zen clat het vom·tcltt?'en van de scheiding 
aan diens sclmlcl te wijten is (3). (B.W., 
art. 212 en 218, vervangen bij artikel l 
van de wet van 30 april 1958.) 

(B ... , T. W .... ) 

ARREST (ve1·taling.) 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 maart 1970 in hoger b eroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik; 

en 14 januari 1971, waarvan sprake in de 
vorenvermelde noot; DE PAGE, I, nrs. 545bis 
en 706bis; raadpl. cass., 17 mei 1951 (Bull. 
en PASIC., 1951, I, 624). 

(3) Cass., 4 november 1960, 14 mei 1970 
en 14 januari 1971, waarvan sprake in noot 1; 
30 april 1964 (Bttll. en PASIC., 1964, I, 931). 
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Over het ~erste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 203, 212, 
218 van het Burgerlijk Wetboek, 870 
van het Gerechtelijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis,, met ge
deeltelijke bevestiging van het eerste 
vonnis, eiser veroordeelt om aan ver
weerster, zowel voor haar zelf als voor 
het kind Patrick dat te harenlaste is, een 
uitkering tot onderhoud van 1.800 frank 
per maand te betalen , op grond dat 
in « 1965, na zes jaar gemeenschappelijk 
Ieven, de echtgenoten van elkaar ge
scheiden zijn terwijl uit hun echt drie 
kinderen waren geboren; dat twee kin
deren ten laste van , de vader bleven 
(een van hen is later overleden) terwijl 
gedaagde in hoger beroep, die in Luik 
is gaan wonen de kleine Patrick (ge
boren op 6 juli 1963) te haren laste 
nam; dat gedaagde in hoger be~;oep aan
voert dat het gezinsleven onmogelijk was 
geworden omdat haar echtgenoot brutaal 
en haatdragend was en vaak dronk ; dat 
eiser in hoger beroep tegenwerpt dat zijn 
echtgenote een minnaar heeft eh dat zij 
daarom de echtelijke woning verlaten 
heeft ; dat partijen tijdens de debatten 
hebben gezinspeeld op een vaststelling 
van overspel die kort geleden ten laste 
van de echtgenote 'Nerd gedaan ; dat 
eiser in hoger beroep de uitkering tot 
onderhoud weigert te betalen die wordt 
gevraagd om bij te dragen tot leniging 
van de behoeften van de echtgenote en 
van het gemeenschappelijk kind; dat hij 
aanbiedt dit kind weer bij hem te nemen 
en zelfs aan zijn echtgenote voorstelt naar 
de echtelijke woning terug te keren; dat 
vvegens de door partijen uiteengezette 
toestand de gedane voorstellen blijkbaar 
nauwelijks te realiseren zijn; dat trou
wens eiser in hoger beroep geen briefwis
seling of een ander element overlegt 
waaruit kan afgeleid worden dat zijn 
bedoelingen ernstig zijn en dat ze tot 
concrete en nauwkeurige aanbiedingen 
hebben geleid; dat hij derhalve niet kan 
worden vrijgesteld van de betaling van 
de krachtens artikel 212 van het Burger
lijk vVetboek verschuldigde uitkering tot 
onderhoud ; dat partijen eventueel de 
omstandigheden moeten doen gelden die 
zij voor andere rechtscollege aanvoeren ; 
dat in het kader van het onderhavig 
geschil aileen d e gegrondheid van de 
vordering en het bedrag van de behoeften 
en van de inkomsten dient vastgesteld te 
worden », en om de redenen van de eerste 
rechter, namelijk dat « de echtgenoten 
in feite gescheiden zijn en wederkerig 

grieven aanvoeren waarover wij niet kun
nen oordelen ; dat twee kinderen uit het 
huwelijk thans in Ieven zijn en dat door 
een minnelijk akkoord elke echtgenoot 
er een te zijnen laste heeft genomen ; dat 
verweerder sinds de scheiding, in mei 
1965, nooit is tegemoet gekomen in de 
behoeften van zijn echtgenote en van het 
kind dat te haren laste is en ook weigert 
zulks te doen », 

te1·wijl 1° het vonnis helemaal niet 
bewijst dat de feitelijke scheiding van de 
echtgenoten en het voortduren ervan te 
wijten waren aan de schuld van eiser en 
het feit dat het aanbod van eiser om ver
weerster en het kind terug in de echtelijke 
woning te nemen niet te realiseren of 
onoprecht was, niet aantoont dat deze 
schuld bij eiser ligt (schending van de 
artikelen 203, 212, 218 van het Burgerlijk 
\Vetboek en 870 van h et Gerechtelijk 
·wetboek); 

2° eiser in zijn regelmatig voor de 
feitenrechters genomen conclusie be
toogde dat de feitelijke scheiding te wij 
ten was aan de schuld van verweerster 
die de echtelijke woning had verlaten om 
een minnaar te volgen en dat zij derhalve 
geenszins recht had op een uitkering tot 
onderhoud, daar de scheiding en het 
voortduren ervan aan haar eigen schuld 
te wijten waren (schending van de arti
kelen 203, 212 en 218 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

3° het vonnis niet heeft geantwoord 
op de conclusie van eiser waarin hij 
betoogde dat de scheiding te wijten was 
aan de schuld van verweerster die de 
echtelijke woning h ad verlaten om een 
minnaar te volgen en dat zij derhalve 
geen recht had op een uitkering tot 
onderhoud, en in elk geval niet kan wor
den nagegaan of de feitenrechters geoor
deeld hebben dat deze feiten niet bewezen 
waren of dat ze in rechte niet ter zake 
dienend waren (schending van artikel 97 
van de Grondwet), zodat het vonnis de 
in het middel aangeduide bepalingen 
heeft geschonden : 

Overwegende dat de bij artikel 212 
van het Burgerlijk Wetboek voorgeschre
ven hulpverplichting in beginsel in de 
echtelijke woning moet worden uitge
voerd; 

_Overwegende dat de feitelijk geschei
den echtgenoot die een uitkering tot 
onderhoud van de andere echtgenoot 
vordert, moet bewijzen dat de scheiding 
aan de schuld van deze laatste te wijten 
is; 
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Dat, wanneer de scheiding blijft be
staan, de eisende echtgenoot ook moet 
bewijzen dat het voortduren van d e 
scheiding aan een font van de andere 
echtge~1.oot te wijten is; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich ertoe beperkt enerzijds, zonder er 
uitspraak over te doen, de grieven uiteen 
te zetten die de echtgenoten tegen elkaar 
aanvoeren om hun scheiding te recht
vaardigen en, anderzijds, enige twijfel 
te koesteren omtrent de mogelijkheid tot 
realisatie en het ernstig karakter van de 
aanbiedingen van eiser om verweerster 
en lnm kind terug in de echtelijke woning 
te nemen; 

Dat dergelijke overwegingen de beslis
sing niet wettelijk verantwoorden; 

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 ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter uitspraak wordt gedaan; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei, zitting houdend in hager 
beroep. 

27 mei 1971. - 1• kamer. - Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Valentin. - Gelijkl~dclencle conclusie, 
de H. Ganshof van der Meersch, procu
rem·-generaal. - Pleite1·, de H. Houte
kier. 

16 KAMER. - 27 mei 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - BURGERLIJKE ZAK.EN. 
CASSA,TIEVERZOEKSCHRIFT. v ER
ZOEKSCHRIFT DAT ZOWEL OP HET AF
SCHRIFT A,LS OP HET ORIGINEEL DOOR 
EEN ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN 
CA,SSATIE MOET ONDERTEKEND ZIJN. 

In bu1·ge1·lijke zaken rnoet het cassatie
ve?·zoeksclwijt zowel op het ctjsch?-ijt als 
op het origineel do01· een advocaat bij 

(1) Artikel 9 van de wet van 25 februari 
1925 is vervangen bij artikel 1080 van het 
Gerechtelijk Wetboek; deze bepaling is in 
werking getreden de 1 e januari 1969. Konink-

het H of van cassatie onde1•tekend zijn ( 1). 
(Wet van 25 februari 1925, art. 9; 
Gerechtelijk Wetboek, art. 1080.) 

(JVIDELLER, T. ZA,VELION.) 

ARREST (ve1·taling.) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 september 1970 in hager 
beroep geweze~l. door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
waarbij de voorziening wordt ingesteld 
en dat op de griffie van het Hof werd 
ingedie~1.d niet door een advocaat bij het 
Hof van cassatie is m1.dertekend ; 

Dat het bijgevolg niet o~1.tvankelijk is ; 

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

27 mei 1971. - 1° kamer. - Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, de 
H. Valentin. - Gel-ijklttidencle conclusie, 
de H. Ganshof va~1. der Meersch, procu
rem·-generaal. 

1 e KAJVIER. - 28 mei 1971. 

10 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
MIDDELEN VAN AMBTSWEGE.- DIREC
TE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. -
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTA
TIE VAN DE PROVINCIERAAD. - 0NT
VANKELIJKE VOORZIENING IN CASSATIE . 
- HOF DAT VAN AMBTSWEGE EEN MID
DEL VAN OPENBARE ORDE MAG OPWER
PEN. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. RECLAJVIATIE. 
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PRO
VINCIERAAD. - RECHTSliUCHT. 

3° MACHTSOVERSCHRIJDING. -
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PRO
VINCIERAAD. - BEGRIP. 

4o BESTENDIGE DEPUTATIE. 
GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BE
LASTINGEN. - DIRECTE BELASTINGEN. 

lijk besluit van 4 november 1968, Raadpl. 
cass., 21 mei 1964 (Bull. en PASIC., 1964, 
I, 993). 
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- RECLAMATIE.- BESTENDIGE DEPU
TAUE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR 
OVER DE BILLIJKHEID TE OORDELEN 
VAN DE REGELMATIG GESTEMDE EN 
GOEDGEKEURDE GEMEENTELIJKE BE
LASTING. - BESTENDIGE DEPUTATIE 
DIE HAAR MACHT TE BUITEN GAAT. 

1° Het Hoj van cassatie, waa1·bij aanhan
gig is een ontvankelijke voo1·ziening 
tegen een besluit van de bestendige 
deputatie van de provinciemad inzake 
dincte gemeentelijke belastingen, mag 
van ambtswege een middel opwe1·pen dat 
is ajgeleicl uit de schending van een wet
telijke bepaling van openba1·e o1·de ( l). 
(Wet van 22 januari 1849 , art . 4.) 

2° Wannee1· de bestendige deptttatie van 
een p1·ovincie1·aad uitsp1·aak doet ove1· 
een ?'eclamatie tegen aanslagen inzake 
directe gemeentelijke belastingen, ve?·
?'icht zij een handeling van eigenlijke 
1·echtsmacht (2). 

3° en 4° W annee1· de bestendige deputatie 
van een pTOvincim·aacl, waa1·bij aan
hangig is een 1·eclamatie tegen ?'egelma
tige aanslagen inzake cli1·ecte gemeente
lijke belastingen, zich ttitsp1·eekt ove1· de 
billijkheid van deze aanslagen, gaat zij 
haa1· macht te btdten (3). 

( GElliEENTE GROOT-BIJGAARDEN, 

T. HANOTIAUX.) 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 24 april 1970 genomen door 
de bestendige deputatie van de Provin
cieraad vart Brabant ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van het belastingregle
n1ent over wegeniswerken van de ge
meente Groot-Bijgaarden van 29 april 
1965, goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 20 september 1965, en van het grond
wettelijk beginsel van de scheiding der 
Inachten : 

Overwegende dat het besluit, na vast
gesteld te hebben dat de betwiste aanslag 
I'egelmatig is en dat de toepassingsvoor-

(1) Cass., 22 september 1970, sttpm, blz. 74. 
(2) Cass., 7 april 1970 (A1·r. cass., 1970, 

blz. 719). 
(3) Raadpl. cass., 19 oktober 1965 (Bull. 

en PASIC., 1966, I, 235) en 29 oktober 1968 

waarden van evenvermeld belastingregle
ment vervuld zijn, niettemin verweerder 
ontlast op grond dat « de strikte toepas
sing van het belasti11greglement in huidig 
geval een schreeuwende om·echtvaardig
heid zou betekenen, dat de bestendige 
deputatie zich het recht voorbehoudt 
over de billijkheid van een aanslag te 
oordelen en het billijk is dat de belaste 
eigendom, gezien zijn ligging en gezien 
zijn beperkte diepte, niet belast wordt » ; 

Overwegende dat de bestendige depu
tatie waarbij, zoals ten deze, een reclama
tie tegen een aanslag in een directe ge
meentelijke aandeelbelasting wordt inge
diend, uitspraak doet als rechtsprekend 
lichaam; 

Dat het grondwettelijk beginsel van de 
scheiding der mach ten zich ertegen verzet 
dat zij als dusdanig over de billijkheid 
van de aanslag zou oordelen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den besluit ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigd besluit; houdt de 
kosten aan om erover door het rechts
college van verwijzing te worden beslist ; 
verwijst de zaak naar de Bestendige 
D eputatie van de Provincieraad van 
Antwerpen. 

28 mei 1971. - 1• kamer. - Voo?'
zitte?', Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeveT, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidencle 
conclusie, de H. Charles, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. De Coster (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

2• KAMER.- 1 juni 1971. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE . 
STRAFZAKEN.- VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING. - 0VERLIJDEN 
VAN DE BEKLAAGDE. - VOORZIENING 
ZONDER BESTAANSREDEN. 

(ibid., 1969, blz. 235); zie KETELAER, De 
Gemeentebelastingen, blz. 106, nr. 59, Adrni
nistmtiej Lexicon, v 0 Gemeentebelasting, door 
K. MEES, nr. 97, en YVES DELACROIX, Les 
taxes comnmnales, blz. 155, nr. 167. 
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2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZA.KEN. - VooRziENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP 
DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ. - 0VERLIJDEN VAN DE 
BEKLAAGDE. VOORZIENING N I ET 
ZONDER BESTAANSREDEN. 

3° CASSATIE. - OMVANG . - STRA,F
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERL.'l"G. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET 
OF ZICH ONREGELlVIATIG IN CASSATIE 
HEEFT VOORZI EN. - 0ASSATIE OP DE 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE . -
0EVOLG TEN AANZIEN VAN DE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 

I o en 2° Het ove?'lijden van cle beklaagde, 
tijdens het casscttiegeding, ontneemt elke 
bestaans1·eden aan de voo?·ziening tegen 
cle beslissing op de st?·ajvonle?·ing ; de 
voo?·ziening van de beklactgde behouclt 
een bestctansTeden in zove1· zij ge1·icht is 
tegen cle besl·issing op de ?'echtsvonle?·ing 
van de bm·ge?'lijke pa1·tij (1). (Wet va:1. 
17 april 1878, art. 20.) 

3° W annee1· een beslissing die de beklaagde 
op de bw·ge?'lijke ?'echtsvonle?"ing ve?·om·
cleelt, ve1·nietigd wonlt op de voo?·ziening 
van de beklaCLgde en de bw·ge?Techtelijk 
aanspmkelijlce pm·t·ij zich niet of zich 
o1wegelmatig in cassatie heejt voo?·zien, 
veTliest de beslissing wacw·bij cleze pm·tij 
voo?" de ve1·oonleling btwgen·echtelijk ctcm
spmlcelijk wonlt ve1·klaanl, hctm· be
staansreden (2) . 

(HERNALSTEEN EN « INTERELECTRA, IN
TERCOl\UIUNALE SAl\'lENWERKENDE VEN
NOOTSCHAP ll, T . BREELS, THIJS EN 
LITISCONSORTEN.) 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 17 november 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om een voorziening in te stellen tegen de 
beslissing gewezen over de door het open
baar ministerie tegen m.edebeklaagden 

(1) Cass., 18 december 1967, 26 februari 
en 25 maar t 1968 (A,.,·. cass ., 1968, blz. 245 
en 972). 

(2) Cass., 17 mei 1971, sttpm, blz. 928. 

Breels en Thys, deze laatste tevens bm·
gerrechtelijk aansprakelijke partij voor 
medebeklaagde Breels, ingestelde vorde
rmgen.; 

I. vVat de voorziening van eiser betreft : 

A. Ten aanzien van de beslissing over 
de strafvordering : 

Overwegende dat uit een uittreksel 
nit het register van de burgerlijke stand 
van de stad Tongeren b lijkt dat Her
nalsteen Georges op 30 maart 1971 te 
Tm1.geren overleden is ; 

Dat iJlgevolge het overlijdeJl van de 
veroordeelde de voorziening zonder voor
werp is; 

B. Ten aanzien van de beslissing over 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke vor
deringen: 

Over het m iddel afgeleid nit de schen
ding van artikel 97 van de GroJldwet, 

doo1·dat het bestreden arrest de beroe
pen beslissiJlg gedeeltelijk bevestigt, eiser 
uit hoofde van OJlopzettelijk doden tot 
een straf veroordeelt en, uitspraak doende 
over de vordering van de zich tegen de 
eiser bmgerlijke partij gesteld hebbende 
verweerders, de eisers veroordeel t on1 
hun bepaalde bedrageJl als schadevergoe
ding te betalen, 

ee1·ste onde1·deel, . . . . . . . . . . . . . 
tweede ondenleel, zonder te antwoorden 

op de voor het hof van beroep regelmatig 
neergelegde conclusie, waarin de eisers 
lieten gelden dat het slachtoffer een font 
had begaan en, ten aanzien va.n de vorde
ring van de verzekeringsmaatschappij 
De Vrede, die als verzekeraar-arbeids
ongevallen in de zaak was tussengeko
luen, dat " de rechteJl van de verzekeraar
arbeidsongevallen ten deze beperkt blij 
ven tot hetgeen het slachtoffer in gemeen 
recht, abstractie gemaakt van artikel 19 
van de gecoi:irdineerde wetten, ha.d kun
nen vorderen van zijn patroon a.ls ware 
het een geval in gemeen recht "; 

w at het eerste onderdeel betreft 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt vast te stellen dat " het aange
vochten vonnis voor geen kritiek vatbaar 
is » ; dat het aldus geen passend antwoord 
verstrekt op het in de conclusie van eiser 

, voorgebracht verweer ; 
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Dat het middel i~l dit onderdeel ge
grond is; ze KAMER. - 1 juni 1971. 

II. \¥at de voorziening van eiseres 1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
betreft : BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSA-

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat eiseres, bmgerrechtelijk aan
sprakelijke partij, de voorziening heeft 
betekend aan de partijen tegen welke ze 
gericht is; 

Dat de voorziening dienvolge~ls niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende echter dat, tengevolge 
van de hierna op de voorziening van eiser 
uitgesproken vernietiging van de beslis
sing over de tegen eiser ingestelde bur
gerlijke vorderingen, de beslissing waarbij 
eiseres a ls bmgerrechtelijk aansprakelijke 
met eiser tot de betaling van bepaalde 
schadevergoedingen aan de bmgerlijke 
partijen wordt veroordeeld, zonder voor
werp wordt; 

Om deze redenen, zegt dat de voorzie
ning tegen de beslissing gewezen over de 
tegen Hernalsteen Georges ingestelde 
strafvordering zonder voorwerp is ; ver
werpt de voorziening van eiseres; ver
nietigt h et bestreden arrest in zover h et 
uitspraak doet over de tegen eiser inge
stelde burgerlijke vorderingen, behalve 
in zover het beslist dat eiser een fout 
heeft begaan die de door deze partijen 
geleden schade heeft veroorzaakt ; zegt 
dat ten gevolge van deze vernietiging de 
b eslissing waarbij eiseres a ls burgerrech
telijk aansprakelijke met eiser tot de 
betaling van bepaalde schadevergoedin
gen aan de bmgerlijke partijen wordt 
veroordeeld, zonder voorwerp wordt ; 
verwerpt de voorziening van eiser voor 
het overige ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiseres in de kosten van haa.r 
voorziening; veroordeelt de vei·weerders 
burgerlijke partijen in de helft van de 
kosten van de voorziening van eiser ; 
laat de andere helft ten laste van de 
Staat; verwijst de a ldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

1 juni 1971. - 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Hallemans, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. de 
Vreese. - Gelijlclttidende conclusie; de 
H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Simont. 

TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN 

DE 001\iMISSIE TOT BESOHERi\HNG VAN 
DE MAATSOHAPPIJ DAT EEN GEINTER
NEERDE NIET IN VJUJHEID JlfOET WOR
DEN GESTELD. - BESLISSING V ATBAAR 
VOOR EEN OASSATIEBEROEP. 

2° VOORZIENI NG IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN 1\iEN ZIOH 
IN CASSATIE KAN VOORZIEN. - S•rRAF
ZAKEN. - BESLISSING VAN DE OOM
JIHSSIE TOT BESCHERMING VAN DE 1\fAAT
SOHAPPIJ DIE DE INRIOHTING AANWIJST 
WAARIN DE INTERNERING ZAL PLAATS
HEBBEN. NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING . 

1° De beslissing van de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij, dat 
e?' geen g?'ond bestaat om een ge~nte1'
nee?·de in v1'ijheid te stellen, is vatbam· 
voo1· een cassatiebe1·oep (1). (G. vV., 
art. 608; wet van 9 april 1930, ver
vangen bij die van 1 juli 1964, art. 14.) 
(Impliciete oplossing:) 

2° De beslissing van de commissie tot 
beschenning van de maatsclwppij, die 
te1· ttitvoe1·ing van een 1·echte?·lijke beslis
sing tot intente1·ing de in1·ichting ctan
wijst wam·in deze intente1'ing zal plaats
hebben, is niet vatbam· voo1· een cassatie
be?·oep (2). (G.W., art. 608; wet van 
9 april 1930, vervangen bij die van 
1 juli 1964, art. 14.) 

(VERHEYEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 april 1971 gewezen door 
de Commissie tot bescherming van de 
maatschappij, ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Antwerpen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing welke de maatregel 
van internering behoudt : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 

(1) en (2) Cass., 4 mei 1971, sttpm, blz. 866. 
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rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing welke de inrichting 
aanwijst waar de internering zal uitge
voerd worden : 

Overwegende dat tegen dergelijke be
slissing geen voorziening in cassatie open
staat en dat deze voorziening dus niet 
on tvankelij k is ; 

Om. die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

1 juni 1971.- 2e kamer. - Voo1'Zitte1' 
en Ve1·slaggeve1·, de H. H allemans, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
lttidende conclttsie, de H. Detom·nay, 
advocaat-generaal . 

2• KAlVIER. - 1 juni 1971. 

VERJARING. - STRAFZAKEN. - VER
OORDELENDE BESLISSING. - MISDRIJF 
GEPLEEGD TUSSEN TWEE DATA, ZON
DER VERDERE PRECISERING. - 0NMO
GELIJKHEID VOOR HET HoF NATE GAAN 
OF DE STRAFVORDERING AL DAN NIET 
VERJAARD WAS.- 0ASSATIE MET VER
WIJZING. 

Indien de best?·eden beslissing de belclaagde 
veTOOTdeelt wegens jeiten, die ttit een 
enlcel stmjbaa1· opzet voo1·tvloeien en 
gepleegcl zijn tttssen een bepaalde datum 
en een anden datum, zonde1· ve1·de1·e 
p1·ecise1·ing, en aan de hand van de 
p1'ocesstttkken waa1'0p het Hof ve1·mag 
acht te slaan do01· het Hoj niet kan 
wo1·den nctgegaan of de st1·ajv01·de1·ing 
al dan niet ve1'jaa1·d was, ve1·nietigt het 
Hoj de ve?·oo1·delende beslissing met 
ve1·wijzing (1). (Grondwet, art . 97; 
wet van 17 april 1878, art. 21, 22 
en 23.) 

(VINCKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 januari 1971 door het H of 
van beroep te Gent gewezen ; 

(1) Cass., 25 mei 1970 (A1'1·. cass., 1970, 
biz. 897}; 23 november 1970, sup1·a, biz. 275. 

Overwegende dat, bij gebrek aan be
lang, de voorziening niet ontvankelijk is 
in zover zij gericht is tegen de beslissing 
van het arrest waarbij eiser niet schuldig 
verklaard wordt aan de telastlegging A ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 21 en 
22 van de wet van 17 april1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvordering, en 97 van de Grand
wet : 

Overwegende dat eiser terecht stand 
om, telastlegging B, te Kortrijk tussen 
11 februari 1966 en mei 1966 een bedrag 
va~l. minstens 40.224 frank, hem over
handigd onder verplichting om het terug 
te geven of het voor een bepaald doel te 
gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk 
te hebben verduisterd of verspild ten 
nadele van de huwgemeenschap J ermue 
Debaere-Mehuys ; 

Overwegende dat hij wegens die telast
legging werd veroordeeld tot een correc
tionele straf ; 

Overwegende dat het arrest er zich toe 
beperkt vast te stellen dat de verschil
lende feiten welke de telastlegging B uit
maken, bewezen zijn en (( een opzet uit
maken », zodat slechts een straf moet 
worden opgelegd, zonder de datum te 
preciseren waarop het laatste van de 
bewezen verklaarde feiten werd gepleegd ; 

Overwegende dat noch uit het arrest 
noch uit enig stuk waarop het Hof acht 
vermag te slaan blijkt dat een of meer 
van de bewezen verklaarde feiten werden 
gepleegd minder dan drie jaar v66r een 
daad van onderzoek of van vervolging 
welke de verjaring stuit en die plaats zou 
hebben gehad minder dan drie jaar v66r 
de uitspraak of dat een oorzaak van 
schorsing van de verjaring zou zijn op
getreden; 

Overwegende dat het Hof dienvolgens 
in de onmogelijkheid verkeert na te gaan 
of op de dag van de uitspraak van het 
arrest, de strafvordering al dan niet 
verjaard was ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser vrijspreekt van de telastlegging A ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 
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1 juni 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H . Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclttsie, 
de H. D etournay, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 1 juni 1971. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - DoDING. -
SCHADE DIE VOOR DE RECHTVERKRIJ
GENDEN VAN HET SLACHTOFFER VOORT
VLOEIT UIT HET VERLIES VAN ZIJN 
BEDRIJFSINKOl\iSTEN. - V ASTSTELLING 
VAN DEZE SCHADE. - BASIS. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - DODING. -
SCHADE DIE VOOR DE RECHTVERKRIJ
GENDEN VAN HET SLACHTOFFER VOORT
VLOEIT UIT HET VERLIES VAN ZIJN 
BEDRIJFSINKOlVISTEN. - VASTSTELLING 
VAN DEZE SCHADE OP BASIS VAN DE 
NETTOBEDRIJFSINKOMSTEN. - RECHT 
VOOR DE RECHTVERKRIJGENDEN DE 
FISCALE LASTEN, DIE DE TOEGEKENDE 
VERGOEDING ZOUDEN BEZWAREN, IN 
REKENING TE BRENGEN. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - DODING. -
V AWI.'STELLING VAN DE SCHADE VAN 
DE RECHTVERKRIJGENDEN VAN HET 
SLACHTOFFER OP BASIS VAN ZIJN 
NETTOBEDRIJFSINKOlVISTEN. - VOOR
BEHOUD VAN DE RECHTVERKRIJGENDEN 
VOOR HET GEV AL DAT DE VERGOEDING 
lVIET FISCALE LASTEN ZOU BEZWAARD 
ZIJN.- VERWERPING ERVAN OP GROND 
DAT DE BELASTINGW1~TTEN DE OPEN
BARE ORDE RAKEN EN DE BELASTING
SCHULDIGE AANWIJZEN. - NIET WET· 
TELIJK GElliOTIVEERDE BESLISSING. 

1 o De schade die voo1· de 1'echtve1·krij genden 
van het slachtofje1· van een dodelijlc 
ongeval voo1·tvloeit uit het ve1·lies van 
zijn bed1·ijjsinkomsten bestaat in de 

(1) en (2) Cass., 13 mei 1970 (A?T. cass .. 
1070, b iz. 857) en noot 1, aismede d e conciusie 
van Eerste Advocaat-generaal Mahaux in 
A1'1·. cass., 1970, biz. 858; raadpl. cass., 
7 september, 8 en 15 december 1970, Bt<pm, 
biz. 15, 355 en 382. 

de1·ving van het deel van deze inkomsten 
waantit zij een pe1·soonlijk voo1·deel 
t1·okken (1). (B .W., art. 1382 en 1383.) 

2° Wannee1· de ve1·goeding van de schade, 
die voo1· de ?'echtve1·krijgenden van het 
slachtofje1· van een dodelijk ongeval 
voo1·tvloeit ttit het ve1·lies van zijn be
d?·ijjsinkomsten waa1·uit zij een pe?·soon
lijk vo01·deel t1·okken, vastgesteld wo1·dt 
op basis van de nettobed1·ijjsinkomsten, 
met ajt1·ek namelijk van de fiscale lasten, 
hebben de 1'echtve?·lc1·ijgenden, voo1· de 
vaststelling van de ve1·goeding, het 1·echt 
om dg fiscale lasten die de ve1·goecling 
zouclen bezwa1·en, in 1·ekening te bnn
gen (2). (B.W., art. 1382 en 1383.) 

3° Niet wettelijk ge1·echtvaa1·digd is het 
a1·1·est dat, bij de vaststelling van de 
ve1'goeding die aan de 1·echtve?·lc1·ijgenden 
van het slachto fje1· van een doclelijk 
ongeval wo1·dt toegekend op basis van 
zijn nettobed1·ijjsinkomsten waantit zij 
een pe1·soonlijk voo1·deel t1·okken, niet 
ingaat op het voo1·behoud van de ?'echt
ve?'lc?:ijgenden om een bijkomende eis in 
te stellen in geval de ve1·goecling nadien 
met fiscale lasten zou bezwaa1·d w01·den, 
op g1'0nd dat de belastingwetten, die de 
openbm·e o1·de ?'alcen, de belastingschtd
dige aanwijzen (3). (B.W., art. 1382 
en 1383.) 

(WEDUWE WAERZEGGERS-HEENS, 
T. VANLAETHEM.) 

ARREST. 

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

Gelet op h et door het Hof op 27 januari 
1970 gewezen arrest (4); 

Overwegende dat h et arrest enkel uit
spraak doet over d e burgerlijke belangen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 110 e~1. 112 
van de Grondwet, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

do01·dat het bestreden arrest, om het 
akteren van het door eiseres gevraagde 
voorbehoud te weigeren, stetmt op het 
principe dat de fiscale wetten van open
bare orde zijn, 

(3) Raadpl. buiten de verWIJzmgen in de 
noten 1 en 2, cass. , 15 juni 1964 (Bt<ll. en 
PASIC., 1964, I, 1100) . 

(4) A?'?', cass., 1970, b iz. 483. 
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tenvijl dit principe wel tot gevolg heeft 
dat een belastingschuld ten overstaan 
van de administratie niet door een private 
overeenkomst op een a.xtdere belasting
plichtige kon verschoven worden, doch 

, niet belet dat de schadeloosstelling 
wegens een onrechtmatige daad door het 
bedrag van de te dragen belasting zou 
be1nvloed worden, en zodoende dat de 
rechter over een burgerlijk geschil met 
deze belasting rekening zou houden om 
de verschuldigde schadeloosstelling te 
bepalen : ' 

Overwegende dat het voorbehoud waar
van eiseres akte vroeg een voorbehoud 
was om een bijkomende eis in te stellen 
indien de haar nit te keren vergoedingen 
door de fiscus mochten worden belast ; 

Overwegende dat het arrest dit voor
behoud weigert te verlenen om de reden 
dat, nu de belastingwetten van openbare 
orde zijn, en de overheid in de door de 
wet voorgeschreven vormen bepaalt wie 
belastingplichtig is en wanneer deze tot 
een concrete belastingverbin.tenis gehou
den is, de vordering die eiseres zou instel
len indien de toegekextde vergoedingen 
door de fiscus zouden worden belast, in 
ieder geval zou moeten worden afgewe
zen, tenzij indien de nieuwe belastingwet 
de mogelijkheid van een verhaal tegen 
de aansprakelijke voor de dood van de 
echtgenoot zou instellen, verhaal dat 
echter alsdan op de belastingwet zou zijn 
gesteund en derhalve alleszins zou ont
vankelijk zijn, ook indien daartoe door 
de rechtsmacht die de schadevergoeding 
toekende, geen voorbehoud werd ver
leend; 

Overwegende dat de schade die voor 
de weduwe van het slachtoffer voort
vloeit uit het verlies van de beroepsin
komsten van dit laatste, bestaat in de 
derving van het deel van deze beroeps
inkomsten waaruit zij een eigen voordeel 
trok; 

Overwegende dat het principe dat de 
belastingwetten van openbare orde zijn, 
niet belet dat de weduwe van het slacht
offer van een ongeval, ten einde een vol
ledige vergoeding te bekomen van de 
schade bestaande in de derving van het 
deel van de beroepsinkomsten van het 
slachtoffer waaruit zij een eigen voordeel 
trok, gerechtigd is, wanneer zoals ten deze 
de vergoeding op grond van het netto
inkomen van het slachtoffer wordt bere
kend, de fiscale lasten die de toegekende 
vergoeding zouden aantasten, in rekennig 
te brengen ; 

Dat wanneer, op het ogenblik van de 
vaststelling van de schade door de rech
ter, het nog niet vaststaat of zulke fiscale 
lasten al dan niet de toegekende vergoe
ding zullen aantasten, de weduwe van 
het slachtoffer gerechtigd is akte te vra
gen van het voorbehoud om, in het geval 
dat die mogelijkheid werkelijkh.eid zou 
worden, uit dien hoofde een bijkomende 
eis in te stellen ; 

Overwegende dat het arrest dienvol
gens, door het gevraagde voorbehoud om 
de hierboven aangehaalde red en te weige
ren, de artikelen 1382 en 1383 van het 
Bmgei·lijk Wetboek schendt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worde~1 op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder in de kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik 

1 jlmi 1971. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Vreese. - Gelijlchtidende concl~tsie, 
de H. Detom·nay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Bayart. 

2e KAMER. - 1 juni 1971. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERli1IJN.- STRAFZAKEN.- VEROOR
DELEND VERSTEKARREST. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS 
DE GEWONE VERZETTERl\1IJN. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID, 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOOR
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING.- BESLISSING VAN ONBE
VOEGDHEID DIE GEEN VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE UITSPREEKT TEN 
AANZIEN VAN DEZE RECHTSVORDERING. 
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
- N IET-ONTV ANKELIJKHEID, 

1 o N iet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening dam· 
de belclaagde tijdens de gewone ve1·zet
te1•mijn ingesteld tegen een an·est waarbij 
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hij bij ve1·stek wo1·dt veroordeeld (1). 
(Sv., art. 413, lid 3.) 

2° Niet ontvankelijk, wegens gernis aan 
belang, is de vooTziening van de be
lclaagde tegen een beslissing wam·bij het 
st1·ajge1·echt zich onbevoegd ve1·lclaa1·t om 
~titspmak te cloen op de bu.1·ge1·lijlce 
1'echtsvo1·de1·ing tegen hem en te zijnen 
laste geen ve1·oo1·deling ttitsp1·eekt ten 
aanzien van cleze 1'echtsvo1·cle1·ing (2). 

(DE SMET, DE CRAElVIER EN LITISOONSOR
TEN, T. « NATIONAAL VERBOND DER ' 
HAARKAPPERS VAN BELGIE >> EN « DE 
MEESTER-HAARKAPPERSKRING 
BRUGGE >>.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

L Over de voorziening van achtste, 
tiende, dertiende, veertiende en vieren
twintigste eisers : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hetwelk de eisers op strafgebied en op 
burgerrechtelijk gebied veroordeelt, bij 
verstek gewezen werd; dat uit de stukken 
waarop het Hof- vermag acht te slaan 
niet blijkt dat h et aan achtste eiseres werd 
betekend ; dat h et aan tiende, dertiende, 
veertiende en vierentwintigste eisers r es
pectievelijk werd betekend op 25 juli 
1970, 29 juli 1970, 11 augustus 1970 en 
13 november 1970; dat de eisers zich 
a ileen op 2 juli 1970 tegen dit arrest in 
ca.ssatie hebben voorzien, wanneer de 
gewone tern1.ijn van verzet niet verstre
ken was; 

Dat derhalve de voorzieningen niet 
ontvankelijk zijn ; 

II. Over de voorzieni~1g door zesde 
eiseres tegen d e b eslissing gericht waarbij 
ze van de vervolging wegens feiten welke · 
zich te Eernegem zouden voorgedaan 
hebben, zonder kosten werd ontslagen en 
waarbij de rechter in hager beroep zich 
tevens onbevoegd heft verrklaard om uit-

(1) Cass., 19 februari 1968 (An·. cass., 1968, 
b1z. 802); 10 februari 1969 (ibid., 1960, 
b1z. 551); raadpl. cass.; 27 april 1970 (ibid., 
1970, blz. 793). 

(2) Cass., 16 december 1968 (A1'1'. cass., 
1969, blz. 381); vgl. cass., 6 januari 1969 (ibid., 
1960, blz. 425); raadpl. cass., 8 december 
1970 en 1 februari 1971, sup1·a, blz. 346 en 
528. 

spraak te doen nopens de eis door de 
burgerlijke partij " Nationaal Verbond 
d er Haarkappers van Belgie >> betref
fende diezelfde feiten ingesteld en deze 
partij tot de kosten van haar eis heeft 
veroordeeld : 

Overwegende dat de voorziening, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ; 

III. Over d e ov~rige voorzieningen : 

I. In zover zij gericht zijn tegen de 
beslissingen over de strafvordering : 

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

II. In zover zij gericht zijn tegen de 
beslissingen over de burgerlijke vorde
ringen: 

Overwegende dat eisers geen middel 
inroepen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt ieder van de eisers 
tot de kosten van zijn voorziening. 

1 juni 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Hallemans, raadsheer waar
n emend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 

. de H. Detournay, advocaat-generaal. 

3° KAMER. - 2 juni 1971. 

1° HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - ARBEIDSOVEREEN
KOlVIST VOOR WERKLIEDEN. - VERJA
RING. - VORDERINGEN ONTSTAAN UIT 
DEZE OVEREENKOMST. - VERJARINGS
TERlVIIJNEN BEPAALD DOOR ARTIKEL 6 
VAN DE WET VAN 10 MAART 1900, NIET 
DOOR ARTIKEL 2271 VAN RET BURGER
LIJK VVETBOEK. 

2o VERJARING. BuRGERLIJKE 
ZAKEN. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR WERKLIEDEN. - VORDERINGEN 
ONTSTAAN UIT DEZE OVEREENKOMST. 

VERJ ARINGSTERMIJNEN BEPAALD 
DOOR ARTIKEL 6 VAN DE \VET VAN 
10 MAART 1900, NIET DOOR ARTI
KEL 2271 VAN RET BURGERLIJK WET
BOEK. 

1 
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3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
BURGERLI.JKE ZAKEN.- VERNIETIGING 
VAN EEN VONNIS VAN DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG INZAKE ARBEIDS
OVEREENKOMSTEN. - RECHTBANK TER 
ZAKE NIET MEER BEVOEGD OP HET 
OGENBLIK VAN DE VERNIETICUNG. -
VERWIJZING NAAR RET ARBEIDSHOF . 

4° WETTEN EN BESLUITEN. -ToE
PASSING VAN DE ·wET IN DE TIJD. -
VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
INZAKE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN. -
RECHTBANK TER ZAKE NIET :i\'IEER 
BEVOEGD OP HET OGENBLIK VAN DE 
VERNIETIGING. - VERWIJZINC{ NAAR 
HET ARBEIDSHOF. 

1° e~1 2° T en aanzien vctn vonle1·ingen, 
ontstaan ttit een m·be·iclsovm·eenlcomst 
voo1· we1·lclieclen, wonlen cle ve1ja1·ings
tennijnen bepaalcl cloo1· cwtilcel 6 van 
cle wet vctn 10 maaTt 190D op cle m·beicls
ove?·eenlcomst, niet cloo1· a1·tilcel 2271 van 
het Btwge1·lijlc Wetbo elc (1) . 

3° en 4° TV annee1· bij ontstentenis van een 
we?·lc?·echte?'S?'aacl cle V1'ecle1·echte1' met toe
passing van a1·tilcel 3, 6°, van cle wet 
van 25 maa1·t 1876 ttitspmalc heejt ge
claan ove1· een geschil inzalce w·beicls
ove?·eenlcomsten en het vonnis van cle 
?'echtbanlc van ee1·ste aanleg, wctm·bij in 
hoge1· be1·oep uitspmalc wonlt geclaan , 
wonlt ve1·nietigcl na cle inwe?·lcingt1·ecling 
van a1·tilcel 578 van het GeTechtelijk 
Wetboek, kmchtens hetwelk cle w·beicls
ge?·echten te1· zake bevoegcl zijn, wonlt cle 

(1) Luidens de oorspronkelijke bepaling van 
artikel 6 van de wet van 10 maart 1900 
verjaarden de vorderingen ontstaan uit een 
arbeidsovereenkomst voor werklieden in be
ginsel door verloop van zes maanden. Deze 
bepaling werd aangezien a ls een uitbreiding 
van artikel 2271 van het Burgerlijk Wetboek, 
d at dezelfde verjaringstermijn voorschrijft 
wat betreft de vorderingen « van arbeiders 
en werklieden, tot betaling van hun daghuur, 
hun leveringen en hun loon » (cass., 20 d ecem
ber 1917, Bull. en PAsrc., 1918, I, 161, en 
conclusie van Procureur-generaal Terlinden ; 
20 februari 19H, Bttll. en PAsiC., 1941, I, 53). 
De wet van 4 maart 1954 heefr; genoemd 
artikel 6 gewijzigd ; luidens deze bepaling 
verjaren dezelfde vorderingen " een jaar na 
het ophouden van deze overeenkomst of 
drie jaar n a het feit waaruit de vordering is 
ontstaan, zonder dat d eze termijn een jaar 

zaak venvezen naw· het w·beiclshoj (2). 
(G.W., art. 3 en 1110.) 

(PATTYN, 
T. STROUCKEN EN BRUYNOOGHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis door de Rechtbank van eerste 
aa~1leg te Vemne in hoger b eroep gewezen 
op 29 mei 1969; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 2271 van het Bmgerlijk ·wetboek 
en 6 van de wet .van 10 maart 1900 op 
de arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 4 maart 1954, 

cloo1'clctt het bestreden vonnis,- zonder 
te ontkennen dat, zoals het beroepen 
vonnis geconstateerd had, de vordering 
ven eiseres haar ontstaan vond in een 
arbeidsovereenkomst, en na geconsta
teerd te hebbe~1 dat die overeenkomst op 
20 augustus 1966 een einde had genomen 
en dat eiseres de verweerders op 17 juni 
1967 h ad laten dagvaarden- beslist dat 
de vordering van eiseres , overeenkomstig 
artikel 2271 van het Burgerlijk VVetboek, 
na verloop van zes 1naa~1den verjaarcl 
was, 

tenvijl, nu de vorderi~1g op een arbeicls
overeenkomst steuncle, niet artikel 2271 
van het Bmgerlijk W etboek maar voor
meld artikel 6 van de wet op de arbeids
overeenkomst van toepassing was, zoclat 

na het ophouden van de overeenkomst mag 
overschrijden », Doo1~ de wet van 21 novem
ber 1969 werd de genoemde termijn van drie 
jaar op vijf jaar gebracht. 

De wetgever is in 1954 b ewust afgeweken 
van artikel 2271 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet aileen wat de verjaringstermijn betreft 
maar ook wat aangaat de aard van de verja
ring, die geacht wordt niet meer te steunen 
op een vermocden van betaling m aar een 
bevrijdende verjaring te zijn (Senaat, 1953-
1954, Gedr. St., m·. 170, blz. 11 en 12 ; zie 
ook Algemene P1·aktische Rechtsverzameling : 
A?·beiclsove?·eenkomst (Hanclm·beiclers), nrs. 548-
549, biz. 310) . .Artikel 2271 van het Burgerlijk 
W etboek vindt d erhalve geen toepassing meer 
op de vorderingen ontstaan uit een arbeids
overeenkomst voor werklieden (DE PAGE, 
D1·oit civil, VII, nr. 1340, blz. 1190). 

(2) Cass., 24 februari 1971, sttpm, blz. 606. 
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de vordering van eiseres pas na verloop 
van een jaar verjaard zou geweest zijn, 

en teTwijl m instens het bestreden vonnis 
geen enkele b eschouwing inhoudt die de 
beslissing zou kunnen rechtvaardigen 
volgens welke, niet artikel 6 van de wet 
op de arbeidsovereenkomst, maar arti
kel 2271 van het Burgerlijk vVetboek 
ter zake van toepassing zou zijn, zodat 
het Hof de wettelijkheid van het vonnis 
niet kan nagaan en dit vonnis niet gemo
tiveerd is zoals vereist wordt door arti
kel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de tussen partijen 
gesloten arbeidsovereenkomst voor werk
lieden op 20 augustus 1966 werd beein
digd en eiseres op 17 juni 1967 een vorde
ring instelde tot betaling van loon en 
opzeggingsvergoeding ; 

Overwegende dat vorderingen die ont
staan uit een arbeidsovereenkomst voor 
werklieden verjaren, niet door verloop 
van zes maanden overee~1komstig arti
kel 2271 van het Blll'gerlijk Wetboek, 
maar een j aar na het eindigen van de 
overeenkomst, wanneer de vordering n a 
het beeindigen ervan wordt ingesteld, 
met toepassing van artikel 6 van de wet 
van 10 m aart 1900 op de arbeidsovereen
komst; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, door te b eslissen dat de vordering 
verjaard is op grand van de enige over
waging dat « 1neer dan zes maanden ver
liepen », niet wettig verantwoord is; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit arrest 
m elding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover beslist zal 
worden door de feitenrechter; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Gent. 

2 juni 1971. - ge kamer. - Voo1'
zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. Hallemans, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - PleiteT, de H. Ba
yart. 

(1) Ca.ss., 14 juni 1957 (An·. cass., 1957, 
blz. 859) met noot; 28 ma.a.rt 1958 (ibid., 1958, 
blz. 574). 

(2) en (3) Ingevolge de wijziging in a.rti
kel 15 van de wetten betreffende het bedien
dencontract aangebracht door de wet van 
21 november 1969, komt het b epaalde onder 

ge KAMER. - 2 juni 1971. 

1° HUUR v Ai~ WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - ARBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR BEDIENDEN. - 0PZEG
GINGSTERMIJN. - V ASTSTELLING VAN 
DE ANOIENNITEIT. - BETEKENIS VAN 
HET BEGRIP « DEZELFDE WERKGEVER ». 

2° HUUR VAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOl\iST. - ARBE IDSOVEREEN
KOMST VOOR BEDIENDEN. - 0PZEG
GINGSTERMIJN. - V ASTSTELLING VAN 
DE ANCIENNITEIT. - TIJD GEDURENDE 
WELKE DE BEDIENDE ALS vVERKlliAN IN 
DIENST VAN DEZELFDE WERKGEVER IS 
GEWEEST, IN AANMERKING TE NEMEN. 

go HUUR VAN WERK. - ARBEIDS

OVEREENKOMST. - ARBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR BEDIENDEN . - 0PZEG
GINGSTER!VIIJN. - VASTSTELLING VAN 
DE ANOIENNITEIT. WERKNEMER 
RESPEOTIEVELIJK ALS WERKMAN EN 
ALS BEDIENDE IN DIENST GEWEEST 
VAN TV>'EE VENNOOTSOHAPPEN. 
VOORWAARDEN WAARONDER DE REOH
TER DE JAREN DIENST BIJ BEIDE VEN
NOOTSOHAPPEN IN AANMERKING MAG 
NEMEN. 

1° In m·tikel 15, 1°, tweede lid, van de 
wetten bet1·efjen'de het bediendencont1·act, 
gecoo1·dinee1'd op 20 juli 1955, beogen 
de te1·men « dezelfde we1·kgeve1· " de 
economische exploitatieeenheid die de 
ondeTneming ~titmaakt, welke oak de 
ge be~t1·lijke wijziging van ham· ju1·idische 
aa1·d weze (1) (2). 

2° Voo1· het vaststellen van het aantal ja1·en 
dienst, bedoeld in a1·tikel 15, 1°, tweede 
lid, van de wetten bet1·e fjende het bedien
dencontmct, gecoo1"dinee1·d op 20 juli 
1955, moet niet alleen nkening w01·den 
gehouden met de tijd dat de we1·lc?wme1· 
als bediende maa1· oak m et die welke hij 
als we?"lcman in dienst van dezeljde we1·k
geve1· is geweest (g) (4). 

go W ettig is de beslissing van de 1'echte1· 
dat de opzeggingste1·mijn bedoeld in 
a1·tikel 15, 1°, tweede lid, van de wetten 
bet1·efjende het bediendencontmct, geco-

1o, tweede lid, voor in § 1, tweede lid, van 
hetzelfde artikel. 

(4) Cass., 18 december 1959 (A>'?'. cass., 
1960, blz. 354), en d e noot, getekend R.H ., 
onder dit arrest in Bull. en PASIC., 1960, 
I, blz. 465, 466 en 467; 25 november 1960 
(Bull . en PASIC., 1961, I, 328). 
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onlineenl op 20 jttli 1955, client te wo1·clen 
beJJaalcl met inachtneming van ctlle jct1·en 
geclttTencle wellce cle we1·kneme1· ?'eSJJectie
velijk ctls we1·kman en als becliencle in 
clienst is geweest van twee vennootschap
pen clie achte1·eenvolgens op clezelfcle 
plaats gevestigcl zijn en in jeite niet te 
oncle·rscheiclen zijn wat het pe1·soneel 
betTejt, wijl zij vooT cle ttitoejening van 
een gelijlcaanlige becl?·ijvigheicl wenlen 
opge1·icht (1). 

(« FORD TRACTOR [BELGIUM] LIMITED ,, 

T. PEETERS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 18 november 1969 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep te 
Antwerpen, kamer voor bedienden; 

Over het eerste Iniddel, afgeleid nit de 
schending van de . artikelen 1319 en 1320 
van het Bmgerlijk '\Vetboek, 

cloo1·clat de bestreden sententie aan 
verweerder een ancienniteit van 18 jaar 
toekent en derhalve oordeelt dat hij 
in dienst van dezelfde werkgever is 
S'inds 1950, namelijk van bij zijn indienst
treding bij de vennootschap van Bel
gisch recht «Ford Motor Company N.V. ,, 
en vaststelt dat er geen betwisting be
stand over de feitelijke omstandigheden, 
te weten « dat beroepene (thans ver
weerder) op 12 juli 1950 in dienst werd 
gen01nen door de vennootschap van 
Belgisch recht Ford Motor Belgium N .V. 
als werkman ... ; dat de Ford Motor Com
pany N.V. tot voorwerp had in Belgie de 
Ford auto's te nwnteren en te verclelen; 
dat zij in het jaar 1964 haar bedrijvigheicr 
stopzette in zover zij zich met het monte
ren van wagen.s 'bezighield en dat er als
dan een nieuwe vennootschap van Engels 
recht, Ford Tractor Limited, i~1. Londen 
werd opgericht welke zich in Belgie 
vestigde en haar activiteit beperkte tot 
het fabriceren van onclerdelen voor trac
tors en het 1nonteren ervan ; dat hoewel 
deze vennootschap van Engels recht een 
aanzienlijk aantal werklieden, die zijzelf 
schat op ± 1200, opzegde, zij nochtans 
beroepene in dienst hield maar alsdan 
onder de banden van een arbeidsovereen
komst voor bedienden en zulks vanaf 
1964 ,, 

te1·wijl eiseres in haar conclusie staande 

( 1) Zie cle voorgaancle no ten. 

hield dat « de Ford Motor Company 
Belgimn N.V., welke haar bedrijvigheid 
in Belgie grotendeels staakte, zich aldus 
verplicht zag eigenlijk de lopende arbeids
overeenkomsten van ± 1200 werldieden 
door opzegging te beeindigen ; dat zij 
dit niet heeft gedaan en dat, na bespre
king met de personeelsafgevaardigden, 
aan al de arbeiders de mogelijkheid werd 
gegeven in dienst te treden bij de Ford 
Tmctor Belgim1.1. Limited; dat ± llOO 
werklieden van deze mogelijkheid ge
bruik 1naakten en velen na een omscho
ling bij de vennootschap van Engels 
recht in dienst traden ,, zodat de senten
tie, door te vermelden dat de partijen het 
erover eens waren dat de vennootschap 
van Engels recht Ford Tractor Limited 
± 1200 werklieden volgens eigen schat
ting opzegde, hoewel eiseres in haar 
conclusie staande hield dat de vennoot
schap van Belgisch recht aan ongeveer 
1200 werknemers de mogelijkheicl ver
schaHe in dienst te treden bij de vennoot
schap van Engels recht en ± llOO hier
van gebruik lUa.akten waarvan velen 
uiteindelijk in dienst traden, alzo de 
bewijskracht van deze conclusie geschon
den heeft : 

Overwegende dat uit de sententie blijkt 
dat verweercler, aanvankelijk in dienst 
a.ls werlu1.1.an bij gezegde Belgische ven
nootschap, bij de stichting van de nieuwe 
vennootschap naar Engels recht, dit is 
eiseres, in dienst van deze laatste ven
nootschap trad, en wel a.ls bediende ; dat, 
bij het einde van het aldus ontstane 
nieuw contract, de betwisting tussen pa.r
tijen ontstond over het bedrag va.n de 
a.a.n verweerder toekomende opzeggings
vergoeding ; 

Overwegende dat eiseres in ha.ar con
clusie zelf aa.nna.m dat ± llOO werk
nemers van cte Belgische vennootscha.p in 
dienst van de Engelse vennootschap zijn 
getreden ; dat, moest zelfs de sententie 
de bewijsluacht va1I die conclusie mis
kend hebben door te verklaren dat de 
Engelse vennootschap ± 1200 werklieden 
heeft opgezegd, zulks zonder invloed zou 
blijven op de ten am1.Zien van verweerder 
te nemen beslissi11.g; 

Dat het middel, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 15, 1°, 
van de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, en 97 van de 
Grondwet, · 

cloo1·clat de bestreden sententie eiseres 
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v eroordeelt, door b evestiging v an h et 
b eroepen vonnis, tot h et bet alen van een 
opzeggingsv ergoeding van 282.230 frank, 
r ekening houdend met meer dan 17 jaar 
ancienniteit, om de r eden dat « de argu
m entatie v an de beroepster als zou het 
dienvolgens gaan om een volkomen nieuw 
contract m et een nieuwe werkgever afge
sloten in 1954, niet opgaat v ermits d e 
wet in artikel 15, 1°, a li.11ea 2 , d e t erm 
« bij d ezelfde werkgev er " kent en dat 
hierdoor v erst aan wordt de economisch e 
exploitatieeenheid die h et bedrijf vormt, 
ongea cht d e eventuele wijziging van d e 
juridisch e aard v an h e t b edrijf; d a t om 
d e ancienniteit v an een werknem er v ast 
t e st ellen m en de jar en moet optellen die 
a chtereen v olgens in dienst van t wee ven
nootschappen volbracht werden indien 
h et, zoals ter zak e, v aststaat da t deze 
gev estigd zijn op d ezelfde plaat s en in 
feite niet te ondersch eiden zijn wat 
b etr ef t het p ersoneel , wijl een van deze 
v ennootschappen als juridisch e p ersoon 
werd opgericht v oor een simila iJ:e bedrij
v igh eid ; dat rek ening moet gehouden 
worden m et alle dien stj aren zowel in 
hoedanigh eid v an arbeider als in hoeda
nigh eid v an bedien:de , , 

te1·wijl 1° de sente.nt ie d e conclusie v an 
eiseres niet bean twoordt, waarin deze 
s taande hield da t v erweerder in eerr bij
zondere toest and verkeerde daar hij bij 
d e B elgisch e v ennootschap Ford Motor 
Company een arbeider was en hij een 
nieuw contract als bediende o.ndertek ende 
bij d e Engelse v ennootschap Ford Tra ctor 
zodat d eze geh eel v erschillend e a ctiv iteit 
niet bij d ezelfde werkgev er uitgevoerd 
werd (schending van artikel 97 v an d e 
Grondwet); 

2° twee onderscheiden r echtsp ersone::t 
die a chtereenvolgens verweerder aan ge
worven hebben, de eer st e als arbeider en 
d e tweede als bediende , t elkens met een 
afzonderlijk contract, niet ku.nnen be
schouwd worden a ls eenzelfde werkgev er 
ondanks h et feit dat deze v ennootschap
p en een similaire bedrij vigh eid uit oefen en 
(schending van artikel 15 v an de gecoi:ir
dineerde w etten betreffende h et b edien
d encon tract) ; 

3o de mot iev en dubbelzinnig en duister 
zijn nu enerzijds b eslist wordt d a t er 
geeJ1 onderscheid is tussen het personeel 
v an d e beide vennootschappen omdat hun 
activiteit similair is, en anderzijds eiseres 
n aar eigen schatting 1200 arbeiders van 
d e eerste v ennootschap ontslagen h eeft 
(schending van artikel 97 van de Grand
w et): · 

Overwegende d at de t ermen « dezelfde 
werk gever " in artikel 15, 1°, tweede lid, 
van de wetten b etreffende het bedienden
cont ract , de economische exploitatie
eenheid beogen d ie de OJ'tdernem ing uit 
m aakt, well~e ook de gebeurlijke wij ziging 
van haar juridisch e aard weze ; 

D at overigen s , voor h et v aststellen v an 
h et aanta l jar en dien st bedoeld in de
zelfde b epaling, r ek ening moet w orden 
gehouden m et de tijd gedm·ende welke 
d e werknem er niet alleen a ls bediende 
m aar ook als werlunan in dienst van 
dezelfde werkgever is geweest ; 

D a.t de rech ter derhalve wett elijk heeft 
kunnen beslissen da t de opzeggin gster
mijn client t e w orden bepaald m et illlicht 
n em ing van alle jaren gedurende wellce 
v er weerder r esp ectiev elijk a ls werlunan 
en a.ls bediende in dienst is geweest van 
twee vennootschappen die achtereen v ol
gen s op dezelfde pla.ats zijn gevestigd en 
in feite niet te onderscheiden zijn wat h et 
p ersoneel b etreft, wijl zij v oor d e uit
oefe:ning v an een gelijkaardigde bedrij
v igh eid werclen opgericht ; 

Overwegend.e dat nit h et ant woord op 
het eerste m iddel v olg t da t h et d erde 
onderdeel van h et tweede middel van 
belang on tbloot is ; 

D at h et middel n iet k an aan genomen 
worden; 

Om d ie r edeJ1en , verwerpt de v oorzie
ning ; v eroordeelt eiseres in de kosten . 

2 juni 1971. - 3• k amer. - Voo7·zitte7· 
en Ve7·slaggeve7', de H. H allem ans, r aads
h eer waarnem end v oorzitter. - Gelijlc
ltti clencle conchtsie, de H. L en aerts, advo
caat-gen eraal. - Pleite1· , de H. Houte
kier . 

1e KAMER. - 3 juni 1971. 

1o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING . - BURGERLIJKE ZAKEN. -
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP GEEN KEN
NIS HEEFT GEHAD VAN EEN STUK VAN 
DE RECHTSPLEGING VOOR DE EERSTE 
RECHTER. - BEWERING TEGENGESPRO
KEN DOOR DE VERiVIELDINGEN VAN RET 
ARREST EN DE CONCLUSIES VAN DE 
PARTIJEN. - MIST FEITELIJKE GROND
SLAG. 

zo WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING IN DE TIJD.- GERECHTELIJK 
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WETBOEK, .ARTIKEL 721. - DossiER 
VAN DE RECHTSPLEGING. - RECHTS
PLEGING GESLOTEN v66R DE 1 e JANU.ARI 
1969. - ARTIKEL 721 NIET TOEPASSE
LIJK. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GERECHTE
LIJK WETBOEK, .ARTIKEL 721. - Dos
SIER VAN DE RECHTSPLEGING. 
RECHTSPLEGING GESLOTEN VOOR DE 
1e JANU.ARI 1969. - ARTIKEL 721 
NIET TOEPASSELIJK. 

4° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE SCHENDING VAN DE .ARTIKE
LEN 1057, 7° EN 1063, 6° VAN RET 
GERECHTELIJK WETBOEK. - MIDDEL 
DAT DE OPENB.ARE ORDE NIET RAAKT. 
- MIDDEL NIET VOORGELEGD .AAN DE 
FEITENRECHTER. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID . 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GERECHTE
LIJK WETBOEK, .ARTIKEL 1066. -
DRAAGWIJDTE. 

6° BETICHTING VAN VALSHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VOORZIENING 
IN CASSATIE. - V ALSHEIDSVORDERING 
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING. '
GERECHTELIJK WETBOEK, .ARTIKEL 907. 
- VALSHEID VAN HET STUK KAN NIET 
TEN ONRECHTE DE VERWERPING VAN 
DE VOORZIENING TEN GEVOLGE REB
BEN.- VERWERPING VAN DE VORDE
RING. 

1° H et middel afgeleid uit de schending 
van de 1·echten van de venlediging en 
hie1·op geg1·ond dat de 1·echteT in hoge1· 
bemep geen lcennis heeft gehad van een 
stulc van de ?'echtspleging voo1· de eeTste 
1·echteT mist jeitelijlce gmndslag wannee1· 
uit de venneldingen van het best1·eden 
mTest en ~tit de conclusies van de pa?'
tijen voo1· de 1·echteT in hoge1· bemep 
blijlct dat deze van het st~dc lcennis had 
genomen. 

2° en 3° De bepaling van a1·tilcel 721 van 
het Ge1·echtelijlc Wetboelc bet1·e(jende het 
dossie1· van de Techtspleging, die in 
we1·lcing is get1·eden de Je jamta1·i 1969, 
is niet toepasselijlc op het dossieT van 
een v661· deze datum gesloten 1'echtsple
ging. 

4° Het middel ajgeleid uit de schending 
van de a1·tilcelen 1057, 7° en 1063, 6° van 
het Ge1·echtelijlc Wetboelc en hiemp ge-

gmnd dat de alcte van hoge1· be1·oep tegen 
een vonnis inzalce echtscheiding bij dctg
vaanling om voo1· de 1·echteT in hoge1· 
be1·oep te ve1·schijnen, de plaats, de dag 
en het ~m1· van ve1·schijning niet ve1'
meldt, 1·aalct de openbm·e o1·de niet en 
is deThalve niet ontvanlcelijlc omdat het 
aan dejeitem·echte1· niet is voo1·gelegd (1). 

5° Hoewel a1·tilcell066 van het GeTechtelijlc 
TVetboelc bepaalt dat ingeval de dag
vaa?·ding tegen een bepaalde dag ~£it
gebmcht wo1·dt, het ge1·echt de zaalc aan 
zich houdt en e1·voo1· gepleit w01·dt binnen 
ten hoogste d1·ie maanden na de inleiding 
e1·van, ve1plicht het de 1'echte?' niet binnen 
deze te1·mijn ~dtspmalc te doen . 

6° Het Hoj veTwe1·pt de valsheidsv01·de1·ing 
van de eiseT tot staving van zijn voo?'
ziening, wannee1· de aangevoe1·de valsheid 
van het st~tlc niet ten 01wechte de ve1'
weTping van de voo1·ziening ten gevolge 
lean hebben (2). (G.W., art. 907.) 

(P .. . , T. D .. .. ) 

.ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de voorziening 
gericht tegert de arresten van het Hof 
van beroep te Luik van 6 januari en 
5 mei 1970; 

Gelet op het door eiser ingediende ver
zoekschrift waarbij de valsheidsvordering 
wordt ingesteld ; 

Overwegende dat de oplossing voor 
elk van voormelde procedures afhangt 
van wat omtrent de andere procedure 
wordt beslist ; 

Dat genoemde procedures dus samen
hangend zijn en dat ze moeten samenge
voegd worden ; 

I. W at de voorziening betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 720, 721, 722, 723, 
1042, 1059 van het Gerechtelijk Wetboek 
(artikel 1 van de wet van 10 oktober 
1967) , van het algemeen beginsel dat de 

(1) Wat de draagwijdte van de artike
len 1057_en 1063 van het Gerechtelijk Wet
hoek betreft, zie het Verslag van de Koninklijk 
Commissaris voor de gerechtelijke hervor
ming. 

(2) Vgl. cass., 3 november 1969 (A?T. cass., 
1970, blz. 224) en noot 1. 
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rechten van de verdediging waarborgt 
en van artikel 97 van de Grondwet, 

cloo1·dat, op h et . hager beroep v an ver
weerster ingest eld bij akte van gerechts
deurwaarder v an 20 januari 1969, de 
griffier van het Hof van b eroep .te Luik, 
binnen de wettelijke termijn, d e griffier 
van de R echtbank v an eerste aanleg te 
Luik die het dossier van de r echtspleging 
onder zich had, moest v erzoeken hem 
dit toe te zendeJ'l .(artikelen 720, 722, 
723 , 1042 en 1059 v an het Gerechtelijk 
W etboek) ; dat dit dossier onder m eer 
de in d e zaak bevolen onderzoeksmaat
regelen moest bevatten in de vereiste 
vor1n en met de voorgeschreven inventa
ris (artikel 721 van het Gerechtelijk W et
hoek, inzonderheid onder h et 3° en in 
zijn laatste twee leden); dat uit de 
inventarissen die respectievelijk werden 
opgemaakt door d e griffier van de recht
bank (algemene rol 1735/61) en door de 
griffier van het hof (algemene rol 018/69 
van 23 januari 1969) echter volgt dat 
bij h et door de griffier van de rechtbank 
aan de griffier van h et hof toegezonden 
dossier van de rechtspleging niet werden 
gevoegd noch het v erzoekschrift v an 
eiser tot dagbepaling van h et rechtstreeks 
getuigenverhoor inzake h et bij zonder 
tegenbewijs, dat hem bij het interlocutoir 
arrest van het Hof van beroep te Luik 
van 22 oktober 1963 was toegestaan , noch 
het proces-verbaal van dit getuigenver
hoor dat op 10, ll en 14 juni 1965 regel
matig voor de daartoe aangewezen rech
ter van de rechtbank was gehouden; dat 
het bestreden arrest van 6 januari 1970 
geen m elding maakt van dit getuigen· 
v erhoor ; dat het b estreden arrest v an 
5 m ei 1970 er daarentegen van spreekt 
zonder dat men echter weet in welke 
omstandigheden - op welk ogenblik ? 
door alle of slechts door sommige rech
ters ? geheel of gedeeltelijk? - het hof 
van beroep ervan kennis h eeft genomen, 
daar het niet gebtmdeld of genummerd 
afschrift vooraan in het dossier van de 
rechtspleging dat n aar de griffie van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
werd teruggezonden na de uitspraak v an 
het eindarrest, enkel maar h et stuk is dat 
destijds werd afgegeven aan meester 
Schmit, pleitbezorger van eiser _in de 
procedure in eerste aanleg ; dat aldus 
door de bestreden arresten werden ge
schonden en de in h et middel aangeduide 
wettelijke bepalingen die d e justitiabele 
de waarborg moeten verschaffen dat in 
zijn zaak de beslissing door een goed 
ingelichte rechter zal worden gewezen 
(schending van de in het middel aange-

duide artikelen van h et Gerechtelijk W ett 
boek) en h et algemeen rechtsbeginsel dat 
de rechten van de verdediging van eiser 
waarborgt; dat althans h et tweede arrest, 
dat in de voormelde omstandigheden 
enkel heeft kunnen doelen op inlichtingen 
die de rechter uit een regelmatig bijge
voegd stuk h eeft geput, d e regels inzak e 
het b ewijs in burgerlijke zaken h eeft 
geschoJ'lden (schending van artikel 1315 
van h et Burgerlijk Wetboek) en niet 
p assend m et reden en is omldeed (schen
ding van artikel 97 van d e Grondwet) : 

Overwegende dat uit d e aan het Hof 
voorgelegde stukken blijkt d at, daar ver
weerster op 20 januari 1969 hager beroep 
had ingesteld tegen het VOJ'lnis van 
15 november 1968, een dossier met foto
copieen van stukken van de rechtspleging 
op 28 januari 1969 door de griffier van de 
rechtbank van eerste aanleg aan d e grif
fier van h et hof van beroep werd toege
zond en ; 

Dat de naar aanleiding van die toe
zending opgemaakte inventaris melding 
maakt van negentien stukken waaronder 
noch het verzoekschrift tot dagbepaling 
van h et rechtstreeks getuigenverhoor in
zak e h et bijzonder tegenbewijs noch het 
proces-verbaal van dit getuigenverhoor 
voorkomen; 

D at er echter op moet worden gewezen 
dat , tijdens d e bij het arrest van 6 januari 
1970 gesloten debatten, deze laatste stuk
ken bij conclusie werden ingeroepen zowel 
door eiser a ls door verweerster die, hei
den, lnm resp.ectieve vorderingen en ver
dedigingen hebben gefundeerd met ver
wijzing naar de verklaringen van de 
getuigen die tijdens voormeld getm gen
verhoor werden geh oord; dat h et arrest 
van 5 mei 1970, om uitspraak te doen zowel 
op de hoofdvordering alsop d e t egenvorde
ring, m elding maakt van de inhoud van 
de tijdens hetzelfde getuigenverhoor afge
legde getuigenissen en zich erop beroept, 
wat aantoont dat h et hof van beroep van 
bedoelde stukken k ennis droeg ; 

Overwegende dat de procedure va~ 
eerste aanleg niet werd geregeld b iJ 
artikel 721 van het Gerechtelijk W etboek, 
dat pas na d e sluiting ervan in werl~ing 
is getreden, zodat het bij deze bep aling 
ingevoerde dossier noch binnen de ter
mijnen noch op de door die b ep aling 
voorgeschreven manier kon worden aan· 
gelegd; 

D at h et middel niet kan worden aan
genomen; 

Over h et tweede middel , afgeleid uit 
de schending van d e artikelen 2 ( eerste 
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zin), 6 van het Burgerlijk yYetboek, 1042, 
1057, 7°, 1063, 6o, 1066, 1068 van de 
bepalingen die het Gerechtelijk Wetboek 
uitmaken en vermeld zijn onder artikel 1 
van de wet van 10 oktober 1967, 1, 6°, 
letter c, 3, 17° (gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 19 december 1968, arti
kel 2, 1° tot 3°), 6 van het koninklijk 
besluit van 4 november 1968 betreffende 
de inwerkingtreding van sommige bepa
lingen van het Gerechtelijk vVetboek, 13 
van de opheffingsbepalingen onder arti
kel 2 van de wet van 10 oktober 1967, 
6 van de overgangsbepalil>gen onder 
artikel 4 van dezelfde wet, in de mate 
bepaald in de artikelen 3, 17o, en 6 
voormeld van het koninklijk besluit van 
4 november 1968, 25, lid 2, en 94 van de 
Grondwet, 

do01·dctt de bestreden arresten, het eer
ste, van 6 januari 1970, ontvankelijk, en 
het tweede, van 5 mei 1970, gegrond heb
ben verklaard het hoger beroep van 
verweerster, oorspronkelij ke eiseres tot 
echtscheiding, dat bij akte van gerechts
dem·waarder van 20 januari 1969 was 
ingesteld tegen het vonnis van 15 novem
ber 1968 van de rechtbank van eerste 
aanleg dat haar rechtsvordering had af
gewezen, en aan eiser was betekend1net 
" dagvaarding om te verschiji>en overeen
kom.stig de wet, na de termijn van acht 
dagen, mn negen utu 45' 's Inorgens, op 
de open bare zitting van de eerste kamer B 
van het hof van beroep, zitting houdend 
te Luik, in het gewone lokaal van de 
zittingen, Paleis van Justitie te Luik ... ,, 

tenvijl inzake echtscheiding de aide 
van hoger beroep , op straffe van nietig
heid, de plaats, de dag en het uur van 
verschijning moet vermelden ( artike
len 1057 en 1063, 6° van. het Gerechtelijk 
Wetboek) en de rechter gehouden is 
erover uitspraak te doen bij de inleiding 
van de zaak, of anders binnen ten hoogste 
drie maanden en, indien daartoe grond 
bestaat, op een namiddagzitting (arti
kel 1066 van hetzelfde wetboek); de akte 
van hoger beroep de dag van verschijning 
niet verme1dt en de arresten, gewezen op 
een bij een nietige akte ingesteld hoger 
beroep, bovendien buiten de wettelijke 
termijn werden gewezen ; de arresten, 
door uitspraak te doen zonder acht te 
slaan op de bepalingen van de wet hou
dende het Gerechtelijk Wetboek en van 
het konil>klijk besluit betreffende de in
werkingtreding van voormelde artikelen 
van dit wetboek, aile in het middel aan
geduide wettelijke bepalingen hebben ge
schonden: 

Overwegende, enerzijds, dat het mid
del, in zover het betrekking heeft op de 
dagvaardmg om te verschijnen, de open
bare orde niet raakt en voor de feiten
rechter niet werd voorgedragen ; dat het 
bijgevolg niet ontvankelijk is ; 

Overwegende, anderzijds, dat arti
kel 1066 van het Gerechtelijk Wetboek 
de rechter niet verplicht nitspraak te doen 
binnen ten hoogste drie maanden na de 
inleiding van de zaak ; dat het middel, 
in zover het op deze bepaling steunt, 
naar recht faalt ; 

II. Wat de valsheidsvordering betreft : 

Overwegende dat het door eiser inge
diende verzoekschrift ertoe strekt de 
valsheidsvordering te doen toewijzen die 
hij heeft ingesteld tegen : 1° de inventaris 
van het dossier van de rechtsplegil>g die 
de griffier van de tweede kamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
onder nr. 1735/65 van de algemene rol 
heeft opgemaakt bij de toezending van 
het dossier aan de griffie van het Hof, 
doordat hij vaststelt dat dit dossier 
eenentwintig genmnmerde_stukken bevat, 
waaronder een stuk nr. 20 dat wordt 
beschreven als zijnde het eensluidend 
afschrift van de bijzondere getuigenver
horen van 10, ll en 14 juni 1965 dat bij 
het hof van beroep werd neergelegd ; 
2° de inventaris van het dossier van de 
rechtspleging die de griffier van het Hof 
van beroep te Luik onder het nr. 018/69 
van 23 januari 1969 van de algemene rol 
opgemaakt heeft en die op ll mei 1970 
juist verklaard werd, doordat hij vaststelt 
dat in dit dossier een stuk 4 voorkomt 
dat wordt beschreven als zijnde het op 
28 januari 1969 neergelegde dossier van 
de rechtspleging van eerste aa11leg; 3o de 
overzendingsnota van het dossier van de 
rechtspleging van de griffier die het 
onder zich had aan de griffier van het 
Hof van cassatie, doordat ze onder de 
toegezonden stukken vermeldt : " proc. 
eerste aanleg + hoger beroep .. . " ; -

Overwegende dat uit de hierboven uit
gebrachte overwegingen blijkt dat de 
aangevoerde valsheid, in de onderstelling 
dat ze bewezen is, niet van die aard is 
dat ze ten onrechte verwerpil>g van de 
voorziening ten gevolge heeft ; 

Om die redenen, voegt de zaken 
nrs. 4663 en 4689 samen; uitspraak 
doende op de voorziening : verwerpt ze 
en veroordeelt eiser in de kosten ; uit
spraak doende op de valsheidsvordering : 
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verwerpt de vordering en veroordeelt 
eiser in de kosten van het incident. 

3 juni I97l. - 1e kamer.- Voo1·zitte1· 
en Ve1·slaggeve1·, de H. Valentin, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Dassesse en Faures. 

I e KAll'lER. - 3 j uni 1971. 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - 0NTEIGENING GEDECRE
TEERD.- VRIJWILLIGE \'ERKOOP VAN 
RET ONROEREND GOED AAN DE ONTEI
GENENDE OVERHEID.- RECBTSGEVOL
GEN VAN DE VERKOOP ONDERWORPEN 
AAN BET GEMEEN RECHT. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - 0NTEIGENING GEDECRE 
TEERD.- VRIJWILLIGE \'ERKOOP VAN 
RET ONROEREND GOED AAN DE ONT
EIGENENDE OVERHEID.- VERHOUDIN
GEN TUSSEN DEZE OVERREID EN DE 
DERDEN DIE EEN ZAKELIJK OF EEN 
PERSOONLIJK RECHT OP RET ONROE
REND GOED BEZITTEN.- VERBOUDIN
GEN GEREGELD DOOR BET GEli'I:EEN 

RECHT. 

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - 0NTEIGENING GEDECRE
TEERD. - VRIJWILLIGE VERKOOP A,AN 

DE ONTEIGENENDE OVERREID VAN EEN 
LANDEIGENDOlli. VERHOUDINGEN 
TUSSEN DE ONTEIGENENDE OVERREID 
EN DE PACHTER. - REGELING VAN DE 
WET VAN 4 NOVEMBER I969 TOT WIJ
ZIGING VAN DE PACHT\\'ETGEVING. 

4° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - 0NTEIGENING GEDECRE
TEERD. - RECHTSTREEKSE EN ALLEEN
STAANDE ONTEIGENING VAN RECHTEN 

(1) en (2) Cass., 21 januari 1960 (Bt<ll. en 
PAsiC., 1960, I, 576) en noot 1; 17 oktober 
1969 (A1'1·. cass., 1970, blz. 174). 

(3) Gedr. stukken, Senaat, zitt., 1964-1965, 
ru•. 295, blz. 19; Kamer, zitt. 1965-1966, 
nr. 95-3, blz. 3 en 4, en nr. 95-6, blz. 16 en 
17; Pa1·l. hand., Kamer, zitt., 1966-1967, 
20 april 1967, blz. 26 tot 28; R. EEKLOO, 
Pacht en vo01·koop, 1970, nrs. 98 tot 102, 
178 tot 182, 611 en 613. 

DIE UIT EEN PACHTOVEREENKOMST ZIJN 
ONTSTAAN.- 0NTEIGENING NIET TOE
GESTAAN DOOR DE WET. 

5° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - 0NTEIGENING GEDEORE
TEERD. - VRIJWILLIGE VERKOOP AAN 
DE ONTEIGENENDE OVERHEID VAN EEN 
LANDEIGENDOM. - ARTIKEL I9 VAN 
DE WET VAN I7 APRIL I835 EN ARTI
KEL 6 VERVAT IN ARTIKEL 5 VAN DE 
WET VAN 26 JULI I962. - NIET VAN 
TOEPA,SSING TEN AANZIEN VAN DE 
HUURDER VAN DIT GOED . 

I 0 In geval van vrijwillige ve1·lcoop aan de 
onteigenende ove1·heid van een o1wae1·end 
goed waa1·van de onteigening ten alge
menen nutte is gedecntee1·d, wo?'den de 
1·echtsgevolgen van de ve1·koop ge1·egeld 
doo1· het gemeen 1·echt (I). 

2° In geval van v1·ijwillige ve1·koop aan de 
onteigenende ove1·heid van een om·oe1·encl 
goed waarvan de onteigening ten alge
menen nutte is gedec1·etee1·d, wo1·den de 
ve1·houdingen tussen de onteigenende 
ove1·heid en de dm·den die een zakelijk 
of een pe1·soonlijk 1·echt op dit o1woe1'end 
goed bezitten, ge1·egeld doo1· het gemeen 
1·echt (2). 

3° In geval van v1·ijwillige ve1·koop aan de 
onteigenende ove1·heid van een landeigen
clom waa1·van de onteigening ten alge
menen nutte is geded1·etee1·d, wo1·den cle 
verhoudingen tussen de onteigenende 
oved~eid en de pachte1· ge1·egeld cloo1· de 
wet van 4 novembe1· 1969 tot wijziging 
van de pachtwetgeving bet1·efjende het 
1·echt van voo1·koop ten gttnste van de 
lmtt~·de?·s van landeigendommen; deze 
wet bepaalt in haa1· a1·tilcelen 6, 11 en 46 
de opzeggingste1·mijn, alsmede de ve?·goe
dingen aan de pachte1· ve1·schuldigd (3). 

4° Geen enkele wettelijke bepaling staat 
de 1'echtst1·eekse en alleenstaande onteige
ning toe van 1·echten die uit een pacht
ove?·eenkomst zijn ontstaan ( 4). 

(4) en (5) Het arrest spreekt zich inzake 
pachtovereenkomsten uit over een punt 
waaromtrent de rechtsleer en de rechtspraak 
van mening verschillen met betrekking tot 
de gevolgen, ten aanzien van de pachters, 
van de minnelijke afstand aan de onteigenende 
overheid van een onroerend goed waarvan 
de onteigening ten a lgemenen nutte is gedecre
teerd. 

Sommige auteurs zijn van oordeel dftt de 
wetgeving inzake onteigening de alleenstaande 
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5° De m·tikelen 19 van de wet van 17 ap1·il 
1835 op de onteigening ten algemenen 
nutte en 6 van de wet bet1·efjende de 
1·echtspleging bij cl'l·ingende omstcmdig
heden inzake onteigening ten algemenen 
ntttte (ve1·vctt in m·tilcel 5 vcm de wet van 
26 juli 1962) naa1· luid waa1·van de ge
dagvactnle eigenam· e1·toe gehottden is de 
denlen, die btj de onteigening belang 
hebben op g1'Dnd van lmw·, in het geding 
tot onteigening te 1'0epen of ze op de 
hoogte e1·van te b1·engen, zijn niet van toe
passing in geval van V1'ijwillige ve1·lcoop 
aan de onteigenende ove1·heid van een 
landeigendom wacwvan de onteigening 
ten algemenen ntttte is gedec?·etee?·d (5). 

(VAN WYNENDAELE, T. COOPERATIEVE 
VENNOOTSCHAP « L'INTERCOMl\ffiNALE 

DE DEVELOPPE1\1ENT ECONOl\1IQUE ET 

D 'AMENAGEMENT DU TERRITO IRE DU 

. HAINAUT OCCIDENTAL - S.I.D.E.H.O. ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 jtuti 1970 in hager beroep 
geweze~l door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Doornik ; 

onteigening van de pachter niet toestaat. 
In deze zin : GEN'OT (« De la procedm·e admi
nistrative et jucliciaire en matiere d'expro
priation pour cause cl'utilite publique », 

B. J., 1933, kol. 546). Deze zienswijze wordt 
ook gedeeld door HILBERT ( T ·raite ju1·icl. et 
pntt. de l' expmpriaUon pou1· cause cl'tttilite 
publiqtte, 1956, d. II, nr. 226) en DEL Th!ARMOL 
( Tmite de l' expmpricttion pot!?' cause cl'tttilite 
publiqtte, 1868, cl. I, m·s. 180 en volg.). Deze 
laatste auteurs nemen nochtans aan- DEM
BOUR ( Cott?'S de droit aclministmtij, 1970, 
nr. 293, blz. 398) is het hiermee niet eens- dat 
de overheid die tot onteigening gemachtigd is 
en die het goed in der minne heeft verkregen, 
de pachter tot ontbinding van de pacht
overeenkomst mag dagvaarden. Zij steunen 
hun zienswijze, de eerste, op het ·karakter 
van openbaar nut van de materie, de tweede, 
op de beschouwing dat « de verklaring van 
openbaar nut een geval van overmacht op
levert dat overeenstemt met de vernieling 
van het onroerend goed "· 

'VILKIN daarentegen is in L'expmp?·iation 
pou?' cattse cl'utilite pttblique, 1953, m·. 50, 
de mening toegedaan dat de onteigenende 
ovel'heid, die het goed in der minne heeft 
verkregen, tegen de pachter een onteigenings
procedut·e kan instellen · en, door indepiaats
stelling in de rechten van de onteigende eige
naar, de hem verschuldigde vergoedingen kan 
doen vaststellen op grand van artikel 19 van 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11, 97 van 
de Grondwet, 19, 20, 21 van de wet 
van 17 april 1835 op de onteigening ten 
algernenen nutte, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 15, 18, 19, § 1, van de wet 
betreffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte vervat in 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, 4, 6, 
inzonderheid 6, 4°, 11, 45, 46, 55 van 
de wet van 4 november 1969 tot wijz1ging 
van de pachtwetgeving en van de wet
geving betrefiencle het recht van voor
koop ten gunste van huurders van land
eigendommen, 1134, 1582, 1583 en 1743 
van het Burgerlijk W etboek, 

doonlat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat verweerster de 
eigendmu van de door eiser gepachte 
litigieuze goederen in der m.inne had 
verluegen, de rechtsvordering ontvanke
lijk verklaart die zij tegen eiser had 
ingesteld om hem van bet pachtrecht op 
de goederen te onteigenen volgens de bij 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
ingestelde rechtspleging bij hoogdrin-

de wet van 17 april 1835. Deze stelling, door 
het onderhavig arrest verworpen, wordt ook 
voorgehouden door PICARD ( Tntite geneml de 
l' exp?·op?·iation pott?' cause cl'utilite pttblique, 
1875, 2• dee!, biz. 179 en volg.). Tot staving 
van zijn stelling, die is overgenomen door 
BELVA en CoENRAETS (Novelles, L'expropria
tion pour cause d'utilite publique, m·s. 757 
en 109), wijst hij bovendien op het sociaal doe! 
van de onteigening en beschouwt dat a rtikel 2 
van de wet van 17 april 1835, volgens hetwelk 
het onteigeningsproces gericht is tegen de 
eigenaar en de vruchtgebruiker (artikel 5-5 
van de wet van 26 juli 1962 bepaalt hetzelfde), 
enkel beschikt voor het quod plenonque fit. 
In het eerste dee! van zijn T ·raite, biz. 159 
en volgende, is PICARD nochtans van oOI·deel 
dat het proces tegen de weerspannige pachter 
niet onderworpen is aan cle onteigeningsrechts
pleging, maar gevoerd wordt volgens de regels 
van de gewone rechtspleging. 

De onschendbaarheid van de private rechten 
is een regel, de onteigening is een uitzonder
lijke maatregel. Zij kan enkel plaatshebben 
" in de gevallen en op de wijze bij de wet 
bepaald » (Grondwet, art. 11). Er bestaat geen 
gemeen recht inzake onteigening maar enkel 
en al!een een speciaal en uitzonderlijk recht 
waarva.n de bepalingen elke uitlegging door 
analogie uitsluiten (Panel. Belges, V 0 Utilite 
pttblique TExpropriation-Formalites], nrs. 112, 
115 en 116). 
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gende omstandigheden, en deze beslis
sing verantwoordt door de overweging, 
enerzijds, dat deze wet « met name 
tot doel heefb een vlugge i~~bezitneming 
van de onteigeJ~de goederen en het ge
bruik ervan binnen de kortst mogelijke 
tijd voor de voorgenomen bestemming 
mogelijk te maken, ook al zijn dergelijke 
desbetreffende rechten lichamelijk roe
rende goederen "' en d.at « niets in ge
noemde wet belet dat in geval van 
een voorafgaand akkoord met de eige
naar, de onteigenaar zelf de pachter 
dagvaardt "' en, anderzijds, dat de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendom
men, « geenszins de gerechtelijke ont
eigening van de pachter belet, dat ze noch 
uitdrukkelijk noch stilzwijgend enige 
bepaling van het gehele artikel 5 van de 
wet van 26 juli 1962 of de mogelijkheden 
die het aan de onteigenaar geeft heeft 
opgeheven », 

te1'wijl de minnelijke afstand van een 
onroerend goed waarvan de onteigening 
ten algemenen nutte bevolen en toege
staan is, neerkomt op een vrijwillige 
verkoop waarvan de rechtsgevolgen die 
van het gemeen recht zijn en, bijgevolg, 
het onroerend goed niet bevrijdt van de 
zakelijke en p ersoonlijke rechten die erop 
ten voordele van derden bestaan, en geen 
enkele wettelijke bepaliJ~g de onteigening 
van een roerend recht, zoals een pacht
recht, toestaat, zodat de openl)are per
soon die de eigendom van het goed in der 
minne verkrijgt, wanneer dit ten tijde 
van de verkoop aan een pachter verhm:rd 
was, de pachter niet uit het gehuurde 
kan zetten en de goederen in bezit nemen 
door een rechtsvordering tot onteigening 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
ter zake, doch gehouden is hem de bij arti
kelll-1 van de wet van 4 november 1969 
voorgeschreven opzegging te betekenen 
en hem de bij die wet vastgestelde ver
goedingen te betalen, waaruit volgt dat 
het bestreden vonnis, door de rechts
vordering tot onteigening ontvankelijk 
te verklaren die verweerster overeen
komstig de wet van 26 juli 1962 tegen 
eiser had ingesteld, het rechtskarakter 
en de gevolgen van de minnelijke afstand 
tussen verweerster en de eigen aars van 
de litigieuze goederen, alsmede de regels 
inzake de onteigening ten algemenen 
nutte heeft miskend, en, bijgevolg, de 
in h et middel vermelde wettelijke bepa
lingen h eeft geschonden 

Overwegende dat in geval van een 

minnelijke verkoop van een goed waarvan 
de onteigening ten algemenen nutte bevo
len of toegestaan is, de rechtsgevolgen 
van de verkoop die van het gemeen recht 
zijn; dat dit recht onder meer de betrek
kingen regelt tussen de onteigenende en 
de derden die een zakelijk recht of een 
persoonlijk recht bezitten ; 

Overwegende dat ten deze eiser krach
tens een pachtovereenkomst de goederen 
exploiteerde die onteigend doch in der 
1ninne door hun eigenaar aan verweerster 
verkocht waren ; dat zijn toestand der
h alve door het gemeen recht, iJ~ het onder
havige geval de wet van 4 Jlovember 
1969, wordt geregeld; 

Dat deze wet immers onder meer tot 
doel heeft gehacl de rechten en verplich
tiJlgen van de belanghebbencle partijen 
te bepalen wanneer verpachte gronden 
door een dpenbaar bestuur of een publiek
rechtelijke rechtspersoon zijn verkregen ; 
dat ze in de artikelen 6, ll en 46 bepaalt 
op welke wijze de pachter uit het ge
huurde wordt gezet ; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het bestreden vonnis heeft beslist, ver
weerster uit de wetten betreffende de 
onteigening het recht niet put om de uit 
een pachtovereenkomst ontstane rechten 
te onteigenen; 

Dat geen enkele wettekst de alleen
staande en rechtstreekse onteigening van 
clergelijke rechten toestaat en dat zij die 
onteigent dus niet ontvm1kelijk is om, 
in die hoedanigheid, de onteigening van 
het pachtrecht van de pachter te vorde
ren; 

Dat zij zich daartoe evemnin kan 
beroepen op haar hoedanigheid van eige
nares die in de rechten van de onteigende 
eigenaar is getreden ; dat hoewel naar 
luid van artikel 5-6 van de wet van 
26 juli 1962 deze laatste ertoe gehouden 
is de derden, die bij de onteigening belang 
hebben op grond van huur, in het geding 
tot onteigening te roepen, deze bepaling 
ten deze niet van toepassing is, daar er 
tussen de onteigenaar en de eigenaar geen 
geding wordt gevoerd ; 

Overwegende dat uit deze overwegin
gen volgt dat het bestreden vonnis, door 
de tegen eiser ingestelde rechtsvordering 
tot onteigening te ontvangen, de in het 
middel aangeduide bepalingeJ~ heeft ge
schonden; 

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 

r van de vernietigde beslissing ; houdt de 
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kosten aan opdat hie1'over door de feiten
rechter wordt beslist; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen, zitting houdend in hoger beroep. 

3 j uni 19 71. - 1 e kamer . - V oo1·zitte1· 
en Ve1·slctggeve1', de H. Valentin, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gel~jk
ltticlende conclttsie, de H. Detournay, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Va.n 
Ryn en Simont. 

1e KAMER. - 4 juni 1971. 

1 D INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTJNG. GECOORDI" 
NEERDE WETTEN VAN 15 JA.l\TUARI 1948, 
ARTIKEL 25, § 1, 3D. - BATEN VAN 
ELKE WINSTGEVENDE BETREKKING. 
BE GRIP. 

2D INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. GECOORDI

NEERDE ''ITETTEN VAN 15 JANUARI 1948, 
ARTIKEL 25, § 1, 3D. - BATEN VAN 
ELKE WINSTGEVENDE BETREKKING. -
VERRICHTINGEN DIE GEEN NORMAAL 
BEHEER ZIJN VAN EEN PARTICULIER 
VERlVIOGEN. - BE GRIP. 

1 D De becl1·ijjsbelasting t?·ejt de baten, onde1· 
wellce namn oolc, van ellce winstgevende 
bet1·eklcing, clit wil zeggen van een geheel 
van ve?'1'ichtingen die zich vaalc genoeg 
voonloen en onde?'ling verbonclen zijn 
om een voo1·tdtw·encle en gewone bedrij
vigheicl op te leve1·en en die niet bestaan 
in het nonnaal belwe1· van een pa1·ticulie1· 
vennogen (1). (Geco6rdineerCle wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen 
van 15 januari 1948, art. 25, § 1, 3D.) 

2D Uit het jeit clat een belast·ingplichtige 
voo1· cle bottw van een flatgebotHV leningen 
heejt aangegaan, k1·eclietopeningen heejt 
bekomen, een bezolcligcl boelchoude1' heejt 
actngesteld en een specictal bw·eatt voo1· 
de ve1·lcoop van flats heejt inge1·icht, 
heejt het hoj van bemep wettelijlc lcunnen 
afleiden clat deze oncle1·ling ve1·bonden 
winstgevencle verr·ichtingen de g1·enzen 

(1) Cass., 6 mei 1969 (A1·r. casB., 1969, 
blz. 866) en de noten 1 en 2, get. V.D.; 
2 september 19U9 (ibicl ., 1970,blz. 3); 21 mei 
1971, sttp1·a, blz. 944. 

van het ?W1'maal belwe1· van een pm·ticu
lie?' venno gen te buiten gaan en een 
ka1·akte1· van bed1·ijjsve1'1·ichtingen clm
gen (2). (Geco6rdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen van 
15 januari 1948, art. 25, § 1, 3D.) 

(DELAHAYE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het n1iddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 110 van de 
Grondwet, 25, § 1, 3D, van de geco6rdi
neerde wetten op de inkomstenbelastin
gen wat de aanslagjaren 1962 (inkomsten 
1961) en 1963 {inkomsten 1962) betreft 
en 20, 3D, van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen wat de aanslagj aren 1964 
(inkomsten 1963) en 1965 (inkomsten 
1964) betreft; 

cloonlat h et bestreden arrest beslist dat 
eiser belastbare baten heeft behaald door 
op zijn onroerend goed een fiatgebouw 
met 48 apparteinenten en een garage op 
te richten waarvan er 44 verkocht wer
den, 

te1·wijl, ee1·ste oncle1·cleel, het arrest niet 
vaststelt dat, ten deze, er een herhaling 
van winstgevende verrichtingen in onroe
rende goederen bestond en er ten deze 
geen sprake kan zijn van een gewone en 
doorlopende activiteit vermits alle han
delingen zich kristalliseren rond de op
richting van een enkel fiatgebouw en rond 
de verkoop van ee11. gedeelte ervan ; 

tweede onde1·cleel, uit het arrest niet 
blijkt dat de verwezenlijkte meerwaarden 
winsten uitmaken welke het gevolg zijn 
van een aangepaste bezigheid die een 
professioneel karakter vertoont : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat uit de omstandigheden aangehaald in 
de beslissing van de directeur der belas
tingen alsmede uit het feit dat de bouw
verrichtingen slechts konden aa11gevan
gen worden na de ontlening van een 
belangrijk kapitaal blijkt dat de baten 
welke eiser uit voormelde verrichtingen 

(2) Raadpl. de arr esten waarvan sprake in 
de vorenve1•melde noot, inzonderheid die van 
2 september 1969, redenen, en 21 mei 1971. 
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behaald h eeft, de vrucht zijn van een 
Teeks lucratieve bewerkingen, die door 
hun veelvuldigheid en door de samenhang 
welke tussen hen bestaat, aantonen dat 
zij de uitingen. zijn van een gewone en 
doorlopende winstgevende bezigheid die 
eiser, naast zijn gewone bedrijfsactivi
teit, ontwikkeld heeft ; 

\Vat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat hoewel de dooT het 
arrest beschreven verrichtingen betrek
king hebben op het oprichten van een 
enkel gebouw behelzende 48 appartemen
ten en een garage, het hof van beroep 
uit de aangehaalde omstandigheden heeft 
kunnen afleiden dat er ten deze een her
h aling van winstgevende verrichtingen 
hestand; 

\Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de directeur, waarnaar het arrest u it
drukkelijk verwijst, namelijk b lijkt dat 
eiser om t6t het oprichten van het flat
gebouw over te gaan leningen en krediet
openingen heeft aangegaan, een bezol
digde boekhouder . heeft aangesteld en. 
een bureau speciaal ingericht heeft ; 

Overwegende dat h et hof' van b eroep 
door te releveren dat eiser een doorlo
pende winstgevende bezigheid, naast 
zijne gewone bedTijfsactiviteit ontwikkeld 
heeft, het professioneel lmrakter van die 
bezigheid onderlijnt; dat het uit voor
melcle vaststellingen van de directeur 
heeft kunnen afleiden dat de bedrijvig
heid van eiser ten deze buiten de grenzen 
van h et nonnale beheer van het privaat 
vermogen valt en een beroepskarakter 
vertoont; 

Dat het middel niet kan aangenom.en 
worden; 

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

4 juni 1971. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. Louveaux, 
voorzitter. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Dubois en Claeys 
Bouuaert (heiden van de balie bij het 
Hof van beroep te Gent). 

1e KA:M:ER. - 4 juni 1971. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - -()VEREEN
KOMST KRACRTENS WELKE EEN FOR
E'AITAIRE VERGOEDING VERSCHULDIGD 
IS IN GEVAL VAN WANPRESTATIE. -
SCHADE WAARVAN DE OORZAAK ALLEEN 
TE VINDEN IS IN DE SCHULDIGE WAN
PRESTATIE. - GEEN AANSPRAKELIJK
HEID BUITEN OVEREENKOl\'i:ST. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). OVEREEN
KOl\'I:ST KRACHTENS WELKE EEN FOR
FAITAIRE VERGOEDI NG VERSCHULDIGD 
IS IN GEVAL VAN WANPRESTATIE. -
SCHADE WAARVAN DE OORZAAK ALLEEN 
TE VINDEN IS IN DE SCHULDIGE WAN
PRES'l'ATIE. - CONTRACTUELE AAN
SPRAKELIJKREID. 

1o en 2° Uit het jeit alleen dat een ve1'
plichting, die alleen ham· oo1·sp1'0ng en 
bestctansvoonvaanlen in een ove?·een
komst vindt, niet is nagelcomen wegens 
een g1·ove telco1·tkoming van de pm·tij 
clie zich e1·toe ve1·bonden heejt, valt niet 
aj te leiden dat de ve1·plichtingsge1·ech
tigcle de 1·egels inzake aanspmlcelijlcheicl 
bttiten OVC1'eenlcomst mctg in1'oepen om 
de toepassing te ve1·mijden van een con
tmctttele bepaling hachtens wellce een 
jo1jaitai1·e ve1·goecling ve1·sclmlcligcl is in 
geval van wanp1'estatie (1). (B.vV., arti
kel 1142 en 1149 tot 1152. ) 

(NAAl\'ILOZE VENNOOTSCHAP « VERENIGDE 
ENERGIEBEDRIJVEN VAN HET SCHELDE
LAND n, T. NAAl\'ILOZE VENNOOTSCHAP 
« HORl\'I:ANN BELGIE.) 

AR-REST. 

HET HOF;- Gelet op het best.reden 
arrest, op 5 maart 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over de eerste twee middelen , afge
leid, 

(1) Raadpl. cass., 14 maart 1939 (Bttll. en 
PASIC., 1939, I, 140) en de noten get. R.H.; 
25 september 1959 en de conclusie van Eerste 
Advocaat-generaal l\1ahaux, toen advocaat
generaal (ibid., 1960, I, 113); 7 november 
1969 (A?'1·. cass., 1970, blz. 241) en noot 2. 
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het ee1·ste, uit de schending van de 
artikelen ll01, ll34, ll36, ll42, ll47, 
1149, ll50, ll51, 1152, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat eiseres zich bij 
contract tegenover verweerster verbon
de~l had om haar aile nodige elektrische 
energie tot voeding van haar bedrijfsi~l
richtingen te leveren, doch op 23 februari 
1966 een stroomo~lderbreking plaatsvond 
waardoor het bedrijf stilgelegd werd en 
verweerster, naar eigen schatting, een 
bedrijfsschade van 64.290 frank leed, 
nochtans besluit tot een quasi-delictuele 
aansprakelijkheid ten laste vaJl eiseres 
om de reden dat de namnloze vennoot
schap "B.S.L. », die bij de uitvoering van 
wegeniswerken , op hogervermelde datum, 
de voedingskabel doorbrak, " niet aileen 
door (eiseres) in de o~lwetendheid werd 
gelaten van de juiste ligging va~l bedoelde 
kabel, maar tevens omdat (haar) des
betreffend onjuiste inlichtingen verleend 
werden ; .. . dat deze tekortkoming zelf 
zo grof is geweest dat (eiseres) ze, in het 
begin van de rechtspleging, hardneklng 
heeft genegeerd, zodat een getuigenver
hoor nodig werd om ze aan te tonen ; dat 
de kwade trouw alsdan door (eiseres) 
betoond er voldoende op wijst hoe verre
gaand haar qua.si-delictuele fout en dito 
verantwoordelijkheid is geweest », 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, de vaststeiling 
van de grove aard van de fout van eiseres 
geenszins volstond om tot haar quasi
delictuele aansprakelijkheid te besluiten 
(schending van aile artikelen), 

en, tweede ondenleel, uit de vaststeilin
gen van het bestreden arrest blijkt dat de 
schade van verweerster bestaat in het 
verlies van een voordeel die zij aileen door 
het afsluiten van een contract met eiseres 
kon verhopen, wat ieder bestaan van 
quasi -delictuele aansprakelijkheid_ m~t 
betrekking tot deze schade mtshut 
(schending van aile artikelen); 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen ll01, ll34, ll42, ll46 tot ll52, 
1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doonlat het bestreden arrest ten laste 
van eiseres het bestaan van een quasi
delictuele aansprakelijkheid in aamner
king neemt, die zij tegenover verweerster 
zou hebben opgelopen, en die haar zou 
verplichten tot herstel van de schade 
veroorzaakt door de onderbreking der 
levering van electrische energie, onder 

voorwendsel van het toeschrijveJl va.Jl de 
onderbreking aan een grove fout, te weten 
het feit aan de ondernemer B.S.L. on
juiste inlichtingen nopens de ligging van 
de electrische kabel te hebben gegeven, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, de aldus be
sclu·even feiten, zelfs indien zij van die 
aard waren dat zij tegenover de onder
nemer B.S.L. een quasi-delictuele fout 
vormen, geenszins tegenover verweerster 
dit karakter hadden; dat eiseres tegen
over deze laatste geen andere verbintenis 
had dan die- van resultaat en van zui
vere contractuele aard - om haar op 
bestendige wijze de levering van elec
trische energie te verzekeren ; dat deze 
verbintenis ongetwijfeld voor eiseres de 
verplichting inhield om ailes te doen dat 
van haar afhankelijk was tot het bereiken 
van het beloofde resultaat en om zich 
van iedere nalatigheid die een stroom
onderbreking had ktulnen veroorzaken 
te onthouden ; dat echter een tekort
koming aan deze bijzondere plichten, die 
bevat zijn in de resultaatsverbinte~lis van 
zuivere contractuele aard die eiseres 
tegenover verweerster aanging, wettelijk, 
onmogelijk in de verhoudingen tussen 
deze beide partijen als een " quasi-delic
tuele font " kan worden gekwalificeerd 
(schending van aile artikelen, uitgenomen 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

tweede ondenleel, het bestreden arrest 
de feiten, andere dan tekortkomingeJl aan 
de contractuele verplichtingen, niet nader 
bepaalt, feiten die naar zijn mening de 
quasi-delictuele fout zouden vormen, 
zoals deze tegenover eiseres wordt in aan
merking genomen ; zodat het bestreden 
arrest in rechte onvoldoen.de gemotiveerd 
is (schending van artikel97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat verweerster tegen 
eiseres een vordering heeft ingesteld tot 
schadevergoeding wegens stroomonder
breking in de levering van electrische 
energie waartoe laatstgenoemde zich ver
bonden had ; dat het contract een beper
king van aansprakelijkheid bevat waarop 
eiseres zich beriep om een vergoeding van 
1.290 frank aan te bieden terwijl ver
weerster beweerde een schade van 
64.290 frank te hebben ondergaan ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na het bestaan van het contract tussen 
partijen te hebben vastgesteld, tot de 
quasi-delictuele aansprakelijkheid van 
eiseres besluit om haar voiledig herstel 
van de veroorzaakte schade op te leggen ; 

Overwegende dat uit de vaststeilingen 
van het arrest blijkt dat het recht waar-
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van de krenking de grondslag van de 
ingestelde vordering uitmaakt, namelijk 
het recht op levering van electrische 
stroom, aileen aan het door partijen ge
sloten contract zijn ontstaan en zijn 
bestaansvoorwaarden te danken heeft en 
de opgelopen schade enkel aan de tekort
koming van eiseres aan de uit gezegd 
contract voortspruitende verbintenissen 
te wijten is ; 

Overwegende dat de gevolgen van 
bedoelde krenking dienvolgens tussen de 
contractanten uitsluitend door de prin
cipes, die de contractuele aansprakelijk
heid regelen, beheerst worden ; 

Overwegende dat het grof karakter van 
de gepleegde nalatigheid geen wijzigi~1g 
medebrengt van de aard van de toepas
selijke aansprakelijkheid en bijgevolg op 
de regels van de quasi-delictuele aan
sprakelijkheid geen beroep kan gedaan 
worden om aan het contractueel beding 
van forfaitaire vergoeding te ontkomen; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

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 om erover door de rechter in 
feitelijke aanleg te worden beslist ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

4 juni 1971.- 1• kamer.- Voo1·zitte1·, 
Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaggeveT, de H. Ger
niers. Gelijkltticlende conclttsie, de 
H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, de HI-I. Van Ryn en van Heeke. 

1• KAIV!ER. - 4 juni 1971. 

10 BORGTOCHT. - TERJVIIJNVERLEN
GING DOOR DE SCHULDEISER AAN DE 
HOOFDSCHULDENAAR TOEGESTAAN. -
GEEN KENNISGEVING AAN DE BORG. -
BORG IN BEGINSEL VAN ZIJN VER
PLICHTINGEN NIET ONTSLAGEN. 

2o BORGTOCHT. -BoRG ONTSLAGEN 
MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 2037 

' VAN HET BURGERLIJK :WETBOEK. 
VooRWAARDE . 

l o U it cle enlcele omstandigheid dat de 
sr.huldeiseT aan cle hoojclschulclenaa1· een 

te1·mijnve1·lenging heejt toegestaan zon
cle1' lcennisgeving aan cle bo1·g, volgt niet 
clat de bo1·g van zijn ve1·plichtingen ten 
aanzien van cleze schttldeise1· ontslagen 
is (1). (B.W., art. 2039.) 

2° Om ove1·eenkomstig m·tikel 2037 van het 
Btwge1·lijlc lVetboek van zijn ve1plich
tingen ontslagen te zijn, moet de bo1·g 
do01· toedoen van de schttldeise1· niet mee1· 
in de Techten, hypotheken en vo01'1'echten 
van die schuldeise1· lcunnen t1·eden (2). 

( COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « KREDIET 
VOOR WERKTUIGEN ,, T. NAAJVILOZE 
VENNOOTSCHAP « CAROV REIZEN "·) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2011, 2032, 2037, 

· 2039 van het Burgerlijk Wetboek e~1 97 
van de Grond·wet, 

doo1·dat het bestreden ariest beslist dat 
verweerster, die als borg de verbintenis
sen tot betaling van de echtgenoten Van
denberghe tegenover eiseres gewaarborgd 
had, bij toepassiiJ.g van artikel 2037 van 
haar verplichtingen ontslagen was, mn 
de reden dat eiseres de aan de hoofd
schuldenaren Vandenberghe verleende 
termijn van betali11g verle11gd had, nadat 
zij opgehouden hadden hun verplichtin
gen van betaling na te komen, zulks 
zonder verweerster te verwittigen van de 
wanbetaling en van de verlenging van de 
termijn, en dat dientengevolge verweer
ster, die volgens een beding van de borg
tochtovereenkomst het recht had, in 
geval van wanbetaling, de door haar aan 
de schuldenaren verschuldigde afkortin
gen rechtstreeks aan eiseres te betalen, 
cleze betalingen niet gedaan heeft en, 
derhalve, niet gesubrogeerd wercl in de 
rechten van eiseres en die rechtstreekse 
betalingen niet heeft kunnen imputeren 
op ha.a.r schuld tegenover gezegde Van
denberghe, 

teTwijl, ee1·ste onde1·deel, volgens arti
kel 2039 van hct Burgerlijk Wetboek, de 

(1) Cass., 24 februari 1967 (.A1'1' . cass., 1967, 
biz. 809) en noot 3, get. F.D., blz. 793 en 794. 

(2) Cass., 10 maart 1967 (.A1T. cass., 1967, 
blz. 866) en de noot. 
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eenvoudige termijnverlenging, d.oor de 
schuldeiser aan de hoofdschuldenaar toe
gestaan, de borg niet ontslaat die in dat 
geval de schuldenaar kan vervolgen om 
hem tot betaling te dwingen ; 

terwijl noch artikel 2039 noch een 
andere wettelijke bepaling de schuldeiser 
verplicht de borg van een termijnverlen
ging te verwittigen ; 

terwijl het arrest dus niet wettelijk 
heeft ktulnen beslissen dat verweerster 
ontslagen was van haar verplichting de 
door de schuldenaren Vandenberghe aan 
eiseres verschuldigde sommen te betalen ; 

tweede ondenleel, volgens artikel 2037 
van het Bmgerlijk Wetboek, de borg 
ontslagen is wanneer hij door toedoen 
van de schuldeiser niet meer in diens 
rechten, hypotheken en voorrechten tre
den kan, 

terwijl het arrest niet vastgesteld heeft 
dat, door het verzui1n vanwege eiseres 
verweerster te verwittigen van de kwes
tieuze termijnve'rlenging, verweerster in 
de onmogelijkheid gesteld werd in de 
rechten, hypotheken of voorrechten van 
eiseres gesubrogeerd te worden ; 

terwijl integendeel het arrest duidelijk 
vastgesteld heeft dat « natuurlijk ver
weerster inlichtingen had kunnen inwin
nen over de stand van de afbetalingen 
door de schuldenaren "• en dat « op grond 
van de artikelen 2032-2039 van het 
Burgerlijk W etboek verweerster zelf kon 
optreden " om haar schuld tegenover de 
hoofdschuldenareri rechtstreeks aan eise
res te betalen, waaruit noodzakelijker
wijze afgeleid client te worden dat ver
weerster niet in de omnogelijkheid gesteld 
werd door toedoen van eiseres haar 
rechten of voorrechten uit te oefenen ; 

terwijl bijgevolg het bestreden arrest 
niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat 
verweerster ontslagen was van haar ver
plichtingen ; 

de1·de onde1·deel , minstens en in subsi
diaire orde, indien verweerster haar recht 
niet uitgeoefend heeft de door haar aan 
de schuldenaren verschuldigde sommen 
rechtstreeks aan eiseres nit te betalen, 
deze toestand, volgens de vaststellingen 
van de rechter zelf, te wijten is en aan 
het verzuim van eiseres verweerster van 
de [;ermijnsverlenging te verwittigen, en 
aan het verzuim van verweerster inlich
tingen in te winnen over de stand van de 
afbetalingen door de schuldenaren ; 

terwijl, en een dergelijk geval, volgens 
artikel 2037 de borg niet ontslagen is van 

zijn verplichtingen, aangezien hij niet 
enkel en aileen door het toedoen van de 
schuldeiser in de onmogelijkheid gesteld 
werd in zijn rechten te treden ; 

vie1·de onde1·deel, eiseres in haar conchl
sie in subsidiaire orde staande gehouden 
had dat de stelling van verweerster, dat 
het feit dat zij door toedoen van eiseres 
niet meer in de mogelijkheid verkeerde 
in dezes rechten te treden, slechts aan
vaard kon worden wanneer er zich een 
werkelijke, voortdurende en abnormale 
nalatigheid van de schuldeiser zou hebben 
voorgedaan en dat deze nalatigheid ten 
deze niet aanwezig was; 

terwijl het arrest deze conclusie niet 
beantwoord heeft en aldus artikel 97 
van de Grondwet geschonden heeft ; 

terwijl alleszins uit de bewoordingen 
van het arrest onmogelijk kan uitgemaakt 
worden of de rechter in feite heeft willen 
beslissen dat de zogezegd door eiseres 
begane font « een werkelijke, voortdu
rende en abnormale nalatigheid " uit
Inaakte, dan wel of hij in rechte heeft 
willen beslissen dat het zogezegd verzuim 
vanwege eiseres, zelfs indien het geen 
werkelijke, voortdurende en abnormale 
nalatigheid was, toch volstond om onder 
toepassing te vallen van artikel 2037 ; 

terwijl de dubbelzi1migheid en ondui
delijkheid van deze motivering het Hof 
in de onmogelijkheid stelt zijn controle
recht nit te oefenen over de wettelijkheid 
van het arrest en met het gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering client gelijkgesteld te worden : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
enerzijds, dat eiseres aan de hoofdschul
denaren een termijnverlenging toestond 
zonder verweerster, die voor de schuld 
borg stond, hiervan te verwittigen, en 
dat, had eiseres geen uitstel verleend of 
verweerster verwittigd, deze laatste op 
haar eigen schuld tegenover de hoofd
schuldenaren zekere betalingen recht
streeks had kunnen toerekenen, en, 
anderzijds, dat verweerster zelf, om het
zelfde resultaat te bekomen, ook had 
lumnen optreden en vooraf inlichtingen 
inwinnen over de stand van de afbetalin
gen; 

Overwegende dat luidens artikel 2037 
van het Burgerlijk Wetboek de borg ont
sla.gen is wanneer hij door toedoen van 
de schuldeiser niet meer in de rechten, 
hypotheken en voorrechten van die 
schuldeiser kan treden; dat luidens arti
kel 2039 van hetzelfde wetboek de een
voudige termijnverlenging, door de 
schuldeiser aan de hoofdschuldenaar toe-
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gestaan, de borg niet ontslaat, die in dat 
geval de schuldenaar kan vervolgen, om 
hem tot betaling te noodzaken ; 

Overwegende dat het niet ter kennis 
brengen van de borg, door de scht~ldeiser, 
van de aan de hoofdschuldenaar toege
stane termijnverlenging weliswaar in 
bepaalde gevallen een schuldige tekort
koming kan opleveren waardoor de borg 
de mogelijkheid wordt ontnomen om 
tijdig de afdoende bewarende maatrege
len te treffen ten einde, zelf, elk nadeel te 
vermijden, in welke gevallen die tekort
koming, in zover eruit schade is ontstaan, 
voor de schuldeiser de verplichting tot 
vergoeding medebrengt en zulks even
tueel in de vorm van teniet gaan van de 
borgtocht; 

Overwegende echter dat uit bovenge
melde vaststellingen van het arrest, het
welk er onder meer op wijst dat verweer
ster de mogelijkheid had zelf op te treden, 
niet voortvloeit dat verweerster door 
toedoen van eiseres niet 1neer in haar 
rechten kon treden, dat een fout door 
eiseres werd begaan waardoor schade 
werd veroorzaakt en dat de borg dien
volgens van zijn verbintenis bevrijd is; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die r-edenen, vernietigt het bestre
den arrest ;· heveelt dat van dit arrest · 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover door de fei
tenrechter zal beslist worden; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

4 juni 1971.- 18 kamer.- Voo1·zitte1·, 
Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve~·, de H. Wau
ters. Gelijkl-uidende conclttsie, de 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·s, 
de HH. Struye en· Bayart. 

28 KAMER. - 7 juni 1971. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VoORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE 
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING VAN RET OPENBAAR MINIS
TERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE EN 
TEGEN DE VOOR HEW[ BURGERREOHTE
LIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 

CASSATIE, 1971. - 32 

2° WEGVERKEER. - vVEGvERKEERs
REGLEMENT VAN 14 ll'lAART 1968, ART!· 
KEL 27-1.- VERPLIOHTING VOOR ELKE 
BESTUURDER ZIJN SNELHEID TE REGE· 
LEN TEN EINDE TE KUNNEN STOPPEN 
VOOR EEN HINDERNIS DIE KAN WORDEN 
VOORZIEN. - HINDERNIS DIE KAN 
WORDEN VOORZIEN.- BEGRIP. 

1° 'Een beklaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voO?'zien tegen de beslissing 
op de stmjvo1·de1·ing van het openbam· 
ministe1·ie tegen een medebeklaagde en 
tegen de voo1· hem btwge?Techtelijlc actn
sprakelijke pcwtij (1). 

2° De j eitenrechte?' Jean, op g1·ond van de 
jeitelijke omstandigheden van de zaalc, 
wettelijlc beslissen dat de ve1plichting 
voo1· elke besttttt?"de1· zijn snelheid te 
1·egelen ten einde te kunnen stoppen voo1· 
een hindentis die lean w01·den voo1·zien, 
ten deze voo1· de bestutwde1· die een zwaar 
voe?"tttig met een actnzienlijlce overbowv 
volgt en die van 1·ichting ging ve1·ande-
1·en, het ve~·bod implicee1·t zijn voe1·tuig, 
al was het met een bepedcte snelheid, in 
het te voorziene ttitzwaaiingst1·ajekt van 
de ove1·bouw van de voo1"ligge1· te plaat
sen. (Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, art. 27-1.) 

(DETHIS, T. FYON EN OOOPERATIEVE VEN· 
NOOTSOHAP «GARAGE DU PERRON n.) 

ARREST (ve?"taling), 

' HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 oktober 1970 in l).oger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
zich in cassatie te voorzien tegen alle 
beschikkingen van het vonnis ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de op de rechtsvordering van ·het 
openbaar ministerie gewezen beslissingen 
waarbij de verweerder Fyon wordt vrij
gesproken en de verweerster, burgerrech
.telijk aansprakelijk voor hem, buiten 
zaak wordt gesteld : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich hiertegen in cassatie te voorzien ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de strafvordering 
ingesteld tegen eiser en op de burgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld door deze 
tegen de verweerder Fyon en de verweer-

(1) Cass,, 18 januari 1971, sttpTa, biz. 473. 
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ster, burgerrechtelijk aansprakelijk voor 
hem, alsmede door verweerster tegen 
eiser : 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 17 en 27, 1, lid 2, 
van het wegverkeersreglement, 

ee1·ste onde1·deel, doo?'dat het bestreden 
vonnis de telastlegging bewezen heeft 
verklaard, die op grond van artikel 27, 1, 
lid 2,van het wegverkeersreglement, tegen 
eiser werd aar1gevoerd om zijn snelheid 
niet te hebben geregeld ten einde in alle 
omstandigheden te kunnen stoppen voor 
een hindernis die kan worden voorzien, 

te1·wijl dat artilml veronderstelt dat de 
snelheid waarmee de overtreder zijn voer
tuig bestuurt, een van de oorzaken van 
het ongeval is ; het bewijs dus moet wor
den bijgebracht dat, indien eiser minder 
snel had gereden, het ongeval niet zou 
zijn gebeurd; uit het strafdossier blijkt, 
wat trouweJlS niet wordt betwist, dat het 
ongeval hieraan te wijten is dat het 
achterstel van de autobus naar links is 
uitgezwaaid tijdens het maneuver dat 
hij verricht bij naar rechts draaien ; in 
de onderstelling dat eisers voertuig stil
stond op het ogenblik van de schok, het 
ongeval juist op dezelfde wijze zou zijn 
gebeurd vermits het zijn enige oorzaak 
vindt iJl de uitzwaaiu1g naar links van 
het achterstel van de auto bus; dienten
gevolge het feit dat eisers voertuig op het 
ogenblilc van het ongeval met een zeer 
geringe snelheid reed in geen oorzakelijk 
verband staat met de aanrijding en aan 
eiser niet kan worden verweten niet 
·meester te zijn gebleven van zijn snelheid 
voor een hindernis die kon worden voor
zien, daar die SJ1ell1eid bij het ongeval 
geen enkele rol heeft gespeeld ; 

tweede ondenleel, doonlut het bestreden 
vonnis Fyon heeft ontslagen van de 
rechtsvervolging die tegeJl hem op grond 
van hetzelfde artikel 27, 1, lid 2, van het 
wegverkeersreglemeJlt is ingesteld, 

te1·wijl echter niet te betwijfelen valt 
dat de uitzwaaiing naar links van het 
achterstel van de auto bus de oorzaak van 
het ongeval is, zodat de bestuurder van de 
auto bus Jliet meester is gebleven van zijn 
snelheicl voor een hindernis die was te 
voorzien ; trouwens al heeft de rechtbank 
de veroordeling van eiser gerechtvaar
digd, zij niet de minste uitleg heeft ver
strekt omtrent de reden waarom zij heeft 
overwogeh dat die telastlegging niet tegen 
Fyon koJl worden aangevoerd ; die be
schikking van het bestreden vonnis dus 
moet worden vernietigd wegens niet
·motivering ; 

de1·de onde1·deel, doo?'dat het bestreden 
vonnis de beklaagde Fyon heeft ontslagen 
van vervolging wegens overtreding van 
artikel 17 van het wegverkeersreglement, 

te1·wijl dit artikel zegt dat een bestulU'
der die een maneuver wil uitvoeren, de 
andere bestuurder moet laten voorgaan 
en dat het feit zich opnieuw in bewegu1g 
te brengen na te hebben gestopt een 
maJleuver is ; het dus niet kan worden 
betwijfeld dat de autobus die Fyon be
stum·de, een maneuver heeft uitgevoerd, 
en laatstgenoemde dientengevolge de 
andere bestuurders met name eiser moest 
laten voorgaan ; de overtrading dus 
klaarblijkelijk bewezen was en hetvonnis, 
dat Fyon heeft ontslagen van de des
betreffende vervolgingen, die wettelijke 
bepalingen heeft geschondeJl : 

Over de drie onderdelen sa1nen : 

Overwegende dat, 01n tE)gen eiser de 
telastleggmg bewezen te verklaren, als 
bestuurder, nagelaten te hebben zijn 
snellieid te regelen ten einde in alle om
standigheden te lnmnen stoppen voor 
een hindernis die kan worden voorzien 
(artikel27, 1, lid 2, van hetwegverkeers
reglement) en om te beslissen dat aileen 
de tegen eiser aangevoerde telastlegging 
bewezen is en dat de gehele aansprake
lijkheid van het ongeval op hem rust, 
het vonnis hierop stetmt dat eiser « er 
zich rekenschap moest van geven dat 
Fyon stil stond midden een scherpe bocht 
draaiende naar rechts; dat de overbouw 
van de autobus aanzienlijk was ... ; dat 
hij (eiser) had moeten voorzien dat bij 
het zich opnieuw in beweging brengen 
het achterstel vaJ1 de autobus naar links 
ging uitzwaaien; dat Dethis (eiser) zich 
niet in het voorzienbare trajekt van de 
autobus had mogen plaatseJ1, te meer 
daar hij naar links wilde afslaan » ; 

Dat uit deze redenen blijkt enerzijds 
dat, ook al was deze vaart zeer gering op 
het ogenblik van de botsing de snelheid 
waannee eiser reed en waardoor zijn 
voertuig in het voorzienbare trajekt van 
de autobus moest komen, in oorzakelijk 
verband staat met het ongeval ; ander
zijds dat de verweerder Fyon, bestum·der 
van de autobus, deze opnieuw heeft 
km1J1en in beweging brengen zonder dat 
hij de foutieve gedragingeJ1 van eiser 
heeft ktmnen voorzien, die had moeten 
vermijden zijn voertuig te plaatsen in het 
uitzwaaiingstrajekt naar links van het 
« sterk overgebouwd » achtergedeelte van 
de autobus; 

Overwegende dat bij het ontbreken 
van conclusies waarop de feitenrechters 
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hadden moeten antwoorden, het vonnis 
aldus zijn beslissingen regelmatig moti
veert door een beroep op feitelijke en 
derhalve door hen op onaantastbare wijze 
beoordeelde gegevens ; dat het Hof 
overigens niet bevoegd is om de feitelijke 
gegevens nader te onderzoeken waarop 
het middel gegrond is ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschJ:even 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

7 jtmi 1971.- 2e kamer. - Voo1·zitte1· 
en Ve1·slaggeve1·, de H . Perrichon, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat generaal. - Pleite1·, de H. Delfosse 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Luik). 

2e KA,MER.- 7 juni 1971. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERREERS
REGLEMENT VAN 14 MAART 1968, ARTI
KEL 27-3.- PLOTSELING RElliMEN. 
OvERTREDING. - VooRWAARDE. 

20 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 14 MAART 1968. -
0VERTREDING VAN ARTIKEL 27-1 EN 
-3. - PLOTSELING REMMEN. - AL 
DAN NIET BESTAAN VAN VEILIGHEIDS
REDENEN. - HINDERNIS DIE ALDAN 
NIET KAN WORDEN VOORZIEN. - BE
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

1 o Doo1· m·tilcel 27-3 van het wegve?·lcee?'s
?'eglernent van 14 rnaa?"t 1968 is het 
enlcel ve1·boden de 1W1·rnale gang van de 
ande1·e bestuu1·de1·s te . beletten doo1· plotse
ling te 1·ernrnen, wannee1· dit niet om 
veiligheids1·edenen nodig is (1). 

2° De jeitem·echte1· oo?"deelt soeve1·ein of, 
aan de hand van de gegevens van de zaalc, 

(1) Vgl. cass., 13 februari 1961 (Bull. 
en PASIC., 1961, I, 633). 

(2) Vgl. cass., 29 januari 1968 (A1'1·. cass., 
1968, blz. 713}; raadpl. cass., 14 september 
1970, supm, blz. 36. 

het plotseling 1·ernmen van een voe?"tuig al 
dan niet om ·veili gheids1·edenen nodig 
was en of het een hinde1·nis was die al 
dan niet leon w01·den voo1·zien doo1· de 
bestuu1·de1· van dit voe?"t~tig (2). (Weg
verkeersreglement van 14 maart 1968, 
art. 27-1 en -3.) 

(BAllfELIS, T. STROOBANTS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 december 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
ingesteld: 

a) tegen de verweerder, meqebe
klaagde : 

Overwegende dat eiser, beklaagde, niet 
bevoegd is om zich in cassatie te voorzien 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van het openbaar ministerie tegen een 
medebeklaagde ; 

b) tegen eiser : 

Over de gezamenlijke middelen, 
het ee1·ste, afgeleid uit de schending van 

artikel 97 van de Grondwet, 
doo1·dat het vonnis niet antwoordt op 

eisers conclusie waarin hij stelde 1° dat 
de gedraging van een ml.tobestnurder die 
stopt om een eventnele aanrijding te ver
mijden met een bestmn·der die voorrang 
moet geven, niet kon worden beschonwd 
als voorzichtig of schnlclig naar gelang 
laatstgenoemde al dan niet in feite die 
voorrang heeft 'geschonden, 2° dat de 
voorranggever zelf erkende « dat hij even 
voornit was gekomen om naar links nit 
te kijken " en toen een aantal wagens 
heeft zien aankomen, waarvan de eerste 
(die van eiser) zich op ongeveer tien meter 
van de hoek bevond en dat hij bij het zien 
van die wagen gestopt had om hem te 
laten voorgaan, en dat eiser hiernit af
leidde dat hem niet kon worden verweten 
te hebben geremd voor een wagen die 
nit een secnndaire weg kwa.m waarvan 
hij nog slechts een tiental meter ver~ 
wijderd was en terwijl hij kon vrezen 
dat de voorranggever toch zon voort
rijden; 

het tweede, afgeleid nit de schending 
van artikel 27-3 van het koninklijk 

1 
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besluit van 14 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 

doo1·dat het vonnis eiser veroordeelt 
om de normale gang van de andere 
bestuurders te h ebben belet door plots 
te remmen waar dit niet om veiligheids
r edenen nodig was, 

te1·wijl het woord " veiligheidsredenen " 
duidelijk erop wijst dat rekening moet 
worden gehouden met de redenen waarom 
is geremd en het al dan niet foutieve 
k arakter van het remmen niet afhankelijk 
kan worden gemaakt van de uiteindelijke 
gedraging van de weggebruiker voor wie 
eiser heeft geremd : 

Overwegende dat, na te h ebben aan
genomen dat de voorranggever verklaard 
h ad even vooruit te zijn gekomen op de 
voorrangweg om naar links uit te kijken, 
m aar daarna gestopt had, zonder hier
omtrent enige twijfel te laten, het vonnis 
erop wijst dat, naar de verklaring van een 
getuige " die de verschillende fasen van 
h et ongeval zeer omstandig heeft kum1en 
beschrijven "• eisers wagen duidelijk ge
aarzeld heeft, vertraagd heeft, zijn snel
heid opnieuw heeft opgevoerd en daarna 
gestopt heeft midden op het luuispunt, 
waar hij ten slotte werd aangereden door 
die van verweerder ; dat dezelfde getuige 
heefb gezien dat de wagen van de voor
ranggever volledig stilstond ; dat op 
grond van die vaststellingen het vonnis 
beslist dat, in strijd met wat eiser be
weert, de voorranggever geenszins heeft 
willen bekomen te kunnen doorrijden; 
d at het rermnen van eiser niet gerecht
vaardigd is door zijn voorzichtigheid, 
maar wel door zijn aarzeling ; 

Overwegende dat artikel 27-3 van het 
algemeen reglernent op de politie van het 
wegverkeer het beletten van de normale 
gang van de andere bestuurders door 
plots t e remmen slechts als misdrijf aan
merkt, wanneer dat rermnen niet om 
veiligheidsredenen nodig is ; 

Overwegende dat de rechter aan d e 
h and van d e gegevens van de zaak op 
onaantastbare wijze oordeelt dat het 
re1n1nen, oorzaak van het ongeval, hier 
niet een door veiligheidsredenen vereiste 
reactie uit voorzichtigheid is maar het 
gevolg is van de aarzeling van de bestuur
der ongeacht de werkelijke reden van 
zijn aanvankelijke gedraging zodat hij 
op eisers conclusie geantwoordt heeft en 
wettelijk uit zijn vaststellingen heeft 
afgeleid dat eiser de normale gang van 
de achterligger heeft belet ; 

Dat de middelen niet ktmnen worden 
aangenomen ; 

Overwegende voor het overige dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig d e wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering ingesteld : 

a) door verweerder tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen enkel bij
zonder middel aanvoert ; 

b) door .eiser tegen verweerder : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening van de eiser a ls 
burgerlijke partij werd betekend aan de 
partij waartegen zij is gericht ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

7 juni 1971.- 2e kamer.- Voo?·zitte?·, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve?·slctggeve?', de H. Clason. 
- Gelijklttidende conclttsie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Cho
me (van de balie bij h et Hof van beroep 
te Brussel). 

2e KAMER. - 7 juni 1971. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WEGENS EEN GECORRECTIONALISEERDE 
l\HSDAAD EN WANBEJ:?RIJVEN NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT 
VERWEZEN. - BESCHIKKING WAARBIJ 
DE CONCLUSIE TEN BETOGE DAT HET 
HOF VAN ASSISEN HET BEVOEGDE VON
NISGERECHT IS WORDT VERWORPEN.
BESCHIKKING NIET GEWEZEN INZAKE 
DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKS
GERECHTEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING

STELLING. - ARREST WAARBIJ NIET 
ONTV ANKELIJK WORDT VERKLAARD HET 
VERZET TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 
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DE RA,ADKAl\'IER. - BESCHIKKING VAN 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
REOHTBANK WEGENS EEN GECORREC
TIONALISEERDE ll'liSDAAD EN WANBE 
DRIJVEN. - BESOHIKKING DIE DE 
OONCLUSIE VERWERPT WAARBIJ WORDT 
BETWIST DAT DE OORRECTIONELE 
REOHTBANK HE'r BEVOEGDE VONNISGE
REOHT WAS.- 0Nll'liDDELLIJKE VOOR
ZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

1° Geen beslissing inzake de bevoegdheid 
van de onde1·zoelcsge?·echten is de beschik
king van de ?'aadkame?' waa1·bij de 
beklaagde wegens een geco?'?'ectionali
see1·de misdaad en wanbed1·ijven naa1· de 
co?Tectionele 1·echtbank wO?·dt ve1·wezen 
doo1· de conclttsie te ve?·we1·pe1~ van de 
beklaagde ten betoge clat het hof van 
assisen het bevoegcle vonnisge1·echt is (1). 

2° Geen onmiddellijke voo1·ziening kan in 
cassatie wo1·den ingesteld tegen het a?'?'est 
van de kame?' van inbeschuldigingstel
ling wam·bij niet ontvankelijk w01·dt 
veTlclaa1·d het ve1·zet tegen een beschikking 
van de madkame1· die de beklaagde 
wegens een gecon·ectionalisee1·de misdaacl 
en wanbed1·ijven naa?' de co?'?'ectionele 
?'echtbanlc ve1·wijst, oolc al ve1·we1'Pt deze 
beschilclcing een conclusie van de be
lclactgde waa1·in hij, zonde1· de bevoegd
heid van de onde?·zoelcsge?'echten te be
twisten, betoogt dat het bevoegde vonnis
ge?·echt het hof van assisen is en niet 
de co?'?'ectionele 1·echtbank (2). (Sv., 
art. 416.) 

(ESKENAZI.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 januari 1971 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling : 

Overwegende dat het arrest op grand 
van de artikelen 135 en 539 van het Wet
hoek van stra.fvordering het verzet niet 
ontvankelijk verklaart, dat eiser had 
gedaan tegen een beschikking van de 
raadkamer, waardoor hij naar de correc-

(1) en (2) Cass., 22 janual'i 1951 (Bull. en 
PAsic., 1951, I, 327); raadpl. cass., 2 juni 
1964 (ibid., 1964, I, 1036), 18 maart 1968 (A1'1'. 
cass., 1968, biz. 946), 17 maart 1969 (ibid., 
1969, biz. 661) en 6 april 1970 (ibid., 1970. 
biz. 717) . 

' tionele rechtbank werd verwezen wegens 
een gecorrectionaliseerde misdaad en 
wegens wanbedrijven ; 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
voor de raadkamer gesteld heeft " dat 
in de vordering tot verwijzing de te 
zijnen laste gelegde feiten slechts gedeel
telijk en onvolledig werden gekwalifi
ceerd ,, " dat de misdrijven .. . zo zij op 
juiste wijze werden gekwalificeerd, mis
daden tegen de inwendige veiligheid van 
de Staat uitmaken, die uiteraard onbe
twistbaar het kenmerk van politiek mis
drijf hebben " en " dat de raadkamer 
niet bevoegd is om feiten, waarvan het 
mogelijk is dat ze als een politieke mis
daad of een politiek wanbedrijf zouden 
worden omschreven, voor kennisneming 
naar de correctionele rechtbank te ver
wijzen "; 

Overwegende dat deze middelen in een 
andere vorm w erden hernomen in de 
conclusie van eiser voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat, zoals het arrest erop 
wijst, genoemde conclusie, niettegen
staande haar bewoordingen, niet de 
bevoegdheid van de raadkamer heeft 
afgewezen om de uit het opsporingsonder
zoek gerezen bezwaren te beoordelen, 
maar slechts heeft betwist dat het be
voegde vonnisgerecht de correctionele 
rechtbank zou zijn ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
geen beslissing inzake bevoegdheid is in 
de zin van artikel 416, tweede lid, van 
het vVetboek van strafvordering ; 

Dat het een voorbereidend arrest en 
een arrest van onderzoek is, zodat de 
voorziening, die voor de eindbeslissing 
werd ingesteld, niet ontvankelijk is ; 

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

7 juni 1971. - 2e kamer. - Voo?'
zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Capelle. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Nathan Weinstock (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

2e KAMER. - 7 juni 1971. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
EENSTEli!Ili!IIGHEID. - CoRRECTIO-
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NELE RECHTBANK VERZWAART DE STRAF 
DIE DOOR DE POLITIERECHTBANK IS 
UITGESPROKEN. - EENSTEMMIGHEID 

VEREIST. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - VRIJSPRAAK. 
VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1 o De co?'?'ectionele ?'echtbank km~ de st1·aj 
die de politie1·echtbank heejt uitgesp1·oken 
niet ve1·zwm·en dan met eenpm·ige stem
men van haadeden(1). (Sv.,art.2llbis.) 

2o Wegens het ontb1·elcen van belang is niet 
ontvankelijk de voo?'ziening van de 
belclaagde tegen een beslissing die hem 
m·ijsp1·eekt (2) . 

(ROTTHIER.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 januari 1971 in boger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen eiser is ingesteld : 

A) wegens de telastlegging A 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 211 bis van 
het Wetboek van strafvordering, 

doo1·dat de correctionele rechtbank, 
rechtdoende in hoger beroep, de straf 
van de politierechtbank heeft verzwaard, 

te1·wijl zij desbetreffende niet heeft 
vastgesteld dat zij met eenparige stem
men van haar !eden uitspraak heeft 
gedaan: 

Overwegende dat eiser, verdacht van 

(1) Cass., 11 mei 1971, Stt1n·a, blz. 915. 
Artikel 211bis nieuw van het Wetboek 
van strafvorde1•ing is van toepassing op aile 
gerechten in hoger beroep, met uitzondering 
van het Militai.J.· Gerechtshof. Men raadplege 
hieromtrent cass., 15 februari 1971, Stt1J1'a, 
blz. 575. 

(2) Cass., 15 februari 1971, sttpm, blz. 570. 

te Waterloo op 26 februari 1969 als 
weggebruiker, die van richting wilde 
veranderen, het normale verkeer te heb
ben gehinderd van de weggebruikers die 
hem tegemoet kwamen op de rijbaan 
die hij ging verlaten, door de Politie
rechtbank te Nijvel veroordeeld werd tot 
veertig frank geldboete, gebracht op 
achthonderd frank of acht dagen ver
vangende gevangenisstraf ; dat op de 
hogere beroepen van eiser en van het 
openbaar ministerie de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel deze straf heeft 
verzwaard en tegen eiser een geldboete 
van honderd frank heeft uitgesproken, 
gebracht op tweeduizend frank, of een 
maand vervangende gevangenisstraf, zon
der vast te stellen dat het vonnis op dat 
punt werd u itgesproken met eenparige 
stemmen van de !eden van de rechtbank ; 

Dat het vonnis aldus artikel2llbis van 
~et W etboek van strafvordering heeft 
geschonden ; 

B) wegens de telastlegging B : 

Overwegende dat eiser er geen belang 
bij heeft een cassatieberoep in te stellen 
tegen de beslissing waarbij hij van ver
volging werd ontslagen ; 

Dat de voorziei1ing desbetreffende niet 
ontvankelijk is; 

0) wegens de telastlegging 0 : 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het 
eiser heeft veroordeeld wegens de telast
legging A ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de twee derde van 
de kosten ; laat het overige ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Recht bank te Brus
sel, zitting houderide iJl hoger beroep. 

7 juni 1971. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Clason. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
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2" KAllmR. ___:_ 7 juni 1971. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
STRA.FVORDERING. - CONCLUSIE TEN 
BETOGE DAT ER TWIJFEL BESTOND 
OMTRENT FEITELIJKE GEGEVENS. -
CONCLUSIE DIE INGEVOLGE DE VAST
STELLINGEN VAN DE RECHTER NIET 
DIENEND IS. - CONCLUSIE WAAROP 
NIET l\iOET WORDEN GEANTWOORD. 

De 1·echte1· is niet ve1-plicht te antwoo1·den 
op een conclusie ten betoge dat m· twijjel 
bestond omt1·ent jeitelijke gegevens wan
nee?· deze, ingevolge de vaststellingen in 
zijn beslissing, niet dienend zijn gewor
den (1). (Grondwet, art. 97.) 

(LEROY EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« WINDEY GEBROEDERS >> .) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 februari 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen ; 

I. Op de voorziening van de eiser Leroy, 
beklaagde; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van het algemeen beginsel van de 
rechten der verdediging en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat eiser in hoger beroep een con
clusie heeft neergelegd waarin de voor 
de politierechtbank mondeling uiteen
gezette middele~1. worden overgenomen 
en in de eerste plaats vrij spraak wordt 
gevorderd, subsidiair verhoor van een 
getuige en , meer subsidiair, vergunning 
om h et voertuig van zijn werkgever te 
b esturen, met name een b estelwagentj e 
m et een eigen gewicht van 1.230 kg en 
een laadvermogen van 1.050 kg, 

tenvijl het bestreden vonnis enkel en 
alleen h et beroepen vonnis heeft beves
tigd, waaruit volgt dat het vmmis niet 
naar de eis van de wet met rede~1en is 
omkleed en de r echten d er verdediging 
h eeft geschonden : 

Overwegende dat, vervolgd wegens de 
misdrijven bepaald bij de artikelen 10, 
lid 4, van het wegverkeersreglement van 
14 maart 1968 en 33 van de wet op d e 

(1) Cass., 21 januari 1063 (Bttll. en PASIC., 

1963, I, 579); raadpl. cass., 15 maart 1971, 
s1tp1·a, biz. 682. 

politie van het wegverkeer (coordinatie 
van 16 maart 1968), eiser tot twee geld
boeten werd veroordeeld en bovendien, 
wegens de tweede telastlegging, vervallen 
werd verklaard van het recht bepaalde 
categorieen voertuigen te besturen (cate
gorieen A en B); 

Overwegende d at eisers conclusie voor 
de rechter in hoger beroep niet sloeg op 
de overtreding van artikel10, lid 4, van 
het wegverkeersreglement; dat zij aileen 
betrekking had op het vluchtmisdrijf; 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de terechtzitting van 21 januari 
1971 blijkt dat de rechtbank de getuige 
wiens verhoor door eiser werd verzocht, 
gehoord heeft ; 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
betreffende het vluchtmisdrijf de bestand
delen van dat misdrijf, zoals zij zijn 
bepaald in de wet, niet betwistte, m aar 
enkel betoogde dat er twijfel bestond of 
hij « onmiddellijk >> na de aanrijding was 
weggereden en ofhij zich «met zekerheid » 
rekenschap had gegeven van het bestaan 
van d e schade die hij h ad veroorzaakt ; 

Overwegende dat, door te beslissen 
« dat de eerste rechter t erecht d e tegen 
beklaagde aangevoerde telastleggingen 
bewezen heeft verklaard », de rechter in 
hoger beroep impliciet maar zeker de 
geopperde twijfel heeft opgeheven ; d at 
hij niet verder moest antwoorden op 
eisers conclusie, die niet geschikt was om 
het bestaan van het misdrijf uit te sluiten 
en dus niet ter zake was ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de vervallenverklaring van het recht te 
sturen, de rechter binnen d e bij de wet 

· gestelde perken op onaantastbare wijze 
de straf toemeet naar gelang v an de 
zwaarte van het misdrijf dat hij bewezen 
verklaart ; 

Overwegende dat eiser voor het overige 
niet aantoont waarin de rechten der 
verdediging zouden zijn geschonden ; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgesclu:even 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Op de voorziening van de eiseres, 
de naamloze vennootschap Windey ge
broeders, burgerrechtelijk aansprakelijk : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt d at de voorziening b etekend werd 
-aan het openbaar ministerie waartegen 
zij is gericht ; 
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Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

7 juni 1971. - 2e kamer. - Voo?·
zitte?', de H . Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, de 
H. Closon. - Gelijkluiclencle conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H . Ch. Caroy (van de balie te 
Bergen). 

ze KA.!"\fER. - 7 juni 1971. 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. 
- DAC+VAARDING VAN DE BEKLAAGDE, 
OP ZIJN HOGER BEROEP OF OP DAT 
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE, VOOR 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP. 
STUITINGSDAAD . 

20 VERJARING. - STRAFZAKEN. -
VERJARING VAN DE STRAFVORDERINC+. 
- VERSTEKARREST DAT NIET AAN DE 
PERSOON IS BETEKEND. - GEWONE 
VERZETTERl\UJN. - 0PSCHORTING, BIJ 
RET VERSTRIJKEN VAN DE VERZETTER
l\UJN, VAN DE VERJARINGSTERMIJN 
VAN DE STRAFVORDERING. - VER
JARINGSTERMIJN VAN DE STRAFVOR
DERING VERVANGEN DOOR DE VERJA
RINGSTERMIJN VAN DE STRAF. 
VERJARINGSTERMIJN VAN DE STRAF
VORDERING BEGINT OPNIEUW TE LOPEN 
DOOR DE BETEKENING VAN RET VERZET 
TEGEN RET VERSTEKARREST. 

1 o De clagvcta?'cling van cle beklactgcle, op 
zijn hoge1· be1·oep (1) of op clat van het 
openbaa?' ministe1·ie voo?' cle ?'echte?' in 
hoge?' be1·oep, is een clctacl van ve1·volging 
die cle ve1jm·ing van cle st?·afvo?·de?·ing 
stuit (2) . (Wet van 17 april 1878, 
art. 22.) 

2o Ingeval het ve?·stelca?'?'est niet aan cle 

(1) Cass., 5 oktober 1931 (Bull. en PASIC., 
1931, I, 239). Daarentegen stuit een proceshan
deling van de b eklaagde zelf de verjaring niet 
van d e strafvordering of van de b'urgerlijke 
rechtsvordering : cass., 9 mei 1958 (Bull. en 
PASIC., 1958, I, 999). 

(2) Raadpl. buiten het arrest van 5 oktober 
1931 waarvan in de vorenvermelde noot 

p e1·soon is betelcend, tvo1·dt de ve?jarings
tennijn van de strafvo?·de?·ing bij het 
ve?·st?·ijlcen van de getvone ve1·zettennijn 
gescho1·st en ve1·vangen cloo?' de ve?ja
?'ingstennijn van de st1·aj, en begint pas 
opnieuw te lopen op cle datttm van de 
betelcening van het ontvanlcelijk ve?·lclaa?'
de ve1·zet tegen het ve?·stelca?Test (3). (Wet 
van 17 april 1878, art. 22 en 24.) 

(LOUVINS.) 

ARREST (ve?'tctling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 maart 1971 door het Hof van 
beroep te Lu:ik gewezen ; 

Over het middel hieruit afgeleid clat, 
door te b eslissen dat de strafvordering 
wegens de misdrijven door eiser op 
18 oktober en 23 noven::tber 1964 ge
pleegd, m et name een autovoertuig op de 
openbare weg te hebben bestmu·d on
clanks een vervallenverklaring van het 
recht een voertuig te bestm·en, tegen hem 
met toepassing van artikel 18, § 3, lid 1, 
van de wet van 1 jnli 1956 uitgesproken 
bij h et in lu·acht van gewijscle gegaan 
arrest van het Hof van beroep te Luik 
van 17 m ei 1961, niet verjaard was op 
het ogenbl:ik van de · uitspraak van het 
bestreclen arrest, het hof van beroep 
artikel 22 heeft geschonden van de wet 
van 17 april 1878, die gewijzigd is bij de 
wet van 30 mei 1961, alsmede artikel 68 
van cle wet op de politie van het weg
verkeer (coiirdinatie van 16 m aart 1968) : 

Overwegende dat nit de processtukken 
blijkt dat op 3 maart 1971, op welke 
datum het bestreden arrest -werd gewe
zen, de strafvordering niet verjaard was; 
dat de verj aring immers regelmatig werd 
gestuit op 7 oktober 1965, op welke 
datum eiser voor het hof van beroep 
werd gedagvaard om te horen uitspraak 
doen op het hoger beroep dat door hem 
en de Procm·eur des Konings werd inge
steld tegen het veroordelend vonnis van 
22 juni 1965 van de Correctionele Recht-

sprake is, cass., 11 juli 1939 (Bttll. en PAsiC., 
1939, I, 360}, 17 december 1956 (ibid., 1957, 
I, 412), 7 december 1959 (ibid., 1960, I, 407}, 
21 februari 1966 (ibid., 1966, I , 805), 30 okto
ber 1967 (An·. cass., 1968, blz. 329) en 23 fe
bruari 1971, sttpnt, blz. 605. 

(3) Raadpl. cass., 9 oktober 1967 (A1'1'. 
cass., 1968, blz. 190) en noot 1. 
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bank te Neufchateau; dat bet verstek
arrest van 20 januari 1966 waarbij voor
noemd vom1is werd bevestigd, op 4 febru
ari 1966 aan de woonplaats van eiser 
werd betekend, zodat de verj aring van de 
strafvordering ophield te lopen bij bet 
verstrijken van de normale termijn van 
verzet om plaats te maken voor de ver
jaring van de straf gedurende de buiten
gewone termijn van verzet en pas op
nieuw is beginnen t e lopen op de datum 
van bet ontvankelijk verklaarde verzet 
tegen het verstekarrest, dit is op 21 janu
ari 1971; 

D at de nieuwe eenjarige verjarings
termijn, die beginnen te lopen is vanaf 
7 oktober 1965, nu hij aldus geschorst 
werd, niet verstreken was op de datum 
van de uitspraak van bet bestreden 
arrest; · 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat voor bet 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, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

7 juni 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waru:
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Closon. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Colard , advocaat-generaal. 
Pleite?", de H. Phil. Ghilain (van de balie 
bij bet Hof van beroep te Luik) . 

2e KA,.tVIER . - 7 juni 1971. 

1 D VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. BURGERLIJKE 
PARTIJ NIET VEROORDEELD I N KOSTEN 
VAN DEZE RECHTSVORDERING.- NIET 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

2D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - 0ASSATIEBEROEP TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. - l\fiDDEL GERICHT TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECH
TER. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3D AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). WEGVER
KEERSONGEVAL.- VOERTUIG DAT EEN 
ONREGELl\1ATIG INHAALMANEUVER UIT
VOERT. - VASTSTELLING DAT DE BE
STUURDER VAN HET INGEHAALD VOER
TUIG, IN ELK GEVAL DE ANDERE BE
STUURDERS MOEST LATEN VOORGAAN. 
- V A.STSTELLING DIE NIET NOODZAKE
LIJK INHOUDT DAT ER GEEN OORZAKE
LIJK VERBAND BESTAAT TUSSEN HET 
l\HSDRIJF VA.N DE INHALENDE BESTUUR
DER EN DE SCHA.DE ZOALS ZIJ IN WER
KELIJKHEID IS ONTSTA,AN. 

4D CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERL:PKE RECHTSVOR
DERING.- VONNIS WAARIN EEN FOUT 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ WORDT 
VASTGESTELD EN ALLE AANSPRAKELIJK
HElD VOOR EEN ONGEVAL TEN LASTE 
WORDT GELEGD VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ MET UITSLUITING VAN DEVER
OORDEELDE BEKLA.AGDE . - VONNIS 
ALLEEN VERNIETIGD OMDAT DE DOOR 
DE BEKLAAGDE BEGANE OVERTREDING 
NIET IN OORZAKELIJK VERBAND STAAT 
llrET HET ONGEVAL. - 0ASSATIE VAN 
DE BESLISSING W AARBIJ ALLE AAN

SPRAKELIJKHEID VOOR DE SCHADE TEN 
LASTE WORDT GELEGD VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ. - 0ASSATIE DIE ZICH 
NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING 
DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ EEN FOUT 
HEEFT BEGAAN WAARVOOR ZIJ AAN
SPRAKELIJK IS. 

1 D De bu7·ge1·lijlce pa1·tij die niet in lcosten 
van de stmjv01·de1·ing w01·dt ve1·oo1·deeld, 
is niet ontvankelijlc om zich tegen de 
beslissing op deze 1·echtsvonle1·ing in 
cassatie te voo?"zien ( 1). 

2D Niet ontvankelijlc is het middel dat 
enkel lc?·itielc oefent op de beslissingen 
van de ee1·ste ?"echte1·, wannee1· de voo?"
ziening ge1·icht is tegen de beslissing 
van de 1·echte1· in hoge1· be1·oep (2). 

3D De vaststelling van de 1·echte1" dat de 
bestuu?"de1· van een voe1·tuig een ande1·e 
besttttwde1· die hem op on1·egelmatige 
wijze inhaalde in elk geval moest laten 
voo1·gaan, hottdt niet noodzakelijlc in dat 
e1· geen oo1·zalcelijlc ve1·band bestaat tussen 

(1) Cass., 19 oktober 1970 en 5 april 1!J71, 
sttpm, biz. 164 en 7 40. 

(2) Cass. , 8 december 1970, supm, biz. 346. 
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het miscvrijj van cle inhalencle bestuttnle?' 
en cle schacle zoals zij in we?·kelijkheicl 
is ontstacm ( 1). 

4° Ingeval een vonnis clat alle aanspm
lcelijkheicl voo1· een ongevctl ten laste legt 
van cle btwge1·lijke paTtij, wegens een 
jmtt clie zij heejt begaan, met ttitslttiting 
van cle ve1·ooTcleelcle beklaagcle, alleen 
ve1·nietigcl wm·clt op [/1'0ncl van cle onwet
telijke ve1·kla?·ing clat cle clam· cle belclaag
cle begane fout niet in oo1·zakelijlc ve1·bancl 
stand met het ongeval, st1·ekt cle ve?·nieti
ging van cle beslissing waa1·bij alle aan
spmlcelijkheicl voo1· cle schacle ten lctste 
van cle btwge?'lijke pa1·tij wonlt gelegcl, 
zich niet ttit tot cle beslissing clctt cleze 
laatste een jottt heeft begaan waa1·voo1' 
zij aansprakelijk is (2) . 

(FIGUEROA, T. 1\WERMAND.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 februari 1971 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Nijvel, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen verweerder is ingesteld ( 3) : 

Overwegende dat de eiser, burgerlijke 
partij, niet in de kosten van de strafvor
dering is veroordeeld ; 

Dat de voorzie~1.ing derhalve niet ont
vankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen verweerder is 
ingesteld : · 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 21-1, 22-2-b, 27 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

(1) Raadpl. cass., 15 februari 1971, sttp1·a, 
blz. 555. 

(2) Raadpl. cass., 12 oktober 1970, SU1J1'ct, 

blz. 138, en de in noot 3, blz. 139, geciteerde 
arresten; 29 maart en 19 april 1971, sttp1·a, 
blz. 725 en 765. 

(3) Ret bestreden vonnis veroordeelt de 

cloonlat, ee1·ste oncleTcleel, de politie
rechter de in het voertuig van verweerder 
vervoerde personen heeft gehoord en zijn 
beslissing heeft gerechtvaardigd aan de 
hand van het getnigenis van Jean 
Nadales-Le.r::ahe, dat verschilde van de 
verklaringen die hij had afgelegd aan de 
verbaliserende rijkswachters ; de getuige 
immers dit grondig verschil heeft verant
woord door zijn slechte kennis van het 
Frans, vermits hij niet in zijn moedertaal 
werd gehoord, 

en cloonlctt, tweecle onclenleel, na ver
weerder te hebben veroordeeld wegens 
overtrading van artikel 22-2~b van het 
wegverkeersreglem.ent, de rechter iJl ha
ger beroep verklaart dat de fout die deze 
heeft begaan, niet in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval, 

tenvijl de rechtbank weliswaar op on
aantastbare wijze in feite oordeelt, maar 
bet oorzakelijk verband tnssen misdrijf 
en schade niet de beoordeling van een feit 
is, en de enige oorzaak van het hier 
bedoelde ongeval het links inhalen is : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel gericht 

is tegen de beslissing van de politierecht
bank en dus niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, na te hebben vast

gesteld dat eiser die links wilde afslaan 
om een zijweg op te rijden, niet tijdig 
genoeg heeft gebruik gemaakt van zijn 
richtingaanwijzer en zich niet geleidelijk 
naar links heeft begeven, het vonnis erop 
wijst dat verweerder zijn inhaalmaneuver 
v66r het kru.:isplmt heeft begonnen en het 
niet heeft beeindigd v66r het oversteken 
ervan, maar dat die font niet in oorzake
lijk verband staat met het ongeval, op 
grond dat verweerder die een 1nanenver 
uitvoerde nu hij het voorschrift van 
artikel 25-2 van het wegverkeersregle
Inent niet in acht had genomen, in elk 
geval de andere bestuurders n1.oest laten 
voorgaan; 

Overwegende dat deze beschonwing 
niet noodzakelijk de vaststelling door de 
feitenrechter insluit van de afwezigheid 
van elk oorzakelijk verband tussen ver
weerders font en eisers schade zoals deze 

verweerder, beklaagde, wegens inhaling op 
een kruispunt waar het verkeer noch door een 
bevoegcle persoon noch door lllidclel van ver
keerslichten wordt geregeld, maar spreekt hem 
vrij van de telastlegging van onopzettelijk toe
brengen van slagen en verwondingen. 
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is teweeggebracht ; dat de rechtbank 
derhalve haar afwijzing van de rechts
vordering van eiser niet wettelijk recht
vaardigt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
op de bm'gerlijke rechtsvordering, inge
steld door eiser, beha.Ive waar het b eslist 
dat eiser een font heeft begaan waarvoor 
hij kan worden aangesproken ; beveelt 
dat van dit 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 hoger beroep. 

7 juni 1971. - 2• kamer. - Voo?'
zitte?', d e H . P errichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Closon. - Gelijlchtidende conchtsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. G. Declercq (van de balie 
te Nijvel). 

2• KAMER. - 8 juni 1971. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - CoRRECTIONELE 
RECHTBANK DIE VAN EEN ll'i:ISDAAD 
KENNIS NEElVIT DOOR EEN BESCHIKKING 
VAN VERWIJZING, ZONDER OPGA VE VAN 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, EN 
BOVENDIEN VA-1<1 EEN WANBEDRIJF 
DOOR EEN DAGVAARDING VAN DE PRO
CUREUR DES KONINGS. - SAMENHANG 
TUSSEN MISDAAD EN WANBEDRIJF. -
BESLISSIN G VAN ONBEVOEGDVERKLA
RING. - VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING EN VERWIJZING NAAR DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

1¥ annee1· de co1'1'ectionele ?'echtbank ten 
laste van een vm·dachte lcennis heejt 
genomen van een misdaad doo1· een 
beschikking van de ?'aadlcame?', zonde1· 
opgave van ve1·zachtende omstandighe
den, en bovendien van een wanbed1·ijj 
doo?' de dagvaarding van de p1'0Ctt?'ett?' 
des Konings, en de ?'echtbanlc zich, na 

vaststelling van de samenhang tttssen de 
misdaad en het wanbedrijj, onbevoegd 
heejt ve1·lclaanl om van de zaalc lcennis 
te nemen, 1·egelt het H of het ?'echtsgebied, 
ntt beide beslissingen in lcracht van ge
wijsde ztjn gegaan, ve1·nietigt de be
schikking van de madlcame1· en venvijst 
de zaak naa1· de kame?' van inbesclmldi
gingstelling (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK, 

INZAKE D ... , T. D .... ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied in
gediend door de Procureur des Konings 
bij de Rechtbank van eerste aanleg te 
Kortrijk; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Kort
rijk bij beschikking van 13 november 
1970, en zonder ter zake verzachtende 
omstandigheden op te geven D ... Willy 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen om te Rmnbeke in de loop van 
de maanden augustus en september 1970 
op verschillende stonden, minstens twee
maal, zonder geweld of bedreiging een 
aanranding op de eerbaarheid gepleegd 
te hebben op de persoon van of met 
behulp van de persoon van het kind 
D ... dat, geboren op 7 november 1960, 
de volle leeftijd van 16 jaar niet had 
bereikt op het ogenblik van de feiten ; 

Overwegende dat de Proctrrem' des 
Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk D .. . Willy voor de 
correctionele rechtbank heeft doen dag
vaarden om zich te verantwoorden ten 
aanzien van de feiten in de beschikking 
van de raadkamer~omschreven en tevens 
ten aanzien van de t elastlegging van te 
Rumbeke in augustus en september 1970 
minstens driemaal in het openbaar de 
zeden geschonden te hebben door hande
lingen die de eerbaarheid kwetsen, met 
de omstandigheid dat de schennis ge
pleegd werd in tegenwoordigheid van 
het kind D ... , dat, geboren op 7 novem 
ber 1960, beneden de volle leeftijd van 
16 jaar was op het ogenblik van de 
feiten; dat D .. : Pierre en B ... Rosa zich 
tijdens de terechtzitting tegen beklaagde 
burgerlijke partij hebben gesteld; 

(1) Cass., 18 augustus 1970 (An·. cass., 1970, 
biz. 1043) en 4 mei 1971, supm, biz. 864. 
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Overwegende clat de correctionele 
rechtbank, na vastgesteld te hebben dat 
er samenhang bestond tussen de feiten 
welke het voorwerp uitmaken van de 
beschikking van de raadkarn.er, en de 
nieuwe telastlegging in de dagvaardin.g 
vervat, zich bij vonnis van 25 november 
1970, zowel ten aanzien van de strafvor
dering als ten aanzien van de burgerlijke 
rechtsvordering, onbevoegd verklaart 
daar eerstgenoemde feiten een misclrijf 
zouden opleveren waarvoor criminele 
straffen zijn gesteld ; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer en het vonnis van de cor
rectionele rechtbank kracht van gewijsde 
hebben verkregen; dat ingevolge hun 
tegenstrijdigheid een negatief geschil 
omtrent de bevoegdheid ontstaan is, 
waardoor de goede gang van het gerecht 
wordt belemmerd ; dat er derhalve grond 
is tot regeling van rechtsgebied ; 

Overwegende dat de feiten voorzien in 
de beschikking van de raadkamer, het 
misdrijf schijnen op te leveren dat door 
artikel 372 van het Strafwetboek wordt 
beteugeld; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van Cle Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, 
gedagtekend 13 november 1970; beveelt 
dat melding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; verwijst de zaak naar de 
Kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Gent. 

8 juni 1971. - 2• kamer. - Voo7'
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 22 september 1930 (Bt.Zl. en PAsiC., 
1930, I, 308). 

(2) Raadpl. cass., 26 maart 1917, redenen 
(Bttll. en PAsrc., 1917, I, 107), alsmede de 
vordering van het openbaar ministerie voor 
het arrest van het Hof van beroep te Gent 
van 30 maart 1964, R. W., 1954-1955, biz. 461, 

2e KAlVIER. - 8 juni 1971. 

1D VOORLOPIGE HECHTENIS. 
WET BETREFFENDE DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS.- VEROORDEELDE GEVAN
GEN GEHOUDEN OlVI EEN STRAF UIT TE 
ZITTEN. - GEEN TOEPASSIN G VAN DE 

WET BETREFFENDE DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS. 

2D VOORLOPIGE HECHTENIS. 
ARREST TOT VEROORDELING VAN EEN 
IN HECHTENIS GEHOUDEN BEKLAAGDE 
TOT EEN GEVANGENISSTRAF. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VER

ZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING. - BEVOEGDHEID VAN 

DE KAlVIER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

3D VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR
REST. - VERWERPING VAN HET VER
ZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING·.- VOORZIENING TEGEN 
DE BESCHIKKING VAN rVEROORDELING 

VERWORPEN. - VOORZIENING TEGEN 
DE BESLISSING, WAARBIJ HET VER

ZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING WORDT VERWORPEN, 

ZONDER BELANG. 

1 D De wet bet1·efjende de voo1·lopige inm·ij
heidstelling is niet vcm toepassing wan
nee7' de gevangenhouding ste1mt op de 
uitvoe1·ing van een 1titgesp1·oken st1·aj (1). 

2D Vanaj het cassatiebe7'0ep tegen het a7'7'est 
tot ve7'007'deling van een in hechtenis 
gehouden beklacigde tot een gevangenis
stmj tot de uitspmak van het a7'7'est op 
dit be1·oep, lean de voo1·lopige inm·ijheid
stelling op een ve7·zoeksch1·ijt wo1·den 
ve7'leend doo7' de kame1· van inbesclmldi
gingstelling (2). (Wet van 20 april1874, 
artikel 7, gewijzigd bij de wet van 
29 jtmi 1899, artil{el I.) 

3D W anneer de ve7'007'deelde zich in cassatie 
heejt voorzien tegen een a7'7'est van de 
lcame1· van inbeschuldigingstelling, waa7'-

en Rep. p1·at. d1·. belge, vo Detention p1·eventive, 
nrs. 138 tot 140; conh·a : Les Novelles, Pro
cedure penaie, -v 0 Les mandats, la detention 
preventive, la libm·te individttelle, nr. 246, 
biz. 466. Over de strekking van de wet van 
29 juni 1899, raadpiege men Pasinomie, 1899, 
biz. 152 en 153. 
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bij het ve1'zoelcsch1'ijt tot voo1'lopige in
m·ijheidstelling wonlt ve1'W01'pen, en ten 
gevolge van de venve1·ping van het 
cassatiebemep tegen de ve1'oo1·delende 
beschilclcing, deze in lc1'ctcht van gewijsde 
is gegaan, wo1'dt het cassatiebe1·oep tegen 
de beslissing, waa1'bij het ve1'zoelcsclwijt 
tot voo1'lopige inm·ijheidstelling ivo1·dt 
Ve1'W01pen, zonde1· belang ( 1). 

(DE CUBBER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 januari 1971 door het Hof 
van beroep te Gent, kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 van de wet van 
20 april 1874 en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, nadat eiser bij arrest van 
15 december 1970 van het Hofvan beroep 
te Gent was veroordeeld tot een gevange
nisstraf van zeven jaar, en zich tegen dat 
arrest in hoger cassatieberoep had voor
zien, en nadat hij vervolgens een ver
zoekschrift indiende dat, op grond van 
nieuwe feiten, strekte t'ot opheffing van 
het op 27 augustus 1968 tegen hem afge
leverd aanhoudingsmandaat en tot voor
lopige invrijheidstelling, het bestreden 
arrest dit verzoekschrift als niet ontvan
kelijk verwerpt om de reden dat eiser 
zich niet meer bevindt onder de banden 
van het destijds tegen hem uitgevaardigd 
bevel tot aanhouding, maar aangehouden 
is in uitvoering van voormeld arrest van 
15 december 1970 dat hem tot een 
gevangenisstraf van zeven j aar veroor
deelt, en omdat het hof van beroep door 
het verlenen van laatstgenoemd arrest 
zijn bevoegdheid heeft uitgeput, 

tenvijl 1° het, luidens artikel 7 van 
voormelde wet, " vanaf het beroep in 
cassatie tot het arrest " aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling belwort de voor
lopige invrijheidstelling te bevelen, zodat 
voormelde h:amer ten deze wel bevoegd 
was; 

2o het arrest, in strijd met de werke
lijkheid, beslist dat eiser " aangehouden 
is in uitvoering van het arrest dat hem 
tot een gevangenisstraf van zeven jaar 
veroordeelt " ; dat immers, bij gelegenheid 

(1) Cass., 23 oktober 1967 (A?'?'. cass., 1968, 
blz. 289); raadpl. cass., 3 mei 1971, sup1·a, 
blz. 857. 

van dit arrest van veroordeling, de on
middellijke aanhouding noch gevorderd 
noch bevolen werd, zodat eiser onmiddel
lijk diende te worden in vrijheid gesteld 
tot op het ogenblik waarop de veroorde
ling definitief zou zijn ; dat zolang op het 
cassatieberoep geen uitspraak was ge
daan, het arrest van 15 december 1970 
niet in kracht van gewijsde was gegaan 
en geen uitvoerbare kracht bezat ; het 
zeker de bedoeling van de opstellers van 
voormelde wetsbepaling was het verlenen 
van de voorlopige invrijheidstelling in 
zekere zin onafhankelijk te houden van 
de opheffing van het aanhoudingsman
daat; 

3o het bestreden arrest nalaat de 
tweede vraag van eiser, namelijk die 
strekkende tot voorlopige invrijheidstel
ling, te beantwoorden : 

Overwegende dat luidens artikel 7 van 
de wet van 20 april 1874 betreffende de 
voorlopige hechtenis, de voorlopige in
vrijheidstelling kan worden verleend op 
een verzoekschrift dat, vanaf het beroep 
in cassatie tot het arrest, wordt gericht 
aan de kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat voormeld artikel 7 
echter niet toepasselijk is wanneer de
gevangenhouding steunt op de uitvoering 
van een uitgesproken straf; 

Overwegende clat zulks weliswaar on
clerstelt clat de gevangene wordt gevangen 
gehouclen hrachtens een beslissing van 
veroorcleling welke in kracht van gewijsde 
is gegaan; 

Overwegende dat, nu eiser tegen de 
beslissing waarbij hij tot gevangenis was 
veroordeeld een voorziening in cassatie 
had ingesteld, de tenuitvoerleggil"lg van 
die beslissing -geschorst was luachtens 
artikel 373, laatste lid, van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Overwegende echter dat die voorzie
ning bij arrest van het Hof van 31 maart 
1971 werd verworpen, zodat de beslissing 
van veroordeling thans in luacht van 
gewijsde is gegaan ; 

Dat de huidige voorzienil1g dienvolgens 
bij gebrek aan belang niet m"ltvankelijk 
is; 

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

8 juni 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Vreese. - Gelijlclttidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 8 juni 1971. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN 
VERWIJZING. - 0NDERZOEK .AANGE
VRAAGD v66R DE INWERKINGTREDING 
VAN 'DE ARTIKELEN 1, § 145, EN 4-1 4 
VAN HET BIJVOEGSEL VAN HET GERECH

TELIJK WETBOEK. - MISDRIJF BEDRE
VEN IN EEN GEJ\iEENTE DIE SINDS DEZE 
INWERKINGTREDING VERBONDEN IS 
MET EEN KANTON VAN EEN ANDER 
GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. 
VERDACHTE ZONDER WOONPLAATS IN 

HET EERSTE ARRONDISSEMENT EN DAAR 
NIET GEVONDEN. - 0 NBEVOEGDHEID 
VAN DE RAADKAJ\mR VAN DIT ARRON
DISSElVIENT OM OVER DE BEZWAREN TE 
BESLISSEN. 

2o REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - 0NDERZOEK GE 
VORDERD v66R DE JNWERKINGTRE

DING VAN HET GERECHTELIJK WET
BOEK. - BESCHIKKING VAN VERWIJ
'ZING VANNA DEZE INWERKINGTREDING. 
_:____ MISDRIJF BEDREVEN IN EEN C+E 
MEENTE DIE SINDS DEZE INWERKING

'TREDING VERBONDEN IS MET EEN RAN
TON DAT DEEL UITJ\fA.AKT VAN EEN 
ANDER GERECHTELIJK ARRONDISSE
MENT.- VONNIS WAARBIJ HET RECHTS

COLLEGE ZICH « RATIONE LOCI " ONBE
VOEGD VERKLAART. - BESLISSINGEN 
MET KRACHT VAN GEWIJSDE. - REGE
LING VAN RECHTSGEBIED. - VER
DACHTE ZONDER WOONPLAATS IN HET 

EERSTE ARRONDI SSEMENT EN DAAR 
NIET GEVONDEN. VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING 
NAAR DE PROCUREUR DES KONINGS BIJ 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
VAN HET TWEEDE ARRONDISSEMENT. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. 
BESLISSINGEN VAN VERWIJZING NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK OF DE 
POLITIERECHTBANK. - GEEN ONWET

TELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE 
BEVOEGDHEID. VONNISGERECHT 
WAARBIJ DE ZAAK AANHANGIG IS. -
BESLISSINGEN DIE HUN UITWERKING 
BEHOUDEN ZOLANG ZIJ DOOR HET HoF 
VAN CASSATIE NIET ZIJN VERNIETIGD . 

1° T-V cmnee1· een oncle1·zoek wo1·clt aange
V?'aagcl v661· cle inwe?·lcingt?·ecling vcm cle 
a1·tilcelen 1, § 145, en 4-14 vcm het bij
voegsel bij het Ge1·echtelijlc W etboelc, maa1· 
de gemeente waarin het miscl1·ijf zott 
becl1·even zijn, sincls cleze inwe?·lcingt?·e
ding en k?'achtens cleze telcsten, ve1·bonclen 

is met een lcanton clat cleel 1~itmaalct van 
een ancle?' ge1·echtelijlc m'?'onclissement, 
en cle ve?·dctchte zijn woonplaats niet in 
het ee?'Ste m·1·onclissement heeft en claa?' 
niet is gevonden, is cle ?'aadlcame?· van 
de ?'echtbank van ee1·ste aanleg van clit 
a?'?'onclissement niet mee?' bevoegd om 
ove1· cle bezwann te beslissen ( 1). 

2° liVannee?', ingevolge een oncle1·zoelc dctt 
gevonlenl we1·d v661· de inwe?·lcingt?'eding 
van het Ge1·echtelijlc W etboelc, de mad
lcume?' bij ham· beslissing na cleze in
we?-lcingt?·ecling de venlachte naa1· cle 
co?'?'ectionele 1·echtbank heeft venvezen 
wegens een miscl1·ijf dctt zou beclnven 
zijn in een gemeente die, sincls dezelfde 
inwe?·lcingt?·ecling. ve1·bonclen is met een 
lcanton clat cleel ttitmaalct vun een ancle?' 
ge1·echtelijlc mTondissement, de GO?'?'ec
tionele ?'echtbanlc zich wegens cleze ve?'
bincling ratione loci onbevoegd heeft 
ve?·lclcta?·d om van cle zactk lcennis te 
nemen en beicle beslissingen in lc?'acht 
van gewijscle zijn gegaan, onde1·zoelct 
het Hof, wam·bij een ve·rzoelc tot ?'egeling 
van ?'echtsgebiecl actnhangig is, of cle 
venlachte zijn woonpluats niet in het 
ee1·ste a?'?'ondissement heeft en of hij 
dam· niet is gevonclen. Blijlct geen van 
cleze omstancligheclen ttit de aan het Hof 
ove1·gelegde stulclcen, dan ve1·nietigt het 
H of de beschilclcing van de ?'aacllcamm· 
en ve1·wijst cle zaalc nam· cle p?·ocu?·ett?' 
des Konings bij de ?'echtbanlc van ee1·ste 
aanleg van het tweecle Cb?'?'onclissement (2). 

3° De beslissingen, waw·bij de oncle?·zoelcs
ge?·echten een belclaagcle nam· cle co?'?'ec
tionele ?'echtbanlc of de politie1·echtbanlc 
ve1·wijzen, mctlcen cle zaalc bij cleze ?'echt
banlcen aanlwngig, in zove1· zij geen 
omvettelijlcheicl bevatten ten aanzien van 
cle bevoegclheicl, en zij behouden hun ttit
we?·lcing, zolang zij cloo1· het H of van 
cassutie niet zijn vemietigcl (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS 

TE OUDENAARDE, INZAKE V .... ) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op h et verzoek
schrift tot regeling va11 rechtsgebied van 
9 april 1971 van de Procurem· des 
Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Ouclenaarde ; 

(1) (2) en (3) Cass., 18 mei 1971, sttpm, 
blz. 9134. 
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Overwegende dat de Raadkamer bij de 
Rechtbank van eerste aanleg te Oude
naarde, bij beschikking van 15 december 
1970, V ... , geboren te N ... op 8 oktober 
1928, wonende te N ... , naar de correc
tionele rechtbank heeft verwezen wegens 
de telastlegging « te Outer en te Ninove 
op verschillende tijdstippen gedmende 
de periode gaande vanaf 1 maart 1970 
tot 29 november 1970, door de banden 
van het huwelijk verbonden met Van L .. . , 
die klacht indient, V... L... als bijzit 
in de echtelijke waning te hebben onder
houden "; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde, bij vonnis 
van 18 maart 1971, zich mtione loci 
onbevoegd verklaarde om' van de zaak 
kem1is te nemen om de reden dat « de 
rechtbank alhier thans niet meer bevoegd 
is noch 1.~it hoofde van de plaats waar het 
misdrijf werd gepleegd, noch uit hoofde 
van de verblijfplaats van de verdachte 
noch uit hoofde van de plaats waar de 
verdachte kon worden aangetroffen, dit 
gelet op de wijziging van de gebiedsom
schrijving van deze rechtbank van eerste 
aanleg, vervat in het bijvoegsel van het 
Gerechtelijk Wetboek, in voege getreden 
op 1 november 1970 "; 

Overwegende dat voormelde beschik
lcing en vonnis in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat hun tegenstrijdigheid 
een geschil van jurisdictie doet ontstaan 
dat de gang van het gerecht belemmert ; 

Dat er dus aanleiding is tot regeling 
van rechtsgebied ; · 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging schijnt voort te spruiten 
dat de feiten die de telastlegging uitma
ken welke aan de beldaagde wordt ver
weten, zich zouden hebben voorgedaan 
te Outer en te Ninove ; 

Ovenvegende dat de gemeenten Outer 
en Ninove, ingevolge de a.rtikelen 1, 
§ 145, en 4-14 van het Bijvoegsel van het 
Gerechtelijk W etboek, sinds 1 november 
1970, datum van de inwerlcingtreding van 
het Gerechtelijk vVetboek, niet meer 
behoren tot het gerechtelijk arrondisse
ment Oudenaarde, maar deel uitmaken 
van het gerechtelijk arrondissement Den
dermonde; 

Overwegende dat, overeenkomstig de 
artikele.n 3 van de overgangsbepalingen 
(artikel4) van de wet van 10 oktober 1967 
en 3 van het Gerechtelijk ·wetboek, de 
Correctionele Recht bank van Oudenaarde 
slechts bevoegd zou zijn geweest mu van 
de zaak kennis te nemen indien deze v66r 
1 november 1970 op geldige wijze bij haar 
aanhangig was gemaakt ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging niet blijkt dat de Cor
rectionele Rechtbank te Oudenaarde 
bevoegd zou zijn geweest uit hoofde van 
de verblijfplaats van de beklaagde of 
van de plaats waar deze laatste kon wor
den aangetroffen ; 

Overwegende dat de Raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Oude
naarde dienvolgens 1·atione loci onbe
voegd was mu de beklaagde naar de cor
rectwnele rechtbank te verwijzen ; 

Om die rede1.1en, het rechtsgebied 
regelende, vernietigt de beschiklcing van 
15 december 1970 van de Raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Oude
naarde ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar . de Procureur des Konings 
bij de Rechtbank van eerste aanleg te 
Dendermonde. 

8 juni 1971. - 2e lmmer. - VooT
zittm·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slcLggeve1·, de 
H. de Vreese. - Gelijkluiclende concl1tsie,_ 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 juni 1971. 

1° CASSATIE.- 0MVANG. - STRAFZA
KEN. - VOORZIENING IN CASSATIE 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING TEGEN 
HEl\1 EN TEGEN DE EINDBESLISSINGEN 
OP DE TEGEN HEM EN DOOR HEM IN

GESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. - CASSATIE VAN DE BE
SLISSING OP DE STRAFVOBDERING. -
GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DE 
BESLISSINGEN OP DE TEGEN EN DOOR 
DE BEKLAAGDE INGESTELDE BUBGER
LIJKE RECHTSVOBDEBINGEN. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN.- BESLISSING WAABBIJ DE 
AANSPRAKELIJKHEID BIJ HELFTEN 
WORDT VERDEELD TUSSEN DE TWEE 
BEKLAAGDEN.- CASSATIE OP DE VOOB
ZIENING VAN EEN VAN BEIDE BE
KLAAGDEN VAN DE BESLISSINGEN OP DE 
WEDERZIJDSE BURGERLIJKE BECHTS-

l 



- 1008 

VORDERINGEN. - 0ASSATIE DIE ZICH 
NIET UITSTREKT TOT DE BESCHIKKING 
WAARBIJ HET DEEL IN DE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE ANDERE BEKLAAGDE 
MINSTENS OP DE HELFT WORDT VAST

GESTELD. 

1° De cassatie op de voo1·ziening van de 
beklactgde vctn de beslissing op de stmj
v01·de1"in g leidt tot de cassatie van de 
eindbeslissing op de tegen hem ingestelde 
btwge?"lijke 1·echtsvonle1·ing, clie het ge
volg is van de ee1·ste, en van de eind
beslissing op de do01· hem ingestelde en 
op dezelfde onwettelijke 1·eden geg1·onde 
btwgm·lijke 1·echtsvo1·de1·ing, tegen wellce 
beslissingen hij zich 1·egelmatig in cas
satie heeft voorzien (l), zelfs indien de 
cassatie van de beslissing op de stmj
vonle?·ing van ambtswege wo1·dt ttitge
spmken. 

2o W annee1· de 1·echte1· de aanspmkelijkheid 
voo1· de gevolgen van een ongeval bij 
heljten ve1·deeld heejt tttssen de twee 
beklaagden, st1·elct de cassatie van de 
beslissingen op cle wede1·zijdse bu1·ge1·
lijlce 1·echtsvonle1·ingen, die op de voo?'
ziening van een van beiden wo1·dt ttitge
sp?·oken en hie1·op gegmnd is dat de 
eiser onwettelijk aanspi'ctkelijk we1·d 
ve1·lclaanl, zich niet ttit tot de beslissing 
volgens welke de ande1·e beklaagde rnin
stens voo1· de heljt aanspmlcelijk is (2). 

(DE MUNTER, T. DE SUTTER.) 

ARREST . 

· HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 februari 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt gewezen over de strafvordering 

a) tegen verweerder ingesteld : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich te voorzien tegen de beslissing 
waarbij verweerder tot een straf werd 
veroordeeld ; 

b) tege~l eiser ingesteld : 

(1) Cass., 16 februari 1971, sttp1·a, biz. 585. 
(2) Cass., 22 september 1969 (A1T. cass., 

1970, biz. 72); raadpl. cass., 11 januari 1971, 
supra, biz. 448. 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

do01·dat eiser in conclusie stelde dat 
nocb de opzettelijke slagen noch de 
bedreigingen waarvoor hij terecht staat 
bewezen zijn, dat hoewel er twee getuigen 
zijn, deze geen slagen hebben zien geven 
door eiser, noch enige bedreiging hebben 
gehoord of gezien, en eiser in dezelfde 
conclusie de redenen uiteenzette waarom 
de enkele beschuldiging van de m.edebe
klaagde De Sutter ten deze geen betrouw
baar of voldoende bewijselement is, 

te1·wijl het arrest geen de minste moti
vering inboudt : 

Overwegende dat bet arrest er zich toe 
beperkt te beschouwen dat door het 
onderzoek en bij de behandeling van de 
zaak voor het hof van beroep de ten laste 
van eiser gelegde feiten bewezen zijn 
gebleven; 

Dat het arrest zodoende voormelde 
conclusie van eiser niet beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt, gewezen over de door verweerder 
tegen eiser en door eiser tegen ver
weerder ingestelde burgerlijke rechtsvor
deri~lgen: 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de tegen eiser inge
stelde strafvordering de vernietiging met 
zich brengt van de beslissingen over de 
door eiser tegen verweerder en door ver
weerder tegen eiser ingestelde burgerlijke 
vorderingen, beslissingen die het gevolg 
zijn van de onwettelijk tegen eiser uitge
spro"ken straf, behalve nochtans in zover 
verweerder minstens voor de helft aan
sprakelijk wordt verklaard; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak heeft 
gedaan over de tegen eiser ingestelde 
strafvordering en over de door verweerder 
tegen eiser en door eiser tegen verweerder 
ingestelde bm'gerlijke rechtsvorderi.ngen, 
behalve in zover verweerder 1ninstens 
voor de helft burgerlijk aansprakelijk 
wordt verklaard; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worde~l gemaa.kt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar bet Hof van beroep te Brussel. 

8 jmli 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
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H . de Vreese. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H . Charles, advocaat-generaal. -
Pleiters, de H. Heerman (van de balie te 
Oudenaarde). 

28 KAMER - 8 juni 1971. 

1o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE 
DIE ZICH OVER DE ZAAK TEN GRONDE 
HEEFT VERDEDIGD ZONDER AAN TE 
VOEREN DAT ZIJN VERDEDIGINGSRECHT 
IS GESCHONDEN 01\'lDAT HIJ DOOR DE 
DESKUNDIGEN NIET WERD GEHOORD. 
- VOOR HET HOF INGEROEPEN' SCHEN
DING.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
CONCLUSIE. - 0VERWEGING WAARUIT 
DE CONCLUSIENElliER GEEN RECHTSGE
VOLG AFLEIDT. - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER EROP TE ANTWOOR
DEN. 

1° De belclaagde is niet ontvanlcelijk om 
voo1· het Hoj te betogen dat zijn ve1·dedi
gings1·echt is geschonden omdat hij doo1· 
de deslctmdigen niet we1·d gehoo1·d, nu 
hij zich ove1· de zaak ten gronde heejt 
ve1·dedigd zonde1· een de1·gelijlce schending 
aan te voe1·en ( 1). 

2° De 1"echte1· is niet ve1-plicht te antwoo1·den 
op een bij conclusie aangevoe1·de over
weging, waantit de pm·tij geen 1·echts
gevolg afleidt (2). (Grondwet, art. 97.) 

(VAN DE VOOR:[lE, 
T. VANCRAEYNEST EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 september 1970 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt gewezen over de strafvorderi.ng : 

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

doo1·dat het bestreden arrest de feiten 
onder III-8, a en b, bewezen verklaart, 

(1) Raadpl. cass., 8 december 1970 en 
2 februari 1971, sttpra, biz. 351 en 536. 

(2) Cass., 5 april 1971, sttpm, biz. 738. 

na te hebben vastgestel.d of overwogen 
« dat het tussenarrest, uitdrukkelijk in 
verband met de feiten t.en laste gel.egd 
onder I-A en B en III aan het deslmn
dige college opdracht geeft, de " sl.acht
offers " en de beklaagde te verhoren, 
terwijl het het college vrijstond ... " ; " dat 
het Hof de redenen en de conclusies van 
de verslagen van het college van justitie
artsen bij hogervermeld tussenarrest aan
gesteld, bijtreedt en overneemt " ; dat 
meer in het bijzonder, wat het geval 
Harre betreft .,-- onder nummer 8 -
er gewichtige, bepaal.de en met ellmar 
overeenstemmendevermoedensrijzen uit: 
l 0 de korte duur van de anesthesia, welke 
zeker onverenigbaar is met een ingreep 
code referentie 1143 - heelkundige 
bewerking wegens vesico-vaginal.e of 
recto -vaginale fistel- " die tot de meest 
vaardigheid vereisende ingrepen behoort 
en een zeer langdurige prestatie " is (zie 
verslag Professor Dr. Thiery M., Derom 
Fr., Claessens H.); 2o het kortstondig 
verblijf van de patiente in de kliniek -
na de operatie - ; 3° de omstandige 
schriftelijke verklaringen uitgaande van 
de zusters Agatha en Genoveva van 
het Sint-Antonius ouderlingengesticht te 
Aarsele, door de burgerlijke pa.rtijen 1 
tot 7 neergelegd op 28 mei 1970, die als 
geloofwaardig voorkomen, waaruit blijkt 
dat de bekl.aagde zich aan deze hem ten 
laste gelegde feiten schuldig heeft ge
maakt en zodoende steunt, minstens 
mede steunt, op de concl.usies van de des
kundigenverslagen, 

tenvijl het hof van beroep, bij zijn 
tussenarrest van 28 jlmi 1969, in verband 
met de deslnmdigenonderzoeken betref
fende voormelde feiten, de drie justitie
artsen, professoren Derom, Thiery en 
Claessens, alsook Professor De Pelsmae
ker aanstelde met de opdracht onder 
meer « de beklaagde te verhoren "• zodat 
tot waarborg van de rechten van de ver
dediging vereist was dat eiser over voor
melde feiten door voormelde deskundigen 
zou zijn verhoord, 

en terwij l , vermits eiser over voor
melde feiten niet werd verhoord, noch 
door de drie justitie-artsen, noch door 
Professor De Pelsmaeker, zoals, wat deze 
laatste betreft, uit zijn eigen verslag 
blijkt, de conclusies van de deslnmdigen
verslagen, betreffende voormelde feiten, 
berusten op een schendi.:ng van de rechten 
van de verdediging of minstens na zulke 
schending zijn genomen, en h et bestreden 
arrest hetwelk, om voormelde feiten 
bewezen te verkla.ren, onder meer die 
conclusies tot de zijne maakt of minstens 
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daarop mede steunt, op zijn beurt, in_ 
zijn beslissing over voormelde feiten 
III-8, a en b, berust op een schending van 
de rechten van de verdediging : 

Overwegende dat eiser zich voor het 
hof van beroep, na neerlegging van de 
deskundigenverslagen, ten gronde heeft 
verdedigd, zonder aan te voeren dat zijn 
verdedigingsrecht werd geschonden door
dat de deskuncligen hem niet hadden ver
hoord; 

Overwegende dat e1ser die schending 
niet voor h et eerst voor het Hof mag 
im·oepen; 

D at het middel niet ontvankelijk is ; 

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

doonlat eiser, in zijn ter terechtzitting 
van 24 april 1970 neergelegde nota van 
20 april 1970, liet opmerken « N.B. Ook 
over het geval Harre (feit III-8, a en b, 
waarvoor hij wordt veroordeeld) werd 
eiser door de deslnmdigen niet onder
vraagd ,, aldus de schending van de 
rechten van de verdediging im·oepend, 

te1·wijl het arrest op dit middel niet 
antwoordt : 

Overwegencle clat eiser, na in voor
lllelde nota een aantal beschouwingen te 
hebben ontwikkeld, daaraan weliswaar 
toevoegde : (( N.B . Ook over het geval 
Harre werd Dr. Van de V oorcle door de 
deskundigen niet ondervraagcl " ; 

Overwegende dat hij echter uit die 
opmerking geen enkel jm·iclisch gevolg 
trok zodat het hof van beroep n iet gehou
den was die opmerking te beantwoorden ; 

D at het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ni:ng; veroordeelt eiser in de kosten. 

8 jtmi 1971. - 2e kamer. - Vom·
zitte?·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, de 
H. de Vreese.- Gelijlchtidende conchtsie, 
de H . Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H . D elva (van de balie bij 
het Hof van beroep te Gent) . 

2e KAMER. - 8 juni 1971, 

1 o VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER-

OORDELING. - GEWOON UITSTEL. 
- VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
DE REDENEN VAN DE BEVOLEN MAAT
REGEL NAD\VKEURIG TE BEPALEN. 

2° CASSATIE. - 0MVANC+. - STRAF
ZAKEN. - VEROORDELEND ARREST. -
0NWETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING 
WAARBIJ UITSTEL WORDT VERLEEND. 
- VOLLEDIGE CASSATIE. 

1° De beslissing wcta?·bij aan de ve?"oor
deelcle ttitstel wonlt ve1·leencl voor de 
tenuitvoe1·legging van de volledige st?·af 
of van een gedeelte e1·van, mag zich niet 
bepe1·lcen tot de vaststelling vcm het ve?·
vullen van de wettelijlce voonvaanlen op 
g1·ond waa1·van de ?'echte?' deze maat1·egel 
ve1·mctg ttit te sprelcen, mctcw moet 
nattwlcett?·ig de ?'edenen bepalen waa?'
doo?' zij ten deze wo1·dt ge?·echtvaa?'
digd (1). (Grondwet, art. 97; wet van 
29 juni 1964, art. 8, § 1.) 

2° W onlt een a1·1·est ven~ietigcl we gens de 
onwettelijlcheid van de beslissing waa?·bij 
aan de veToonleelcle ttitstel wordt ve?'leencl 
vom· de tenuitvoe?'legging vcm cle volledige 
st?·af of vcm een gedeelte e1·vcm, dan geldt 
de cassatie voo?' heel de ve?'Oo?·cleling (2). 
(Impliciete oplossing.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE GENT, T. STOOP.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 februari 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964, 

doonlctt het arrest verweerster veroor
deelt tot een gevangenisstraf van een 
maand 1net een uitstel voor de duur van 
drie jaar zonder te antwoorden op de 
vordering waarin eiser het hof verzocht 
(( vast te stellen dat geen elementen voor
handen zijn of bewezen zijn die zouden 
toelaten de gunst van het uitstel te recht
vaardigen of te besluiten, zoals in het 
beroepen vonnis aangestipt, dat de hoop 
mag gekoesterd w orden dat behlaagde 
zich in het vervolg niet meer schulclig zal 

(1) Raaclpl. cass., 6 april 1971, sttpm, 
biz. 749. 

(2) Cass., 20 juli 1967 (A?'1'. cass., 1967, 
biz. 1321). 
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maken aan feiten van dezelfde aard ; dat 
immers sedert 18 december 1962, niette
genstaande de opgelopen veroordelingen, 
de beklaagde halsstarrig weigert de schuil
plaats van het kind aa.n de gerechtelijke 
overheden kenbaar te maken en, in de 
loop van de huidige vervolgingen, verder 
in deze houding volhardt " en « bij niet
inwilligen van deze vordering in het uit 
te spreken arrest de bijzondere reden op 
te geven van de verwerping ervan " : 

Overwegende dat het arrest, na er op 
te hebben gewezen dat reeds verscheidene 
veroordelingen tegen verweerster werden 
uitgesproken voor gelijkaardige inbreu
ken, de door de eerste rechter opgelegde 
gevangenisstraf verzwaart en, wat het 
uitstel betreft, zich er toe beperkt te 
beslissen : « dat claarentegen de door de 
eerste rechter aan de beklaagde toege
stane gunst van het gewoon uitstel voor 
een duur van drie jaar, naar het oordeel 
van het hof, voor de thans uitgesproken 
straf mag >vorden behouclen " ; 

Overwegende dat de rechter alclus 
noch de redenen vermeldt die het toe
gestane uitstel rechtvaardigen noch de 
vordering van eiser beantwoordt; 

Dat het rniddel gegrond 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; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

8 jtmi 1971. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H . Delahaye, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende conclusie, de H. Charles, 
aclvocaat-generaal. 

2e KAllmR. - 8 juni 1971. 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING. - GEWONE OPSCHORTING 
OF PROBATIEOPSCHORTING. - NAUW
REURIGE VERllffiLDING VAN DE REDE
NEN VAN DE BEVOLEN ll'lAATREGEL.
BE GRIP. 

De 1·edenen tot 1'echtvaa1·diging van de 
beslissing dat de ve1'001'deling ten gtmste 
van de belclaagde w01·dt opgescho1·t, wo1·-

den nattwlceu1·ig veTmeld doo1· het a?'1'est 
dat e1'0p wijst « dat bovendien mag ve1·
hoopt wo1·den dat de belclaagde zich aan 
de1·gelijke jeiten niet mee1· zal schttldig 
maken " (1). (Grondwet, art. 97; wet 
van 29 juni 1964, art. 3, § 4.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE GENT, T. DE GEYTER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 23 december 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3 van de wet van 29 juni 1964, 461, 
463 en 464 van het Strafwetboek, 

doo1·dat de beslissingen die de opschor
ting gelasten ingevolge artikel .3 van de 
wet van 29 juni 1964 met redenen moeten 
omkleed zijn, 

te1·wijl het bestreden arrest de opschor
ting van de uitspraak van de veroorde
ling van verweerster gelast gedurende 
drie jaar, zonder vast te stellen en te 
bepalen dat een, zelfs voorwaardelijke, 
veroordeling de verbetering die reeds 
werd bekomen of die men van de be
klaagde kan verwachten zijn reclassering 
nadelig zou kunnen be'invloeden : 

Overwegende dat, om aan het voor
schrift van artikel 3, lid 4, van de wet 
van 29 jtmi 1964 betreffende de opschor
ting, het uitstel en de probatie te voldoen, 
de rechter zich, gewis, er niet toe mag 
beperken het vervullen van de wettelijke 
vereisten tot het gelasten van de op
schorting vast te stellen, maar de redenen 
moet vermelden die bedoelde maatregel 
rechtvaardigen ; 

Overwegende dat het ·arrest zich niet 
beperkt tot de vaststelling dat de be
klaagde aan de wettelijke voorwaarden 
voldoet; dat het ook zegt « dat daaren
boven mag verhoopt worden dat de 
beldaagde zich aan dergelijke feiten niet 
meer zal schulclig maken " ; dat het, door 
de veroordeling niet uit te spreken om 
de aangehaalde reden, erop wijst dat het 
uitspreken van een straf de reclassering 
in gevaar zou kunnen brengen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

(1) Vgl. cass., 6 april1971, supm, blz. 749, 
en ook het voorgaancl arrest. 
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En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
~at de beslissing overeenkomstig de wet 
18; 

Om die r edenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

8 juni I 97 l. --:- 2e kamer .. - Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijklttidende conclttsie, de H. Charles, 
advocaat-generaal . 

Ie KAMER. - 11 juni 1971. 

IO LASTGEVING.- DRAAGWIJDTE VAN 
DE LASTGEVING. - SOEVEREINE UIT
LEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° LASTGEVING. - LASTGEVING IN 
ALGElVffiNE BEWOORDINGEN UITGE
DRUKT. - LASTGEVING DIE ALLEEN 
DADEN VAN BEHEER OMVAT. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - RECHT VAN DE BE
LASTINGPLICHTIGE VAN ZIJN RECL.A,MA
TIE AFSTAND TE DOEN OF RET VOOR
WERP ERVAN TE BEPERKEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE . - AFSTAND OF BEPER
KING VAN RET VOORWERP VAN DE 
RECLAMATIE.- EEN LASTHEBBER KAN 
VAN DE RECLAJ\i.A.TIE AFSTAND DOEN OF 
RET VOORWERP ERVAN BEPERKEN. 

5° LAST GEVING. - lNKOllfSTENBE
LASTINGEN. - RECLAMATIE. - AF
STAND OF BEPERKING VAN RET VOOR
WERP VAN DE RECLAJ\i.A.TIE . - EEN 
LASTREBBER KAN VAN DE RECLAJ\fATIE 
AFSTAND DOEN OF RET VOORWERP 
ERVAN BEPERKEN. 

I 0 De jeitem·echte1· beom·deelt soeve1·ein de 
draagwijdte van een lastgeving wannee1· 
de ttitlegging die hij geeft van de akte, 
waa1·in zij wm·dt vastgesteld, met de 
bewoo!'dingen e1·van ve1·enigbaa1· is (I ). 
(B.W., art. I gi9, I g20, Ig22 en I 984.) 

(1) Cass., 9 oktober 1962 (Bull. en PASIC., 
1963, I, 178). 

(2) Vgl. cass., 3 mei 1955 (Bttll. en PASIC., 
1955, I, 961) ; raaclpl. cass., 9 oktober 1962 
(ibicl . , 1963, I, 178) . 

2° Lastgeving in algemene bewoo1'dingen 
ttitged1·ulct omvat alleen de dctden van 
behee1· (2). (B.W., art. I988). 

go H et 1·echt vom· de belastingplichtige om 
een 1'eclamat1:e tegen de te zijnen laste 
gevestigde aanslag in te dienen, impl·i
cee!·t het !'echt om vcm de !'eclctmatie 
afstand te doen of het voo7·we1p e1·van tot 
bepaalde g1·ieven te bepe1·lcen (3). (Geco
ord. wetten betreffende de inkomsten
bel., art. 6I , § g,) 

4° en 5° Een lasthebbe1· van de belasting
pl·ichtige die daw·toe de nodige macht 
heeft gek1·egen lean van een 1'eclamatie 
tegen een aanslag in de inlcomstenbe
lastingen afstand doen of het voo1·we1-p 
van deze 1·eclamatie tot bepaalde g1·ieven 
bepm·lcen (4). 

(MADELEIN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart I 970 door het Hof 
van beroep .te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, omdat het bestreden arrest de mid
delen van eiser niet beantwoordt of ze 
op dubbelzinnige wijze beantwoordt, 

ee1·ste onclenleel, cloo!·clat, na aangeno
n1en te h ebben dat eiser een alili:oord met 
de administra..tie bij monde van zijn vol
machtdrager heeft gesloten, het niet 
aantoont dat dit aklword niet strijdig is 
met de openbare orde en derhalve wel 
effect kan sorteren, 

te1·wijl eiser voorhield dat dit akkoord 
strijdig is met de openbare orde, daar 
het, in strijd met artikel g5 van het wet
boek van de inkomstenbelastingen, een 
belastingsvrije meerwaarde toch aan de 
belasting onderwerpt ; 

tweecle onde1·deel, cloo!·clat, na aangeno
men te hebben dat eiser een akkoord met 
de administratie b ij monde van zijn vol
machtdrager heeft gesloten, het niet aan
toont dat d it akkoord niet door dwaling 
is aangetast, 

(3) Raaclpl. cass., 21 februari en 1 juni 1956 
(Bull. en PASIC., 1956, I, 646 en 1055). 

(4) Raadpl. cass., 1 juni 1956 (An·. cass., 
1956, b iz. 1055) . 
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te1·wijl eiser voorhield dat dit akkoord 
door rechtsdwaling is aangetast en dat 
namelijk de volmachtdrager van eiser 
ten onrechte van oordeel was dat de 
belastingsvrije meerwaarde toch belast
baar was; · 

de1·de onde1·deel, doo1·dat, na aangenomen 
te hebben dat eiser een volmacht heeft 
afgeleverd om eiser te vertegenV~-oordigen 
bij de administratie, tot het voeren van 
besprekingen en tot het sluiten van 
akkoorden, het niet aantoont dat deze 
volmacht ook het recht inhield de niet
belastbaarheid van eeJl meerwaarde te 
verzaken, 

tenvijl eiser aanvoerde dat de volmacht 
in algemene termen is gesteld en dat een 
volmacht in algemene termen enkel het 
stellen van beheersdaden toelaat en niet 
het stellen van daden van beschikking 
en zeker niet de niet-belastbaarheid van 
een meerwaarde te verzaken : 

·w· at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
enerzijds, dat de volmacht duidelijk 
bepaalt dat de accotiDtant ertoe gemach
tigd was eiser te vertegenwoordigen bij 
de inspectie der belastingen ... , besprekin
gen te voeren en akkoorden te sluiten, 
en, anderzijds, dat vooraleer het kwes
tieus akkoord voor de inspecteur te 
ondertekenen - waardoor de belasting
plichtige ten belope van bedoelde cijfers 
afstand gedaan heeft van zijn bezwaar
schrift - de volmachtdrager de voorzorg 
genomen heeft zich op 13 november 1968 
te laten dekken door een volmacht waar
bij hij speciaal ertoe gemachtigd werd 
akkoorden te sluiten ; 

Dat het arrest aldus de door het onder
dee! bedoelde conclusie beantwoordt ; 

· W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende dat aan de conclusie die 
betoogde, dat eiser niet gebonden was 
door bedoeld a.kkoord waardoor afstand 
van zijn grief werd gedaan, daar dit 
akkoord door een rechtsdwaling was aan-

(1) llfen raadplege cass., 21 maart 1961 
(Bull. en PA.siC., 1961, I, 705) en noot 3 over de 
vraag of eensdeels de belastingplichtige die 
een reclamatie indient tegen een aanslag 
gevestigd overeenkomstig zijn aangifte of 
overeenkomstig de aangifte nadat deze met 
zijn toestemming is gewijzigd, het bewijs 
moet leveren van de dwaling of het verzuim 
die te zijnen nadele zijn begaan, maar niet 
van een gebrek in de toeste=ing bij het 

getast- de volmachtdrager ten omechte 
van om·deel geweest zijnde dat de kwes
tieuze meerwaarde belastbaar was -, 
het aJTest antwoordt dat eiser vergeefs 
aanvoert dat de wetgeving op de belas
tingen van openbare orde is zodat er niet 
koJl afgezien worden van de niet-belast
baarheid en dat niets erop wijst dat de 
volmachtdragm· zich vergist heeft om
trent de draagwijdte van het akkoord of 
dat zijJl instemming door een wilsgebrek 
aangetast was ; 

Dat het arrest aldus beslist dat, zelfs 
indien de belastingplichtige mocht bewij
zen dat hij ten onrechte van een grief 
afstand gedaan heeft, omdat de winst 
welke hij bedoelde, wettelijk niet belast
baar was, hij niettemin door zijn afstand 
gebonden blijft indien hij het hierboven 
bedoeld bewijs betreffende het wilsgebrek 
niet levert (l) ; 

Dat het middel feitelijke groJldslag 
mist; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid, 

het tweede, uit de schending van arti
kel 1988 van het Bmgerlijk Wetboek, 

clo01·dat het arrest aanneemt dat een 
volmacht tot het « sluiten van akkoor
den " ook het recht geeft aan de mandata
ris de niet-belastbaarheid vaJl een meer
waarde te verzaken, 

te1·wijl luidens artikel 1988 een lastge
ving in algemene termen gesteld slechts 
het stellen van beheersdaden omvat en 
luidens artikel 1989, de mandataris niets 
mag doen buiten zijn mandaat en de 
macht om een dading te treffen de macht 
niet omvat een compromis aan te gaan ; 

het de1·de, uit de schending van de arti
kelen 1131 en 1133 van het Bmgerlijk 
Wetboek, · 

ee1·ste onde1·deel, doo1·dat net arrest aan
neemt dat eiser aan zijn volmachtdrager 
een mandaat h eeft verleend tot het tref
fen van een akkoord waarbij deze namens 
eiser de niet-belastbaarheid van een meer
waarde mocht verzaken,_ 

opmaken van zijn aangifte of bij de wijziging 
ervan, en anderdeels of de belastingplichtige 
die, tijdens het onderzoek door de administra
tie van zijn reclamatie, een of meer grieven 
heeft laten vallen, het bewijs moet leveren dat 
zijn toeste=ing niet door een gebrek werd 
aangetast opdat het hof van beroep het recht 
zou hebben over de aldus weggelaten grieven 
uitspraak te doen. 

_.I 
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te1·wijl de niet-belastbaarheid van een 
meerwaarde en de belastingwetgeving in 
het a.lgemeen van openbare orde zijn en 
terwijl d e belasting haar grondslag slechts 
in d e wet kan vinden, 

en tenvijl luideJlS gezegde wetsbepalin
gen een mandaat tot het treffen van een 
akkoord, dat strijdig is m et een wetgeving 
van open bare orde, geen effect kan sor- · 
teren; 

tweecle onclenleel, cloonlat het arrest aan
n.eemt dat eiser bij mon.de van zijn vol
machtdrager een akkoord heeft gesloten 
waarbij hij de niet-belastbaarheid van 
een meerwaarde heeft verzaakt, 

te1·wijl de n.iet-belastbaarheid van een 
meerwaarde en de belastiJlgwetgeving in 
het algemeeJl van openbare orde zijn en 
terwijl de belastin.g haa~· grondslag slechts 
in de wet kan. vinden ; 

en tenvijl een akkoord, strijdig m et een 
wetgeving van openbare orde, geen. effect 
kan. sorteren : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
de door eiser gegeven volmacht interpre
terend, zond er dat beweerd wordt dat 
het de bewijskracht v an d e akten miskend 
zou hebben, soeverein beslist dat de last
hebber d e macht on.tvangen. had om met 
de admin.istratie een. akkoord te sluiten 
en in h et bijzon.der afstand te doen van 
door het bezwaarschrift opgeworpen grie
ven; 

Dat aldus blijkt dat de lastgeving 
geenszins in algemen.e bewoordin.gen. werd 
uitgedrukt, met het gevolg dat overeen
komstig artikel 1988 van het Bmgerlijk 
Wetboek zij aileen d e daden van beheer 
omvat zou hebben; 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest en uit de stukken waarop het Hof 
acht vermag te slaan aileen blijkt dat 
de lasthebber van eiser afstand gedaan 
heeft van een grief, die door het b ezwaar
schrift werd ingeroepen, en geenszins dat 
een akkoord werd gesloten. om een winst 
die niet belastbaar was toch te laten 
aanslaan; 

Overwegende dat de faculteit welke de 
wet aan de belastingplichtige toekent om 
een bezwaarschrift tegen de te zijnen 
laste gevesbigde aanslag in te dienen b et 
recht impliceert naderhand van bedoeld 
bezwaarschrift afstan d te do en ; 

Dat deze afstand wettelijk mag geschie
den door de bela.stingplichtige persoonlijk 
of door een lasthebber die daartoe de 
nodige macht ontvan.gen heeft ; 

Dat de middelen niet krinnen aange
nomen worden ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
scheJ1dil1g van artikel ll10 van het 
Bmgerlijk W etboek, 

cloo1·clat het arrest aanneemt dat het 
door de vohuachtdrager van eiser getrof
fen akkoord Jliet door een wilsgebrek is 
aangetast, 

tenvijl de volmachtdrager van eiser ten 
onrechte van oordeel was dat de v erwe
zenlijkte meerwaarde wel belastbaar was 
en t erwijl aldus het door h em getroffen 
akkoord door rechtsdwaling is aangetast ; 

en te1·wijl een. rechtsdwaling bij toe
passing van de geschonden wetsbepaling 
een grond van nietigheid is : 

Overwegende dat uit h et bestreden 
a.rrest geenszins blijkt dat de volmacht
drager van eiser ten om·echte van oordeel 
was dat « de verwezenlijkte meerwaarde 
wel belastbaar was en dat aldus het door 
hem getroffen akkoord door rechtsdwa
ling is aangetast " ; 

Dat integendeel h et arrest vaststelt 
dat « niets erop wijst dat de volmacht
drager zich vergist h eeft om.trent de 
draagwijdte vaJl het akkoord of dat zijn 
instenuuing door een wilsgebrek is aan
getast; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

ll juni 1971. - 1e kam.er. - Voo?·
zitte?' en Ve1·slaggeve1', de H. Delahaye, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkltbiclencle conclttsie, de H. Dmuon, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HH. Van Ooteghem (van de balie te 
Brugge) en Claeys Bouuaert (van de 
balie bij het Hof van b eroep te Gent). 

1e KAMER. - 11 juni 1971. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VIJAND. - TOE
PASSING VAN DE BEP.ALINGEN VAN DE 
C+ECOORDINEERDE WETTEN BETREFFEN
DE DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGS
TIJD BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOM-
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STEN. - TOEPASSING VAN DE GEOO
ORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKOMSTENBELASTINGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VIJAND. - AAN
SLAG EN INKOHIERING. - N IEUWE 

AANSLAG EN SUBSIDIAIRE AANSLAG. -
GECOORDINEERDE "'ETTEN BETREF
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN, 
ARTIKEL 74bis. - WETTELIJKE BEPA
LING VAN TOEPASSING OP DIE SPECIALE 
BELASTING. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING.- NIEUv''E 
AANSLAG EN SUBSIDIAIRE AANSLAG. -
GECOORDINEERDE WETTEN BETREF

FENDE DE INKO!VISTENBELASTINGEN, 
ARTIKEL 74bis. - WETTELIJKE BEPA
LING VAN TOEPASSING OP DE SPECIALE 
BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTA

TIES AAN DE VIJAND. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ExTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGS
TIJD BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOl\'1:

STEN. - AANSLAG EN INKOHIERING. 
- NIEUWE AANSLAG EN SUBSIDIAIRE 
AANSLAG. ~ GECOORDINEERDE ~T
TEN BETREFFENDE DE INKOli'I:STENBE

LASTINGEN, ARTIKEL 74bis. -\VETTE
LIJKE BEPALING VAN TOEPASSING OP 
DIE EXTRA-BELASTING. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING . - NIEUWE 
AANSLAG EN SUBSIDIAIRE AANSLAG. 
- GECOORDINEERDE WETTEN BETREF
FENDE DE INKO!VISTENBELASTINGEN, 
ARTIKEL 74bis. - WETTELIJKE BEPA
LING VA,N TOEPASSING OP DE EXTRA
BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE BUITENGEWONE WINSTEN . 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VIJAND.- EXTRA
BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD 
BEHAALDE EXCEPTIONELE WINSTEN. 

AANSLAG EN INKOHIERING. 
SunsiDIAIRE AANSLAG. - AANsLAG 
IN DE SPECIALE BELASTING EN IN DE 
EXTRA-BELASTING NIETIG VERKLAARD. 
- SUBSIDIAIRE AAl'fSLAG IN DE EXTRA
BELASTING TEN NAME VAN DEZELFDE 
BELASTINGPLICHTIGE, OP DEZELFDE BE

LASTINGELEMENTEN ALS DIE WAAROP 
DE AANSLAG IN DE SPECIALE BELASTING 
WAS GEVESTIGD. - WETTELIJKHEID. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. 

AANSLAG EN INKOHIERING. - SUBSI
DIAIRE AANSLAG. - NIETIGVERKLA
RING DOOR HET HOF VAN BEROEP VAN 
EEN AANSLAG IN DE SPECIALE BELAS
TING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND 

UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND EN VAN EEN AANSLAG IN DE 
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGS
TIJD BEHAALDE EXCEPTIONELE INKO!VI

STEN. - SUBSIDIAIRE AANSLAG IN DE 
EXTRA-BELASTING TEN NAME VAN DE

ZELFDE BELASTINGPLICHTIGE OP DE
ZELFDE BELASTBARE ELEMENTEN ALS 

DIE WAAROP DE AANSLAG IN DE SPE
CIALE BELASTING WAS GEVESTIGD. 
IVETTELIJKHEID. 

1° Voo1· zove1· e1· niet wonlt van a,fgewelcen 
dam· de wet van 15 olctobe1· 194.5 tot in
voering van een speciale belasting op de 
winsten voortvloeiend ttit leveringen en 
pnstaties aan de vijand, zijn de bepalin
gen van de geco61·dinee7·de wetten bet?·ef
fende de inlcomstenbelastingen die be
t7·elclcing hebben op de bed1·ijfsbelasting 
van toepassing op deze speciale belasting. 
(Wet van 15 oktober 1945, artikel 13.) 

2° Voor zove1· e1· niet wonlt van afgewelcen 
doo1· de wet van 16 olctobe7' 194.5 tot in
voe7·ing van een extm-belasting op de in 
oo?'logstijd behaalde exceptionele inlcom
sten, winsten en baten, zijn de bepalingen 
van de geco6·rdinee1·de wetten bet1·efjencle 
de inlcomstenbelastingen die bet1·eleleing 
hebben op de bed7·ijfsbelasting van toe
pctssing op deze ext1·a-belasting. (Wet 
van 16 oktober 1945, art. 19.) 

3° en 4o De bepalingen van artileel 7 4.bis 
van de gecoonlinee1·de wetten bet·reffende 
cle inlcomstenbelastingen, op gmnd waar
van de administ1·atie een nieuwe aanslag 
lean vestigen of een subsidiai1·e acmslag 
aan cle goedleew·ing van het hof van 
be1·oep lean ondenve1pen, zijn van toe
passing op de speciale belasting op de 
winsten voo1·tvloeiencl ttit leve1·ingen of 
p1·estaties aan de vijand ( 1). CW et van 
15 oktober 1945, artikel 13.) 

5° en 6° De bepalingen van artilcel 7 4·bis 
van de gecoo1·dinee1·de wetten bet1·e ffende 
de inlcomstenbelastingen, op g1·ond wam·
van de administ1·atie een niettwe aanslag 
lean vestigen of een sttbsidiai1·e aanslag 
aan de goedlceu7·ing van het hof van 
beroep lean onde7'We7pen, zijn van toe-

(1) Raadpl. cass., 17 september 1968 (A1'1'. 
cass., 1969, biz. 68). 
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pab8i?1g op de extm-belasting op de in 
oo?'logstijd behaalde exceptionele inkom
sten (1). (Wet van 16 oktober 1945, 
art. 19.) 

7° en 8° Wettelijk is de beslissing van het 
hof van be?·oep, die na de aanslag in de 
speciale belasting op de winsten vom·t
vloeiencl ttit leve?·ingen of p?·estaties aan 
de vijand en in de ext?·abelasting op cle in 
om·logstijd behaalde exceptionele inkom
sten te hebben nietig ve?·klaanl, omdat cle 
be.l<;tstba?·e gTonclslagen op willeketwige 
W~Jze wa1·en vastgesteld, een subsidiaiTe 
r:anslag in de ext?·a-belasting, geldig en 
'Lnvonle?·baa?· ve?·lclam·t, die doo?· de 
administTatie voo?· het genoemcle ge1·echt 
wenl gebmcht, en ten name vctn clezelfcle 
belastingplichtige, in de zin van m·ti
kel 7 4bis van de gecoo?·dinee?·de wetten 
bet?·efjende de inkomstenbelastingen we?·d 
gevestigcl op clezeljde belastingelementen 
als die wam·op de nietig ve?·klaa?·de aan
slag in de speciale belctsting was geves
tigcl (2). 

(MITJANS, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 mei 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

. Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 74bis van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
coo~<lineerd bij besluit van de Regent' van 
15 Januan 1948, 10, inzonderheid § 1, 
15 en 19 van de wet van 16 oktober 1945 
tot invoering v:~n een extra-belasting op 
de m oorlogst!Jd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, 3 van de 
wet van 28 december 1954 houdende de 
~ijksmiddelenbegroting voor het dienst
Jaar 1955, 4 van de wet van 24 decem
ber 1964 houdende de Rijksmiddelen
begrotmg en de Begroting van de Buiten
gewone Ontvangsten voor het dienstjaar 
1965, 5 van de wet van 24 december 1969 
houdende de Rijksmiddelenbegroting en 
de Begroting van de Buitengewone Ont-

(1) Cass., 21 januari 1969 (An·. cass., 1969, 
blz. 487). 

(2) Raadpl. cass., 28 september 1965 (Bttll. 
en PAsrc., 1966, I, 138); 7 maart en 11 april 
1967 (A?T. cass., 1967, blz. 854 en 976) en 
9 december 1969 (ibid., 1970, blz. 344). 

vangsten voor het begrotingsjaar 1970, 
260 en 261 van het Wetboek der inkom
stenbelastingen (artikel1 van het konink
lijk besluit van 26 februari 1964), 

cloo?·dat het bestreden arrest, uitspraak 
doende over het rekwest van de Admi
nistratie, de subsidiaire aanslag in de 
extra-belasting ten laste van eiser geves
tigd, geldig en invorderbaar verklaart, 
hoewel deze aanslag gevestigd werd op 
een hogere grondslag dan die van de 
oorspronkelijke door het hof van beroep 
vernietigde aanslag, om de reden << dat de 
omstandigheid dat zekere bestanddelen 
aanvankelijk i~1 de speciale belasting 
aangeslagen, biJ de herberekening werden 
~lVergebracht op de extra-belasting, gee11 
mbreuk IS op de bepalingen van arti
kel 74bis van de gecoordineerde wetten, 
verm1ts dezelfde belastingelementen of 
een deel ervan werden aangeslagen hoe
wei de aard van de belasting hierop aan
gerekend verschilt; dat deze handel
wijze niet onwettelijk is "• 

tenvijl ingevolge artikel 3 van de wet 
van 28 december 1954, waarvan de uit
werking verlengd werd namelijk door het 
artikel 4 van de wet van 24 december 
1964 en door artikel 5 van de wet van 
24 december 1969, wam1eer de herziening 
va:1 een aanslag i11 de speciale belasting, 
hiJ toepassmg van artikel 10, § 1, lid 1, 
van de wet van 16 oktober 1945 een 
verhogi11g van de in de extra-bel~sting 
belastbare grondslag tot gevolg heeft, de 
aanvullende aanslagen in die belastina 
slechts mogen gevestigd worden dan mit~ 
naleving van de vormen bepaald door de 
alinea's 1 en 3 van artikel 74bis (thans 
de artikelen 260 en 262 van het Wetboek 
der inkomstenbelastingen), waaruit voort
vloeit dat het hof van beroep niet recht
streeks geldig en invorderbaar mocht 
verklaren een aanslag in de extra-belas
ting voor gedeelte gevestigd op belast
bare elementen die tot dusver slechts 
belast werden in de speciale belasting, 
daar de procedm·e van geldigverklaring 
door het hof van beroep die is welke 
bepaald wordt door de alinea's 2 en 4 
van artikel 7 4bis van de gecoordineerde 
wetten (artikel 261 va11 het Wetboek der 
inkomstenbelastingen) waarvan de toe
passing door de wetgever in de voor
opgestelde veronderstelling uitgesloten 
wordt: 

Overwegende dat, luidens de artike
len 13 van de wet van 15 oktober 1945 
b~treffende de speciale belasting op de 
wmsten voortvloe1ende uit leveringen en 
prestaties aan de vijand en 19 van de 
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wet van 16 oktober 1945 tot invoering 
van een extra-belasting op de in om·logs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, de bepalingen van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en derhalve arti
kel 74bis van deze wetten, van toepassing 
zijn op deze speciale belasting en extra
belasting; 

Overwegende dat artikel 3 van de wet 
van 28 december 1954, bevestigd door 
de wetten van 29 december 1955, 24 de
cember 1964 en 24 december 1969, 
betreffende een door de wetgever bijzon
der beoogde toestand, het recht bevestigt 
dat ingevolge artikel 74 van de reeds 
vermelde gecoiirdineerde wetten aan de 
administratie toebehoorde, en derhalve 
geenszins tot gevolg h eeft klUlnen hebben 
een wijziging aan te brengen in het 
wettelijk stelsel volgens hetwelk zowel 
subsidiaire als nieuwe aanslagen, in de 
vormen en. termijnen door bedoeld arti
Jl:el 7 4bis bepaald en betreffe~1de speciale 
en gewone bela.stingen en de extra-belas
ting, wettelijk lnumen gevestigd worden; 

Overwegende derhalve dat, vermits het 
hof van beroep de aanslagen in de spe
ciale belasting en in de extra-belasti~1g 
vernietigd had, om de reden dat hun 
grondslagen op willekem·ige ·wijze waren 
vastgesteld, h et vermocht, ingevolge de 
hierboven bedoelde wetsbepalingen, in 
de voorwaarden door lid 2 en lid 4 van 
artikel 74bis bepaald, geldig en invorder
baar te verklaren een subsidiaire aanslag 
in de extra-belasting gevestigd op de
zelfde belastingelementen als die waarop 
de vernietigcle aanslag in de speciale 
belasting was gevestigd ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

11 juni 1971. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve~·slaggeve1·, de 
H. Wauters . - Gelijlclttidende conclttsie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Koevoets (van de balie 
te Antwerpen) en Claeys Boutlaert (van 
de balie bij het Hofvan beroep te Gent). 

(1) Raadpl. cass., 22 september 1964 (Bttll. 
en PASIC., 1965, !, 67). 

(2) De excepties die- door de verzekeraar 
aan de benadeelde niet kunnen worden tegen
geworpen zijn de excepties die de verzekeraar 
kan gronden op een bestaande overeenkomst 

1 e KAJ\ffiR . - 11 juni 1971. 

VERZEKERINGEN. VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE 1\'I:OTORRIJTUIGEN. - VERZEKE
RING DOOR EEN GARAGIST GESLOTEN 
TOT DEKKING VAN DE AANSPRA,KELIJK
HEID WAARTOE AANLEIDING KUNNEN 
GEVEN DE llfOTORRIJTUIGEN DIE HEi\f 
TOEBEHOREN, MAAR DIE DOOR ZIJN 
CLIENTEN WORDEN BESTUURD. -BE
PALING DAT DE AANSPRAKELIJKHEID 
ALLEEN GEDEKT IS vV ANNEER GEEN 
ANDERE VERZEKERING DEZE AANSPRA
KELIJKHEID DEKT. - BEPALING KAN 
AAN DE BENADEELDE PARTIJ NIET 
WORDEN TEGENGEWORPEN . 

De bepaling van een ve?·zelce?·ingsove?·een
lcomst doo1· een ga1·agist gesloten tot 
delclcing, met toepassing van de wet van 
1 jttli 1956, van de btwge?'?'echtelijlce 
aanspmlcelijlcheid waa1·toe aanleiding 
lcunnen geven de moto?'?'ijtuigen die hem 
toebeho1·en, mam· die door zijn clienten 
wo1·den bestutwd , naa1· ltticl wam·van 
de aanspmlcelijlcheid alleen gedekt is 
wanneer geen ande1·e ve1·zeke1·ing het 
1·isico dekt, lean aan de benadeelde pa1·tij 
niet wo1·den tegengewo1·pen (1) (2). (Wet 
van 1 juli 1956, art. 6 en 11.) 

(VERZEKERINGSl\fAATSCHAPPIJ « DE SOREL
DE ll , T . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

ANTvVERPSE VERZEKERINGSi\fAAT-
SCHAPPIJ SECURITAS ll EN VAN DE 
VELDE.) · 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 mei 1969 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2, 3, 6 en 11 van 
de wet van 1 juli 1956 op de verplichte 
verzekering van de burgerlijke aanspra
kelijkheid in zake motorvoertuigen, 

om ontslagen te worden van zijn verplichtin
gen jegens de verzekeringnemer en niet die 
welke het bestaan zelf van de overeenkomst 
of de dekking van het risico betreffen. Men 
raadplege hieromtrent cass., 22 mei 1967 
(A?'?'. cass., 1967, blz. 1124) en 9 november 
1970, su.pm, blz. 216. 
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do01·dat het bestreden arrest eiseres in gehouden was dekk:ing te verstrekken in 
solidttm met eerste verweerster en 1uet de mate waari11. de benadeelde werkelijk 
verweerder veroordeelt om de schade te vergoeding van een andere verzekeraar 
vergoeden welke door verweerder aan de _ kon bekomen, of dat zij slechts gehouden 
wagen van tweede verweerster werd ver- was na uitputting van de waarborg van 
oorzaakt, er1 het middel heeft verworpen die andere en in aanvull:ing daarvan, doch 
waardoor eiseres in haar conclusie voor er toe strekte te laten gelden dat de 
het hof van beroep had laten gelden dat verzeker:ingsovereenkomst die eiseres met 
eerste verweerster de verzekeraar was de garagist had afgesloten aileen gold 
van verweerder, dat zij, eiseres, de verze- indien geen andere verzekeraar de aan
keraar was van de garagist bij wie ver- sprakelijkheid van de bestmu·der van de 
weerder zijn wagen had laten herstellen, wagen dekte, waaruit volgt dat het arrest 
dat wanneer verweerder zag dat zijn de conclusie door eiseres voor het hof 
wagen niet klaar was, hij met het voertuig van beroep genomen, verkeerd gei'nter
van de garagist op de baan kwam en de preteerd heeft, de bewijskracht heeft 
wagen van tweede verweerster aanreed geschonden welke door de artikelen 1319, 
en beschadigde, dat volgens de verzeke- 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
ringsovereenkomst tussen eerste ver- aan gezegde conclusie wordt gehecht, en 
weerster en verweerder afgesloten de nagelaten heeft op gezegde conclusie het 
dekking gold voor de ongevallen veroor- door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
zaakt door de verzekerde, zelfs wanneer passend antwoord te geven ; 
hij tijdelijk een andere wagen bestuurde, en tenvi-il, tweede onde?·deel, uit de arti-
dat in de verzekeri11gsovereenkomst tus- " 
sen eiseres en voormelde garagist afge- kelen 2, 3, 6 en ll van voormelde wet 
sloten bedongen was dat de overeenkomst van I jtili 1956 volgt dat eiseres tegenover 

de benadeelde tweede verweerster de aileen zou gelden voor de gevailen waarin 
geen andere verzekeraar de aansprake- bedingen van de polis mocht inroepen 
lijkl1eid van de bestuurder van de wagen welke als voorwerp hadden de voorwaar
dekte, en dat artikel 6 van de wet van de van het bestaan van de verzekering 
1 juli 1956 aan tweede verweerster toeliet en haar draagwijdte te bepalen en waaruit 
zich te richten tot eerste verweerster, voortvloeide dat het litigieuze risico door 
die het risico " vervangend voertuig ,. haar, eiseres, niet verzekerd was : 
had verzekerd, met uitsluiting echter W at het eerste onderdeel bet.reft 
van eiseres, verzekeraa.r van de eigenaar, 
en doordat het arrest zijn beslissing heeft Overwegende dat het arrest het ver
laten steunen op de beschouwing dat een weer van eiseres, zoals het in haar con
in gelijk welke der polissen van eiseres of clusie geformuleerd werd, beantwoordt 
van eerste verweerster opgenomen be- door op de bepalingen van de polis te 
ding, volgens hetwelk de tussenkomst stetmen om eruit af te leiden, op grond 
van de verzekeraa.r slechts suppletief en van de door het middel ingeroepen rede
aanvuilend zou zijn, en waaruit hij zou nen, dat de exceptie aan het slachtoffer 
menen te mogen afleiden de dekking niet niet kon tegengesteld worden ; 
verschuldigd te zijn in de mate dat de Dat het aldus de conclusie passend 
benadeelde werkelijk vergoeding kan beantwoordt en geenszins de bewijs
bekmuen van een andere betrokkene ver- kracht ervan 1niskent ; dat het eerste 
zekeraar, of na uitputting van de waar- onderdeel feitelijke grondslag mist; 
borg va11. die andere en in aanvuiling 
daarvan, niet tegenstelbaar kon zijn aan ViT at het tweede onderdeel betreft : 
de benadeelde derde, wiens eigen recht Over de grand van niet-ontvankelijk-
onaangetast moest blijven krachtens de heid van dit onderdeel door tweede ver
imperatieve beschikking van artikel 6 weerster opgeworpen en hieruit afgeleid 
van de wet van 1 juli 1956, en dat nit de dat h et middel nieuw is in zover het de 
artikelen 2 en 3 v an gezegde wet geens- draagwijdte aa11haalt van h et beding van 
zins volgde dat de verzekeraars gerech- de polis van eiseres volgens hetwelk zij 
tigd zouden zijn al de bedingen van htm niet gehouden is dekking te verstrekken 
contracten op te werpe11 aan bedoelde in de mate waarin de benadeelde werke
benadeelden, die aan het afsluiten daar- lijk vergoeding van een andere verzeke-
van trouwens voilwmen vreemd zijn, raar kan bekomen : 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, bovenvermeld 
verweermiddel van eiseres er geenszins 
toe strekte, zoals het bestreden arrest 
laat verstaan, te steilen dat zij niet 

Overwegende dat uit de conclusie van 
eiseres, welke door het middel zelf wordt 
samengevat, duidelijk blijkt dat deze 
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laatste in haar verweer op de draagwijdte 
van de verzekeringsovereenkomst en 
meer bepaald van het betrokken beding 
en op de niet-dek.king van het risico 
gesteund heeft ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan aangenomen worden ; 

Overwegende dat, overeenkomstig arti
kel ll van de wet van 1 juli 1956, de 
clausule van het verzekeringscontract, 
luidens welke het risico gedekt is voor 
zover geen andere verzekeraar de aan
sprakelijkheid van de bestuurder van het 
voertuig dekt, een exceptie uitmaakt die 
aan de benadeelde niet kan tegengesteld 
worden; 

Dat het tweede onderdeel naar recht 
faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 742 tot 746, 809, 812, 1068 
en 1069 van het Gerechtelijk W etboek, 

doo1·dat het bestreden arrest zonder 
enige motivering beslist dat het verhaal 
door eiseres bij gewone zittingsconclusie 
tegen verweerder ingesteld niet ontvan
kelijk was, 

te1·wijl, eerste onde~·deel, nu het hof van 
beroep de zaak ingeleid door dagvaarding 
van 30 november 1964 tot zich had 
getrokken, nu eiseres en verweerder voor 
het hof van beroep in die zaak waren, nu 
eiseres haar verhaal op verweerder reeds 
had ingesteld door haar dagvaarding van 
29 augustus 1966 en nu het hof die twee 
zaken had samengevoegd, eiseres krach
tens de hoger opgesomde artikelen van 
het Gerechtelijk Wetboek haar verhaal 
op verweerder opnieuw mocht instellen 
bij wijze van conclusie voor het hof van 
beroep genomen ; 

tweede onde1·deel, in alle geval het arrest 
niet toelaat te weten op grond van welke 
wettelijke bepaling of wegens welk ver
zuim van pleegvormen het door eiseres 
tegen . verweerder ingediend verlmal on
ontvankelijk zou geweest zijn, zodat de 
motivering van het bestreden arrest aan 

(1) Volgens de conclusie van bet openbaar 
ministerie moest bet tweede middel worden 
verworpen op grond dat a) met betrekking 
tot bet eerste onde1·deel, de eis tot tussenkomst 
om een veroordeling te bekomen niet ont
vankelijk was, omdat deze aileen in boger 
beroep was ingestelcl, (cass., 4 maart 1955, 
Bull. en PASIC., 1955, I, 732 en noot 3 blz. 733; 
22 februari 1960, ibid., 1960, I, 720; cass. fr., 
10 april 1964, Rectteil Dalloz-Si1·ey, 6 januari 

het Hof niet toelaat de wettelijkheid van 
gezegd arrest na te gaan, hetgeen gelijk
staat met een gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste moti
V!'Jring: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest op de 
dubbelzinnige reden steunt dat het bij 
gewone zittingsconclusie ingestelde ver
haal niet ontvankelijk is ; dat inderdaad 
niet kan uitgemaakt worden of daarbij, 
en om welke reden, de voor de eerste 
rechter dan wel in hoger beroep genomen 
conclusie bedoeld wordt ; 

Dat het tweede onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest doch slechts in zover het uit
spraak doet over de eis tot vrijwaring, 
door eiseres tegen verweerder ingesteld ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; legt 
twee derde van de kosten ten laste van 
de eiseres en een derde ten laste van 
verweerder Pustjens ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

11 juni 1971.- 18 kamer.- Voo1·zit
te1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. W'auters. - Gelijkluidende conclusie 
wat het ee1·ste, ande1·sluidende wat het 
tweede middel bet1·ejt (1), de H. Dumon, 
advocaat-generaal. P lei t e 1' s, de 
HH. Bayart, DeBruyn en VanRyn. 

28 KAMER. - 14 juni 1971. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING IN CASSATIE 

1965, blz. 1 en de noot. Men raaclplege ook 
bet Gerechtelijk Vi'etboek, artikel 812) en 
zelfs indien de eis ook in eerste aanleg was 
ingestelcl, ma.ar clan in een andere rechts
pleging; b) met betrekking tot bet tweede 
onde1·deel, bet bestreden arrest bet voorschrift 
van artikel 97 van de Gronclwet had in acht 
genomen door vast te stellen clat de eis niet 
ontvankelijk was omdat bij bij eenvouclige 
zittingsconclusie was ingestelcl. 
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TEGEN EEN ARREST VAN VEROORDELING 
WE GENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 422 
VAN RET STRAJfWETBOEK. - ARREST 
DAT AAN DE BEKLAAGDE TWEE AF
ZONDERLIJKE FOUTEN TEN LASTE LEGT 
DIE DE ONOPZETTELIJKE OORZAAK ZIJN 
GEWEEST VAN EEN ONGEVAL MET DE 
TRAi\L - MIDDEL DAT ALLEEN EEN 
ENKELE VAN DEZE FOUTEN BETWIST. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - VEROORDELING VAN VER
SCRILLENDE BEKLAAGDEN WEGENS 
VERSCREIDENE 1\USDRIJVEN. -HOOF
DELIJKE VEROORDELING IN DE KOSTEN 
JEGENS DE OPENBARE PARTIJ. 
0NWETTELIJKHEID. 

3° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAJf
ZAKEN. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING DIE DE BEKLAAGDE VER
OORDEELT. - REGELMATIGE VOORZIE
NING VAN DE BURGERRECRTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ.- VERNIETIGING 
BRENGT DE VERNIETIGING MEDE VAN 
RET BESCRIKKENDE GEDEELTE lVillT 
BETREKKING TOT DEZE PAl~TIJ, ZELFS 
AL IS ZIJ OP EEN AMBTSHALVE AANGE
VOERD 1\HDDEL UITGESPROKEN. 

1° W annee1· de best?"eden beslissing als 
bestanddelen van het bij a?tilcel 422 
van het Stmjwetboelc ornsch1·even rniscl?·ijj 
twee ajzonde?"l~jlce fouten vctststelt, die 
ellc de onopzettelijlce oo?·zactlc zijn van een 
ongeval met de t1·arn, is niet ontvanlcelijlc 
het rniddel dat alleen het bestaan van 
een enlcele van deze fottten betwist (1). 

2° Onwettelijlc is de beslissing waa1·bij 
hoojdelijlc in de lcosten jegens cle openba1·e 
pa1·tij wo1·den ve1·oonleeld belclaagden. die 
wegens ve1·scheidene rnisd1·ijven zijn ve?·
oo?·deeld (2). (S.W., art. 50.) 

3° W annee1· de btw-gen·echtelijlc aansp?·alce
lijlce JJa?·tij 1·egelmatig een voo1·ziening 
heejt ingesteld, b1·engt de ventietiging van 
de beslissing die de belclaagde ve1·oonleelt, 
zelfs al is zij op een arnbtshalve aange
voenl rniddel 1titgespmlcen, de ve?·nieti
ging mede van het beschilclcende gedeelte 
met bet?·elclcing tot deze pa1·tij (3). 

(1) Raadpl. cass., 19 februari 1968 (A1'1'. 
cass., .1968, biz. 807); 14 oktober 1968 (ibid., 
1969, biz. 177); 20 oktober 1969 (ibid., 1970, 
biz. 176} ; vgl. met het voigend arrest, 
biz. 1022. 

(LEBRUN EN lVIAATSCHAPPIJ. VOOR INTER
COM111UNAAL VERVOER VAN BRUSSEL, 
T. PERSONENVENNOOTSCHAP l\1ET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « DISTRI
LAC »EN BETTENS.) 

ARREST (ve1 ·taling). 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 21 december 1971 door bet 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 418, 420 en 422 van het Strafwet
boek, 7-2 en 15-2 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 houdende 
algemene reglementering op de politie 
van b et wegverkeer. 6 (koninklijk besluit 
van 26 augustus 1938, a1tikel 1), inzon
derheid lid 5, van het koninklijk beduit 
van 17 januari 1931 houdende politie
reglement betreffende de exploitatie van 
trams door de regering in concessie gege
ven of te geven, 1382, 1383 en 1384, 
inzonderheid lid 3, van het Burgerlijk 
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande t itel van 
het Wetboek van strafvordering, 

doonlat het op het kruisp1.mt van het 
Simonisplein te Koekelberg tot een bot
sing is gekomen tussen de vrachtwagen 
bestum·d door de verweerder Bettens en 
de tram besl;uurd door de eiser L ebrun, 
en het arrest, na tegen de verweerder 
Bettens te hebben laten gelden dat noch 
de plaatsgesteldheid noch de verkeers
omstandigheden hem noodzaakten het 
kruispunt ten spoedigste te ontruimen, 
dat niets hem ervan ontsloeg op de bewe
ging van h et spoorrijtuig t e letten en dat 
bij v66r de tram niet mocht doorrijden 
zonder zeker te zijn dat hij over de nodige 
tijd beschikte, beslist dat ook de eiser 
Lebrun aansprakelijk is voor de botsing, 
op grond « dat (deze) ... , hoewel hij 
regelmatig h et kruisp1.mt was opgereden , 
verplicht was na te gaan of hij geen hin
der opleverde voor de bestuurders die in 
de richting looclrecht op de zijne reden 
en h et kruispunt nog niet hadden kmmen 
ontruimen; dat het gedaagde in werke
lijkheid aan voorzichtigheid en voorzorg 
heeft ontbroken, aangezien uit h et ge
beurde blijkt dat hij, zelfs door lichtjes 

(2) Cass., 7 maart 1966 (Bttll . en P.asrc., 
1966, I, 878). Vgl. cass., 20 maart 1967 
(An·. cass., 1967, blz. 904). 

(3) Cass., 25 november 1968 (A1'1'. cass., 
1969, biz. 318) ; raadpi. cass., 22 september 
1970, sup1·a, biz. 74. 
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te remmen, elk gevaar voor ongeval had 
kunnen vermijden ; ... dat de aan de 
rechtstreeks gedagvaarde (de eiser Le
brun) verweten fouten bewezen zijn; dat 
zij overtredingen van artikel 422 van hot 
Strafwetboek opleveren, alsmede van de 
bepalingen van het koninklijk besluit op 
de trampolitie, betreffende de verplich
ti)\lg te vertragen of te stoppen wanneer 
de handhaving van de snelheid gevaar 
oplevert en betreffende de verplichting 
zich te geclragen naar de verkeerstekens 
geplaatst door de bevoegde overheid, 
welke twee laatste tekortkomingen wor
den geacht samenhangende te zijn », en 
doordat derhalve het arrest ten dele 
toewijst de burgerlijke rechtsvordering 
van de verweerster Distrilac, eigenares 
van de vrachtwagen, tegen de eiser 
Lebnm en de ·eiseres 1\'[aatschappij voor 
Intercormnuna.a.l Vervoer in de Brusselse 
Agglomeratie, diens aansteller, en slechts 
ten dele toewijst de burgerlijke rechts
vordering van genoemde eiseres tegen de 
verweerder Bettens en de verweerster 
Distrilac, diens aansteller, terwijl, door 
te stellen dat « uit het gebeurde blijkt dat 
hij (de eiser Lebnm) zelfs door lichtj es 
te remmen elk gevaar voor ongeval had 
ku.nnen vermijden », de rechter zich zo 
onnauwkeurig uitdxukt dat .niet .lca~l wor
den uitgemaakt welke concrete omstan
digheid of omstandigheden hem tot de 
overtuiging hebben gebracht dat het de 
eiser Lebrun, hoewel voorranghebber, 
aan voorzichtigheid en voorzorg heeft 
ontbroken (schending van artikel 97 van 
de Grondwet, en voor zoveel als ~1.odig, 
van de andere voormelde bepalingen), 

te1·wijl het arrest noch door de hierbo
ven overgenomen redenen, ~loch door 
enige andere reden een regelmatig ant
woord geeft op de conclusie waarin de 
eisers deden gelden « dat zij (de verweer
ders) niet aantonen dat, toen de trambe
stuurder zich ervan kon rekenschap 
geven, tegen elke verwachting in, dat 
zijn gemakkelijke voorrangsgang ver
keerdelijk belemmerd werd door be
klaagde, hij nog op voldoende afstand van 
de vrachtwagen was om een aanraking te 
lcunnen vermijden, terwijl, wat meer is, 
beklaagde zelf heeft erkend dat hij zijn 
snelheid nog heeft opgevoerd om nog 
over de spoorweg te kunnen rijden v66r 
de naderende tram (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), en terwijl het 
arrest zich tegenspreekt als het vaststelt 
dat de eiser Lebrun regelmatig het kruis
punt was opgereden, waar het verkeer 
door lichtsignalen werd geregeld, en het 
daarna zegt dat hij niet voldaan heeft 

aan de verplichting zich te gedragen naar 
de lichtsignalen geplaatst door de be
voegde overheid (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at de eerste twee onderdolen betreft : 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat ieder van de betrokken be
stuurders, die uit verschillende richtin
gen kwamen, verklaard had, wat hen 
persoonlijk betreft, dat zij zich opnieuw 
in gang hadden gezet ,zoilia het groene 
licht de toegang tot het kruispunt open
stelde en dat na de botsing het voorste 
van de motorwagen van de tram zich 
op vijftig en een halve meter afstand 
bevond van het aan de ingang van het 
kruispunt geplaatst lichtsignaal, het hof 
van beroep een nadere omschrijving geeft 
van de fouten begaan door de verweerder 
Bettens en overgenomen in het middel, 
en er dam'na op wijst dat de eiser Lebrun, 
« hoewel hij regelmatig het kruispunt was 
opgereden, verplicht was na te gaan of 
hij geen hinder opleverde voor de be
stutu'ders die in de richting loodrecht op 
de door hem gevolgde richting reden en 
die het kruispunt nog niet hadden kunnen 
ontruimen ; dat het in werkelijkh eid de 
gedaagde (thans eiser) aan voorzichtig
heid en voorzorg ontbroken heeft, aan 
gezien uit het gebeurde blijkt dat hij, 
zelfs door lichtjes te remmen, elk gevaar 
van ongeval had kmu1.en vermijden »; 

Overwegende · dat enerzijds het arrest 
ook duiclelijk zegt dat het eiser aan voor
zichtigheid en voorzorg heeft ontbroken 
door de snelheid van zijn tram niet te 
verminderen terwijl de vrachtwagen van 
verweerder bijna over hot kruispunt was ; 

Overwegende dat anclerzijd s hot arrest 
erop wijst dat door een licht remmen elk 
ongeval had kunnen vermeden worden 
en a.ldus impliciet vaststelt dat op het 
ogenblik clat eiser de vrachtwagen heeft 
bemerkt, zijn tram zich nog op een vol
doende afstand bevond om de botsing 
te ktmnen vermijden; 

Dat in zijn eerste twee onderdelen hot 
middel feitelijke grondslag mist; 

'~Tat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel van het 
middel niet ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van belang, daar de bestreclen 
beslissing wettelijk gerechtvam·digd is 
door de afzonderlijke vaststelling dat 
eiser de verplichting wa.artoe hij was 
gehouden, zijn tram te vertragen of te 
stoppen, niet h eeft nagekomen, ofschoon 
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het hanclimven van de snelheid ervan 
gevaar opleverde; ~· 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 50 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat luidens artikel 50 
van het Strafwetboek aileen degenen die 
wegens een zelfde misdrijf zijn veroor
deeld door een zelfde vonnis of arrest, 
hoofdelijk gehouden zijn tot de kosten 
van de strafvordering ; 

Overwegende dat de eiser en Bettens 
veroordeeld zijn wegens afzonderlijke 
misdrijven ; 

Dat het bestreden arrest aldus arti
kel 50 van het Strafwetboek heeft ge
schonden; 

Overwegende voor bet overige, met 
betrekking tot de beslissing op de straf
vordering die tegen eiser is ingesteld, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen in acht 
genomen zijn en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Overwegende dat eiseres zich regel
matig in cassatie heeft voorzien tegen het 
openbaar ministerie, zodat de vernieti
ging van de beslissing waarbij beklaagde 
veroordeeld is in de kosten, de vernieti
ging meebrengt van de beslissin.g waarbij 
eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk is 
verklaard voor de kosten waarin haar 
aangestelde Lebrun veroordeeld is ; 

Om die redenen, vernietigt h et bestre
den arrest, in zover het L ebrun met 
Bettens hoofdelijk in de kosten van de 
strafvordering heeft veroordeeld, en in 
zover het de Maatschappij voor Inter
cmnnnmaal Vervoer te Brussel burger
rechtelijk aansprakelijk heeft verklaard 
voor deze veroordeling ; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige ; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de eiseres in drie vierde van de 
kosten ; laat de overige kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

14 juni 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Clason. - Gelijklui-

(1) Raadpl. cass., 8 maart 1954 (B-ull. en 
PASIC., 1954, I, 592) en 10 juni 1966, redenen 
(ibicl., 1966, I, 1290). Vgl. het voorgaand 
arrest. 

(2) Cass., 23 april 1951 (Bull. en PASIC., 

clencle conclusie, de H. Delange, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Fally. 

2e KAMER. - 14 juni 1971. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - ARREST V A.J.'< VEROORDELING 
WEGENS ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN, GEGROND OP 
TWEE GEGEVENS. - 0NMOGELIJKHEID 
UIT TE MAKEN OF DE SAlVillNLOOP VAN 
DEZE GEGEVENS DAN WEL SLECHTS EEN 
ERVAN DOOR HET HOF VAN BEROEP 
BESCHOUWD WORDT ALS EEN BESTAND
DEEL VAN EEN GEBREK AAN VOORZICH
TIGHEID OF VOORZORG. - MIDDEL DAT 
EEN ENKEL VAN DEZE GEGEVENS BE
TWIST. - 0NTV ANKELIJKHEID. 

2° BEI¥IJS. - STRAFZAKEN. - BE
STANDDELEN VAN HET MISDRIJF. -
DE VERVOLGENDE PARTIJ OF DE BUR
GERLIJKE PARTIJ MOET HET BEWIJS 
LEVEREN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
Ers VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIET 
AANGENOMEN.- GEEN ANTWOORD OP 
HAAR CONCLUSIE. - NIET lliET REDE
NEN OMKLEDE BESLISSING. 

1° I nclien een a1'1'est van ve1·oo1·cleling 
wegens onopzettelijk toeb1·engen van ve1'
wonclingen geg1·oncl is op twee gegevens, 
zoncle1· clat kan wo1·clen uitgemaakt of de 
samenloop e1·vcm of elk gegeven afzoncle?'
lijk cloo1· het hof van be1'0ep beschouwd 
wo1·dt als een bestanddeel van een geb?"elc 
actn voo1·zichtigheid of voo?'ZO?'g ten 
gevolge waa1·van de get?"ofjene venvon
clingen heeft opgelopen, clan kan het 
midclel, clat slechts een enkel van deze 
gegevens betwist, niet onontvankelijlc 
tv01·den ve1·klaa1·d wegens het ontb1·eken 
van belang (1). (Impliciete opiossing.) 

2° De ve1·volgencle pa1·tij of de btt?'ge?'lijke 
pa1·tij moet het bewijs leve1·en van het 
bestaan van elk van de bestanclclelen van 
een miscl1·ijf (2). (Algemeen rechtsprin
ciep van het strafrecht.) 

1951, I, 581). Toepassing van dit beginsei in 
gevai de beklaagde een rechtvaardigingsgrond 
aanvoert : cass. , 18 maart 1968 (An·. cass,. 
1968, biz. 946) en 22 oktober 1969 (A1'1'. 
cass., 1970, biz. 184). 
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3° Niet 1·egelmatig met ?'edenen omlcleed is 
de beslissing die een eis van de btwge?'
lijlce pa?·tij afwijst, zonde?· te antwoonlen 
op de 1·egelmatig doo?' deze paTtij bij 
conclttsie aangevoe?·de middelen ( 1). 
(Grondwet, art . 97.) 

(ECHTGENOTEN 1\IIATHIEUX, SACRE EN 
NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP « LA NATIO
NALE DE PARIS », T. DELMERE EN VAN 

WEERSCH.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. Betreffende de voorziening van 
Mathieux, beklaagde : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, § 2, van h et 
Verdrag tot bescherming van de recbten 
van de mens en de fundamentele vrij
h eden te Rome op 4 oktober 1950 onder
tekend en bij de wet van 13 mei 1955 
goedgekemd, ' 154, 189 en 211 van het 
W etboek van strafvordering en 97 van 
de Grondwet ; 

doo?'dat het bestreden arrest de beslis
sing van de eerste recbter, in zover deze 
de tegen de eiser Mathieux aangevoerde 
t elastlegging van slagen en verwondingen 
door onvoorzichtigbeid bewezen heeft 
verklaard en hem dientengevolge tot 
schadevergoeding jegens de verweerders 
Delmere en Van W eersch heeft veroor
deeld, bevestigt op grand dat die eiser 
« niet betwist dat hij het kruispunt is 
opgereden toen de wagen van Delmere 
niet zichtbaar was », hij anderzijds vol
strekt verplicht was dit slechts op te 
rijden met de geringst mogelijke snelheid 
ten einde er ter plaatse te kunnen stoppen 
zodra hij de voorranghebbende kon 
zien » ; « zulks zijn gedraging niet is ge
weest » en « uit het voorafgaande blijkt 
dat Mathieux het kruispunt niet is opge
reden met de voorzichtigheid en oplet
tendheicl vereist van een voorranggever 
op een plaats die bijzonder gevaarlijk is 
en die hij kende », 

te?·wijl, ee?·ste onde?·deel, de strafrechter 
een telastlegging niet kan bewezen ver
klaren op grand. dat beklaagde het bewijs 
niet levert van de feiten waarop hij zich 

(1) Cass., 14 november 1966 (A1'1'. cass ., 
1967, biz. 355); 8 maart 1971, sttpm, blz. 651. 

beroept om het bestaan te betwisten 
van een bestanddeel van de tegen hem 
aangevoerde telastlegging; 

derhalve, door te steunen op de om
standigheid dat de eiser Mathieux het 
bewijs niet heeft geleverd dat de wagen 
van de verweerd.er D elmere niet zichtbaar 
was toen hij het kruispunt is opgereden, 
het bestreden arrest aan eiser een bewijs 
heeft opgelegd dat op het openbaar 
:ministerie en op de tegen hem gestelde 
bmgerlijke partijen rustte (schending 
van de artikelen 6, § 2, van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de ftmdamentele vrijhed.en, 154, 
189 en 211 van het Wetboek van straf
vordering); 

en, tweede onde?·deel, de redenen van 
het bestreden arrest in het onzekere laten 
of, om het beroepen vonnis te bevestigen 
in zover dit de tegen eiser aangevoerde 
telastlegging van slagen en verwondingen 
door onvoorzichtigheid bewezen heeft 
verklaard, het hof van beroep heeft 
gesteund op de samenloop van twee 
omstandigheden - het ontbreken van 
het door eiser te leveren bewijs dat ver
weerd.ers voertuig niet zichtbaar was en 
het feit dat hij het kruispunt niet is 
opgereden m~t de geringst mogelijke 
snelheid. - waarvan een aileen onvol
doende zou zijn geweest om de telastleg
ging te bewijzen, dan wel het hof van 
beroep integendeel heeft overwogen dat 
elke van de twee voornoemde omstandig
heden een voldoend bewijs van de telast
legging was ; 

derhalve, ook al was tegen het eerste 
onderdeel van het middel aangevoerd 
dat het bestreden arrest zich niet a ileen 
beroept op het ontbreken van het door 
eiser te leveren bewijs van de niet-zicht
baarheid van verweerders voertuig toen 
hij het kruispunt is opgereden, maar 
tevens op het feit dat eiser het kruispunt 
met met de geringst mogelijke snelheid 
is opgereden, toch zou moeten worden 
vastgesteld dat aan de hand van de 
be:woordingen van het a.rrest niet kan 
worden uitgemaakt of het hof van beroep 
heeft overwogen dat die telastlegging 
aileen in geval van samenloop van die 
omstandigheden bewezen kan worden 
geacht dan wel integendeel elk van die 
omstandigheden een voldoend bewijs van 
die telastlegging was ; de redenen van het 
arrest aldus dubbelzinnig zijn, wat gelijk
staat met niet-motivering (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Ove'rwegende dat, om eiser te veroor
delen wegens onopzettelijk toebrengen 
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van lichamelijk letsel en tot schadever
goeding jegens D elmere en Van vVeersch, 
het arrest overweegt dat eiser « het 
kr uispunt niet is opgereden m et de voor
zichtigheid en oplettendheid vereist van 
een voorranggever op een plaats die 
bijzonder gevaarlijk is en die hij kende » ; 

Dat het die overweging steunt op twee 
gegevens : enerzijds dat eiser « n iet be
wijst da t hij h et kruisp1.mt is opgereden 
toen d e wagen van Delmere niet zichtbaar 
was » en anderzijds « dat eiser het niet is 
opgereden met d e geringst Inogelijke 
snelheid ten einde er ter plaatse te kunnen 
stoppen zodra hij de voorranghebbende 
kon zien, vermits hij verklaart dat h ij 
de wagen v an D elmere p as heeft gezien 
na h et sterk remmen en onmiddellijk 
daarna h et krij sen van de autobanden 
te h ebben gehoord en toen hij r eeds 
gekomen was op h et rechtergedeelte van 
d e weg m et b etrekking tot de richting 
die hij gin g n emen » ; 

Overwegende d a t het onmogelijk is 
uit t e maken of d e samenloop van de 
twee gegevens dan wel slech ts een ervan 
door het hof van beroep nodig is geacht 
om h et misdrijf bewezen t e verklaren ; 

Overwegende dat, in zover het arrest 
hierop steunt dat beklaagde niet h eeft 
bewezen dat hij het kruispunt is opge
r eden toen de wagen van D elmere noch 
niet zichtbaar was, het aan eiser een d eel 
va n het b ewijs h eeft opgelegd, in strijd 
met het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk d e vervolgende partij het bewij s 
moet lever en van alle bestanddelen van 
het misdrijf; 

Dat h et m.iddel gegrond is ; 

IT. Op de voorzieningen van de eisers, 
burgerlijke partijen : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding v an artikel 97 van d e Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest de beslis
sing van de eerste rechter bevestigt in 
zover deze de verweerder D elmere vrij
spreekt en dientengevolge de burgerlijke 
rechtsvorderixtgen van de eisers tegen 
deze verweerder afwijst alleen op grond 
dat << h et niet mogelijk is aan de hand van 
het dossier en van het onderzoek voor 
het Hof als zek er aan te n emen dat 
Dehnere de snelheidsgrens van zes
tig kilometer p er uur h eeft overschre
ven » ; dat << het niet mogelijk is d ienaan
gaande h et betoog en het besluit van de 
t echnisch-adviseur van Mathieux of de 
onzekere gevolgtrekkingen van het beroe
p en vonnis te volgen » ; << dat een onder
zoek niet nodig of niet ter zake blijkt » 

en dat << de aansprakelijkheid van D el
m ere dus niet b ewezen is », 

te1·wijl de eisers bij hun gemeenschap
pelijke conclusie v66r h et hof van beroep 
niet a lleen deden gelden d at verweerder 
m et een hogere snelheid reed dan geoor 
loofd was, m aar ook d at << indien de 
heer D ehnere r echts op d e rijbaan was 
blijven rijden, zonder n aar links af te 
wijken en m et een geringere snelheid, het 
ongeval niet zou zijn gebeurd » ; luidens 
artikel 15 in h et hoofdstu.k b etreffende de 
voorrang de wetgever aan de bestuurder 
die een kruispunt oprijdt, de verplich t ing 
oplegt om bijzoJ'lder voorzichtig te zijn 
ten einde alle ongevallen te vermijden ; 
<< op dit kruispunt bijzondere voorzichtig
heid geboden was, gelet op d e snelheicls
b eperking, h et gebrek aan zichtbaarheid, 
hoewel h et zicht wel grater was voor de 
voorranghebbende, die d e 1notorkap van 
de v oorranggever kon zien alvorens d eze 
eJ1ig zicht had », en het OJ'lgeval b et gevolg 
was van de door verweerder b egane fou 
ten ; d erhalve door enkel te steunen op 
de omstandigheid dat verweerder de 
geoorloofde snelheid niet h ad overschre
den, zonder t e antwoorde1'l op de midde
len door de eisers afgeleid enerzijds uit 
de omstandigheid dat verweerder het 
ongeval zou h ebben vermeden, indien hij 
rechts op_ de rijbaan was gebleven, en 
anderzijds uit h et feit d at verweerder 
artikel 15 van h et algemee}'l reglement 
op d e politie v an het wegverkeer niet 
heeft in acht genomen, het bestreden 
arrest niet voldoende n aar recht h eeft 
geantwoord op de conclusies die d e eisers 
regelmatig voor h et hof van beroep had
den genomen : 

Overwegende dat ter staving van hun 
rechtsvordering t egen D elmere de eisers 
bij conclusie voor het hof van beroep 
h ebben doen gelden niet aileen dat ge
noemde Dehnere -zijn voertuig m et een 
overdreven snelheid had b estuurd, maar 
ook dat hij nagelaten h ad r echts op de 
r ijbaan te blijven en h et kruisp1.mt bij
zonder voorzichtig op t e rijden ten einde 
alle ongevallen te vermijden; 

Overwegende d at h et arrest zich be
perkt tot d e verklaring d at h et niet 
mogelijk is als zeker aan te nemen dat 
Delmere de snelheidsgrens v an zestig kilo
meter per uur h eeft overschreden ; dat 
het immers niet mogelijk is dien aan
gaande het b etoog en h et besluit << van 
de technisch adviseu r van Mathieux of 
de onzekere gevolgtrekkiJlgen van het 
beroepE'n vonnis te volgen » ; 
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Dat h et arrest aldus niet antwoordt op ' 
de twee andere grieven, die afzonderlijke 
middelen opleverden ; 

D at het middel gegrond is ; 

Om die r ed en en, v ernietigt het bestre
den arrest, b eh alve in zover het uitspraak 
doet op de strafvordering ingesteld tegen 
de verweerder Joseph Delmere , in zover 
h et de strafvordering betreffende de 
san1.enhangende misdrijven door verja
ring te niet gegaan verklaart en in zover 
het uitspraak doet op de burgerlijke 
rechtsvordering van de Landsbond van 
de F ederaties der beroepsmutualiteiten 
van Belgie ; b eveelt dat van h et thans 
gewezen arrest m elding zal worden ge
maakt op d e kant van de gedeeltelijk 
vernietigde b eslissing ; veroordeelt de 
v erweerders in de kostel1.; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
b eroep te Brussel. 

I4 juni I97l. - ze kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
V e1·slaggeve1', d e H . Trousse.- Gelijklui
dende conclusie, de H. Delange, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H . Van Ryn. 

ze KAM:ru.R. - 14 juni 1971. 

Io GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - VEROORDEELDE-APPELLANT . 
- 0PENBAAR MINISTERIE DAT TEGEN 
HEM EN TEGEN EEN VRIJGESPROKEN 
lliEDEBEKLAAGDE HOGER BEROEP AAN
TEKENT. - BEVESTIGING DOOR ED 
RECHTER I N HOGER BEROEP. - VER
OORDELING VAN DE VEROORDEELDE IN 
ALLE KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP. 
- 0NWETTELIJKHEID . 

zo VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - 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 v66R DE EINDBESLIS
SING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID . 

3o VOORZ IENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM, ZICH IN CASSA

TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 

CASSATIE, 1971. - 33 

PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING . BURGERLIJKE 
PARTIJ NIET VEROORDEELD I N KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING. - NIET 
ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE . 
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN I NGESTELD. -
STRAFZAKEN . - VooRZIENING vAN 
EEN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN 
ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ. - GEEN 
GEDING AANGEGAAN TUSSEN DEZE BUR
GERLIJKE PARTIJEN E N EVENMIN VER
OORDELING VAN DE EERSTE TEN VOOR
DELE VAN DE TWEEDE. - NIE T ONT
VANKELIJKE VOORZIENING. 

I 0 Stelt een ve?'OO?'deelde hoge?' beroep in 
en tekent het openbaa1· ministe?"ie hoge1· 
be1·oep aan tegen hem en tegen een vrij
gesp?·oken medebeklaagde, dan moeten 

· de kosten van het hager be1'0ep van het 
openbaar m iniste1·ie tegen deze laatste, 
in geval van bevestiging van de m-ij
spmak, ten laste van de Staat blijven (I). 
(Wet van I juni . I849, art. 3.) 

2° Niet ontvankelijlc in stmfzaken is de 
voo1·ziening die v661· de eindbeslissing 
wo1·dt ingesteld tegen de beslissing welke, 
op de btwge1·lijlce ?'echtsvo?·de?·ing, geen 
uitspmak doet ove1· een bevoegdheidsge
schil, een voo1'lopige ve1·goeding toekent 
en, voo1· het ove1·ige, een onde?·zoelcsmaat
?'egel beveelt en de zaak naa1· de eerste 
?'echte?' ve1wijst (2). (Sv., art. 4 I 6.) 

3° De bU1·ge1·lijlce partij die niet in kosten 
van de stmjv01·de1·ing is ve?'Oo?·deeld, is 
niet ontvanlcelijlc om zich tegen de be
slissing op deze vo1·de1·ing in cassatie 
te VOO?'Zien (3) . 

4° Niet ontvankelijk is de voo?·ziening do01· 
een bu1·ge1·lijlce pa1·tij ingesteld tegen 
een ande1·e bu1·ge1·lijke pa1·tij waa1'1nede 
zij voo1· de j eiten1·echte1' geen geding had 
aangegaan en ten wie1· voo1·dele de best?·e
den beslissing geen ve?'oo?·deling tegen 
de eisende pa1·tij uitsp1·eekt (4). 

(1) Cass., 2 m aart 1970 (A1'1'. cass ., 1970, 
biz. 610) en 9 novemb er 1970, supm, biz. 222 . 

(2) Cass., 15 februari 1971, supm, biz. 575. 
(3} Cass., 7 ji:mi 1971, supm, biz. 1001. 
(4) Cass., 18 augustus 1970 (A?'?', cass. , 

1970, biz. 1042). 

r 
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•(J. EN P. BECKER EN G. DUBOIS, T. C. EN 
H. I.IBERT; NATIONALE BOND DER LIBE
RALE li'I:UTUALITEITSFEDERATIES VAN 
BELGIE, T. C. LIBERT.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vom1.is, op 27 november 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei ; 

I. Betreffende de voorzieni11.g van 
Joseph Becker : 

A . In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
ingesteld : 

1 o tegen verweerster Chantal Libert : 

Overwegende dat de eiser, beklaagde, 
niet bevoegd is om zich in cassatie te 
voorzie11. tegen die beslissing ; dat de 
voorziening niet ontvankelijk is ; 

2o tegen eiser : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 3 van de wet 
van 1 juni 1849 op de herziening van het 
tarief in strafzaken : 

Overwegende dat, op het boger beroep 
van eiser enerzijds en van het openbaar 
ministerie anderzijds, dat gericht is tegen 
de eiser en de verweerster Chantal Libert, 
het bestreden vom1.is het beroepen vom1.is 
bevestigt, waarbij eiser werd veroordeeld 
en verweerster v rijgesproken ; dat het 
vmmis echter eiser veroordeelt in de 
kosten van de strafvordering in hager 
beroep, zonder de kosten uit te sluiten 
van het hager beroep van het openbaar 
ministerie tegen de verweerster Libert ; 
dat die beslissing de in het middel aan
gevoerde wetsbepaling schendt ; 

Overwegende dat voor het overige de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn 
genornen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de verweerder Hem·i 
Libert tegen eiser : 

Overwegende dat, onder bevestiging 
van het beroepen von11.is, de bestreden 
beslissing aa11. verweerder een provisionele 
vergoeding toekent, een deskundigenon
derzoek beveelt en de zaak naar de eerste 
.rechter verwijst; dat die beslissing geen 

eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het vVetboek van strafvordering en 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid, zodat de voorziening 
voorbarig en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

II. Betreffende de voorziening van 
Pierre Becker en Gertrude Dubois : 

A . In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 
partijen, niet werden veroordeeld in de 
kosten tegenover de openbare par tij ; dat 
zij derhalve niet bevoegd zijn om zich 
in cassatie te voorzien tegen de beslissing 
gewezen op die rechtsvordering ; 

B . In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de eisers tegen de 
verweerster Chantal Libert : 

Overwegende dat de eisers geen enkel 
middel aanvoeren ; 

0 . In zover de voorziening is gericht 
tegen de verweerder Henri Libert, bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de eisers, en de verweerder, 
of iemand in h1.m naam een bm·gerlijke 
rechtsvordering hebben ingesteld, de 
eersten tegen de tweede of omgekeerd ; 
dat geen van de partijen jegens de andere 
werd veroordeeld; dat de voorziening 
geen bestaansreden heeft en dus niet ont
vankelijk is ; 

III. Op de voorziening van de Natio
nale Bond der liberale Mutualiteitsfedera
tien van Belgie, burgerlijke partij, tegen 
de verweerster Chantal Libert : 

Overwegende dat eiseres geen enkel 
middel voordraagt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vo1mis, doch slechts in zover het de 
eiser Joseph Becker in alle kosten van het 
hager beroep van de strafvordering ver
oordeelt ; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt elk van de eisende partijen 
in de kosten van haar voorziening, met 
uitzondering van een vierde van de kosten 
betreffende de voorziening van de eiser 
Joseph Becker die ten laste van de Staat 
blijven ; verwijst de aldus beperkte zaak 
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naar de Correctionele Rechtbank te Luik, 
zitting houdende in hoger beroep. 

14 juni 1971. - 2e kamer. - Voor
zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle.- Gelijklui
dende conclusie, de H. Delange, advocaat
generaal. 

2° KAMER. - 14 juni 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING-

Overwegende dat het bestreden arrest, 
met verandering van de beschikking van 
de raadkamer, zich ertoe beperkt de 
eisers naar de correctionele rechtbank te 
verwijzen wegens de feiten vermeld in 
de telastleggingen die het nader bepaalt ;. 

Overwegende dat die beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 41& 
van het Wetboek van strafvordering en 
dat zij geen uitspraak doet over een 
geschil betreffende de bevoegdheid van 
een onderzoeksgerecht ; 

Dat derhalve de voorzieningen inge
steld v66r de eindbeslissing, niet ontvan
kelijk zijn ; 

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

STELLING DAT EEN BESCHIKKING VAN 14 juni 1971. - 2e kamer. - Vom·
BUITENVERVOLGINGSTELLING VERAN- zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
DERT EN DE BEKLAAGDE NAAR DE COR- Ve1·slaggeveT, de H. Trousse.- Gelijklui
RECTIONELE RECHTBANK VERWIJST. - dencle conclusie, de H. Delange, advocaat
ARREST DAT NIET BESLIST OVER EEN generaal. - Pleite1·s, de HH. Ansiaux en 
GESCHIL BETREFFENDE DE BEVOEGD- Faures. 
REID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN. 
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
VOOR DE EINDBESLISSING. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijlc is cle voo1·ziening doo1· de 
beklaagde v661· de eindbeslissing inge
steld tegen een a?"?"est van de lcamer van 
inbeschttlcligingstelling, dat niet beslist 
ove1· een geschil betntfende de bevoegd
heid van de onde?·zoeksge1·echten, een 
beschikking van buitenve1·volgingstelling 
ve1·ande1·t en de beklaagde naa1· de co?·
?"ectionele 1·echtbanlc venvijst (1). (Sv., 
art. 416.) 

(QUOILIN, VANDENBERG EN lVIORRICE, 
T. « SOCIETE ANONYJ\1E BELGE DES 
INDUSTRIES AUXILIAIRES SABINA "·) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 maart 1971 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling, rechtdoende als 
gerecht waarnaar de zaak verwezen is ; 

Gelet op het arrest van h et Hof van 
26 oktober 1970 (2); 

(1) Cass., 20 juni 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 1344); 15 december 1969 (A1·1·. cass., 
1970, blz. 372). 

(2) Sttpm, blz. 187. 

2e KAMER. - 14 juni 1971. 

STRAF.- GELDBOETE.- 0PDECIEMEN. 
- WET VAN 22 DECEMBER 1969. -
0NZEKERHEID OlVITRENT RET FElT OF' 
RET MISDRIJF VOOR OF NA DE INWER
KINGTREDING VAN DEZE WET IS GE
PLEEGD. - NIET GERECRTVAARDIGDE 
TOEPASSING VAN DEZE WET. 

Niet wettelijlc ge1·echtvaa1·digd is de toe
passing op een geldboete van de ve1·ho
ging met 290 deciemen, ingevoe1·d bij 
a1·tikel 1 van de wet van 22 decembe1· 
1969, wannee1• cle vaststellingen van de 
beslissing in het onzelce1·e laten of het 
misd1·ijj gepleegd is v661· of na de 
10e janua1·i 1970, dag waamp deze wet 
in werking is get1·eden (3). 

(COUARD.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(3) Cass., 12 d ecember 1955 (Bull. en PAsw .• 
1956, I, 355) en 1 december 1958 (ibid., 1959,. 
I, 323). 



- 1028 

arrest, op 22 december 1970 door het Hof 
van b eroep te Luik gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Over het middel, arnbtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 1 van de wet van 
22 december 1969 : 

Overwegende dat het arrest de geld
boeten waartoe het de eisers veroordeelt, 
-met 290 deciemen verhoogt ; dat luidens 
de bewezen verklaarde telastleggingen de 
feiten <e tussen 1 en 20 januari 1970 " 
zijn gepleegd ; 

Overwegende dat uit de vast stelling 
dat de feiten zijn gepleegd tussen een 
datum a q~w en een ad q~tem, slechts blijkt 
dat zij t en vroegste de dag na de eerste 
van clie data en ten laatste de dag voor 
de laatste ervan zijn gepleegd ; 

Overwegende dat de wet van 22 decem
ber 1969 waarbij het bedrag van de 
strafrechtelijke geldboeten wordt ver
hoogd van kracht is geworden op 10 janu 
ari 1970; 

Dat de datum waarop de feiten zijn 
gepleegd, niet nauwkemig wordt be
paald, zodat het arrest de toepassing van 
artikel 1 van de wet van 22 december 
:1969 niet rechtvaardigt en de wetshepa
lingen schendt die in het middel zijn 
aangegeven ; 

En overwegende dat voor h et overige 
de substantiele of op straffe van nietig
h eid voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de b eslissing op de bmgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen enkel mid
del voordraagt ; 

Om die redenen, vernietigt h et be
streden arrest, in zover de tegen eiser 
uitgesproken geldboeten hierhij met 
290 d eciemen worde~l. verhoogd; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
d at van dit arrest m elding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
:vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in twee derde van de koste~1. en laat het 
overige derde ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar h et Hof van beroep 
-te Brussel , doch slechts om uitspraak te 
·doen over de toepassing van de opdecie
men op de geldboeten. 

14 jtmi 1971. - 2• kamer . - Voo?' 
zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve?·slaggeve?·, de H. Ligot. - Gelijklui
dende conclttsie, de H . D elange, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 14 juni 1971. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING. 0 NTVANKELIJKHEID. 
VOORWAARDE . - BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER. 

Hij die lean bewe1·en pe1·soonlijlc te zijn 
benadeeld doo1· het misd1·ijj, dat het 
voo?"tVe?p is van de st?·ajvo?'de?·ing, clit 
wil zeggen hij die bewijst dat hij het 
slachto fje?' leon geweest zijn van het 
misd1·ijj, is ontvanlcelijlc om voo1· het 
stmjge1·echt een bw·ge1·lijlce ?'echtsvonle
?'ing in te stellen; de feitelijlce beoonle
ling van cleze voo1·waanle cloo?' de ?'echte?' 
is onaantastbaw· (1). (Wet van 17 april 
1878, art. 3; Sv., art. 63.) 

(DOUVEN, T. VELAERS,. WEDUWE DEVOS, 
EN JANSSENS, "\-VEDUWE CHABEAU.) 

ARREST (ve?'taling) . 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 17 juni 1970 en 13 januari 
1971 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

I. Betreffende de voorziening gericht 
tegen het arrest van 17 jmu 1970 : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen d e beslissu1g op de strafvordering : 

Overwegende dat h et arrest geen uit
spraak doet op die rechtsvordering ; dat 
de voorziening geen bestaansreden heeft 
en dus niet ontvankelijk is ; . 

B . In zover d e voorziening gericht is 
tegen de beslissmg op de hmgerlijke 
rechtsvorderi~•gen ingest eld door de ver
weersters : 

Over h et middel afgeleid uit de schen · 

(1) Cass., 10 april en 19 juni 1967 (.A?'?'. 
cass., 1967, biz. 954 en 1273); 15 januari 1968 
(ibid., 1968, biz. 657) . 
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ding van de artikelen 1, 3 en 4 van de 
wet van 17 april1878, houdende de voor
afgaande titel van het W etboek van 
strafvordering, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, alsmede van artikel 163 van het 
Wetboek van strafvordering, 

doo1·dat het bestreden vonnis van 17 jtmi 
1970 h et beroepen vonnis van 17 decem
ber 1969, in zover het de burgerlijke 
rechtsvorderingen ontvankelijk verklaart, 
heeft bevestigd op grond dat eisers 
betoog, dat het toelaten tot de debatten 
van een niet-gerechtigde burgerlijke par
tij zodat de toestand van de verdachte 
wordt verzwaard door een tegenstander 
meer tegen hem te laten optreden en zelfs 
de meest te vrezen tegenstander want ge
dreven door een persoonlijk belang en 
door wraak, een petitio principii is ; zijn 
stelling dat de burgerlijke partij niet-ont
vankelijk kan worden verklaard omdat 
niet is aangetoond, krachtens welke titel 
zij beweert op te treden, geen steun vindt 
in de wet of in de algemene beginselen 
en integendeel de duidelijke tekst van 
artikel 163 van het Wetboek van straf
vordering miskent, volgens hetwelk hij 
die beweert door een misdaad of een 
wanbedrijf te zijn benadeeld, zich burger
lijke partij kan stellen ; het dus geenszins 
vereist is het bewijs te leveren van de in
geroepen benadeling of derhalve van zijn 
recht tot vergoeding; in het onderhavige 
geval de burgerlijke partijen beweren 
benadeeld te zijn door het gebruik dat 
beklaagde heeft gemaakt van de testa
menten waarop hij zich beroept en die 
van valsheid zijn beticht en zulks omdat 
die partijen beweren gerechtigd te zijn 
door andere testamenten, 

tenvijl om voor het strafgerecht als 
burgerlijke pa,rtij ontvankelijk te zijn 
men persoonlijk benadeeld moet zijn door 
het ten laste van de beklaagde gelegd 
misdrijf of in de rechten getreden zijn 
van het slachtoffer van een misdrijf; 
om te kunnen beweren persoonlijk door 
een misdrijf te zijn benadeeld, men het 
bewijs moet leveren clat men slachtoffer 
is kun.ne~1. zijn van dit misdrijf; in het 
onderhavige geval de burgerlijke partijen 
alleen dan het slachtoffer konden zijn 
van de ten laste van eiser gelegde mis
drijven van valsheid en gebruik van valse 
stukken indien zij bewezen dat de testa
menten waardoor zij beweerden begtm
stigd te zijn, zelf echt waren, wat eiser 
betwistte en wat slechts kon worden 
aangetoond door het onderzoek naar de 
echtheid van het geschrift waarom deze 

verzocht ; waaruit volgt dat wegens 
eisers betwisting, het bestreden arrest de 
burgerlijke rechtsvorderingen niet ont
vankelijk mocht verklaren vooraleer het 
die onderzoeksmaatregel had bevolen : 

Overwegende dat, overeenkomstig het 
beginsel gehuldigd in artikel 63 van h et 
Wetboek van strafvordering, en niet in 
artikel 163 van hetzelfde wetboek, zoals 
verkeerdelijk vermeld in de bestreden be
slissing en in het middel, om ontvanke
lijk te zijn als burgerlijke partij het 
vereist is, maar voldoende, dat hij die 
optreedt, kan beweren persoonlijk te zijn 
benadeeld door het misdrijf dat het voor
werp is van de strafvordering, dit wil 
zeggen dat hij bewijst dat hij het slacht
offer kon geweest zijn van het misdrijf, 
welke omstandigheid de feitenrechter in 
feite en derhalve op onaantastbare wijze 
beoordeelt ; 

Overwegende dat, behalve de r-edenen 
die in het mid del worden overgenomen, 
het arrest erop wijst « dat, ten overvloede, 
de testamenten waarop zij (de burgerlijke 
partijen, thans verweersters) zich beroe
pen, naar het zeggen van de getuige 
Dewitte, voor zijn ogen zijn opgemaakt 
door de persoon waaraan beklaagde 
(thans eiser) de redactie en de onderteke
~l.ing van de bedoelde testamenten toe
schrijft ; dat bovendien een gerechtelijk 
deskundige in zijn verslag de testamenten 
die door de burgerlijke partijen worden 
ingeroepen, eveneens toesclu·ijft aan de
zelfde persoon » ; clat het bestreden arrest 
aldus impliciet doch noodzakelijk de 
nutteloosheid van de door eiser aange
vraagde onderzoeksmaatregel aanneemt 
en op onaantastbare wijze oordeelt over 
de bewijskracht van de eigenhandige tes
tamenten die door de verweersters wor
den ingeroepen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

II. Betreffende de voorziening gericht 
tegen de beslissing van 13 januari 1971 : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Overwegende dat de substantiele 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 op de burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen enkel mid
del aanvoert ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt eiser in de kosten. 

14 jtmi 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Clason. - Gelijklui
dende conclusie, de H. Delange, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Carlier (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

2e KAMER. - 14 juni 1971. 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- ARRONDISSEMENTSRECHTBANK. -
AFWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR 
l\HNISTERIE BIJ DE DEBATTEN EN BIJ DE 
UITSPRAAK VAN HET VONNIS. - NIE
TIGHEID VAN HET VONNIS, 

2° CASSATIE. - VOORZIENING IN HET 
BELANG VAN DE WET. - VONNIS VAN 
DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK. -
VoORZIENING VAN DE PROOUREUR
GENERA.A.L IN HET BELANG VAN DE 
WET. - VooRwAARDE. 

1° De aanwezigheid van het openbaa1· minis
te1·ie bij de debat~en en bij de ttitspmalc 
van het vonnis van de a1'1'ondissements-
1'echtbctnlc is voo1·gesclweven op st1·afje 
van nietigheid. (G.W., art. 138, lid 2, 
150 en 641, lid 3). 

2° De p1'octweu1·-gene1·aal bij het Hof van 
cassatie kan een voo1·ziening instellen 
in het belang van de wet tegen een vonnis 
van de a1'1'ondissements1·echtbank waa1'
tegen doo1' de p1'0Gtt1'eU1'-genemal bij 
het hoj van be1'0ep geen cassatiebe1'0ep 
mee1· kan ingesteld to01·den (1). (Gerech
telijk Wetboek, art . 612, 642, 1089 tot 
1091 en 1117.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSA.TIE, INZAKE DE PERSONENVEN
NOOTSCHA,P MET BEPERKTE A,A.NSPRA.
KELIJKHEID « E. ET J, Y. A.GNEESSENS » 
T. BORZEE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de vordering 

(1) Vgl. cass., 26 april 1965 (Bttll. en 
PASIC., 1965, I, 386), 

van de Procm·eur-generaal bij dit Hof, 
overeenkomstig de artikelen 612, 1089 
tot 1091 en 1117 van het Gerechtelijk 
Wetboek, welke vordering luidt als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

>> De ondergetekende Procm·eur-gene
raal heeft de eer, overeenkomstig de 
artikelen 612, 1089 tot 1091 en 1117 van 
het Gerechtelijk Wetboek, in het belang 
van de wet aan het Hof aangifte te doen 
van het vonnis dd. 10 febru ari 1971 door 
de arro~1.dissementsrechtbank te Nijvel 
gewezen inzake de personenvenuootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Entre
prises E. et J. Y. Agneessens >> tegen 
Borzee. 

» De perso~1.euvem1ootschap 1net be
perkte aansprakelijkheid « Entreprises 
E. et J. Y. Agneessens » heeft op 24 uo
nember 1970 Borzee voor de vrederechter 
van het kanton Nijvel gedagvaard tot 
betaling van een factum·bedrag. 

>> Na te h ebben vastgesteld dat noch 
Borzee noch enige andere persoon in 
diens naam waren verschenen, wees de 
vrederechter van het kanton Nijvel bij 
vo~1.nis van 16 november 1970 erop dat 
de eisende partij haar maatschappelijke 
zetel had te Genval en dat verweerder 
zijn woonplaats had te Brussel, besliste 
dat krachtens artikel 630 van het Ge
rechtelijk vVetboek verweerder veronder
steld was de bevoegdheid af te wijzen 
van de rechter voor wie de zaak aan
hangig was, overwoog dat het beding 
waarbij de bevoegdheid aan de rechtban
ken te Nijvel werd opgedragen, vanaf 
de 1e november 1970 onduidelijk was, 
vermits er sindsdien vijf kantonrechters 
waren die kennis namen van handels
zaken en « normaal de vrederechter van 
het kanton Waver bevoegd was >>. Op 
grond hiervan verklaarde de vrederechter 
van het kanton Nijvel zich onbevoegd om 
kennis te nemen van de zaak en verwees 
deze naar de arrondissementsrechtbank 
te Nijvel. 

>> Bij vonnis van 10 februari 1971 stelde 
deze rechtbank vast enerzijds dat de 
verwijzing naar de arrondissementsrecht
bank in het onderhavig geval gegrond 
was op artikel 630 van het Gerechtelijk 
Wetboek en dus niet « veroorzaakt was 
door het feit dat de feitenrechter had 
geoordeeld dat hij ambtshalve een middel 
afgeleid uit zijn bevoegdheid, moest 
opwerpen >> en anderzijds dat, daar de 
eisende partij de verwijzi~1.g van de zaak 
naar de · arrondissementsrechtbank niet 
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had gevorderd, zoals wordt bepaald bij 
artikel 639 van het Gerechtelijk W etboek, 
de feitenrechter uitspraak moest doen 
over zijn bevoegdheid, wat hij heeft 
gedaan. Dientengevolge besliste hij dat 
er ter zake geen aanleiding b estond tot 
v erwijzing en verklaarde hij d e verwijzing 
niet ontva~1kelijk. 

» Noch uit het vonnis, noch uit enig 
ander processtuk b lijkt dat d e Procureur 
d es Konings aanwezig is geweest t er 
terechtzitting van de arrondissements
rechtbank waarop de debatten hebben 
plaatsgehad en h et vonnis is gewezen, 
t erwijl, k:rachtens artikel 641, lid 3, van 
h et Gerechtelijk W etboek volgens h et
welk d e arrondissem entsrechtbank geen 
uitspraak k an doen dan na h et advies 
van het openbaar ministerie te hebben 
gehoord, die rechtbank wegens de af
wezigheid van het openbaar ministerie 
niet wettelijk was samengesteld. 

» Die wetsbepaling is toepasselijk, zon
der dat er een onderscheid moet worden 
gemaakt n aar gelang de arrondissements
r echtbank werkelijk uitspraak doet over 
de bevoegdheid of er zich toe beperkt 
de verwijzing van d e zaak niet ontvanke
lijk t e verklaren. 

» H et aangegev en v onnis schendt dus 
d e artikelen 138, lid 2, 150 en 641, lid 3, 
van het Gerechtelijk W etboek. 

Dit vonnis is niet het voorwerp ge
weest van de v oorziening waarvan sprake 
is in artikel 642 van genoemd wetboek. 

» Om die reden en, vordert onderge
t ekende Procureur-generaal dat h et Hof 
gelieve in het belang van d e wet h et aan
gegeven v onnis van 10 februari 1971 
van d e arrondissementsrechtbank te 
Nijvel te vernietigen; te bevelen dat van 
zijn arrest m elding zal worden gemaakt 
op de k ant van de vernietigde beslissing. 

» Brussel, de 25 m ei 1971. 
» Voor de Proc"Lrreur-generaal, 

» D e Advocaat-generaal, 
» (get.) D epelchin » ; 

Met overneming van de redenen van 
voornoemde vordering, v ernietigt, doch 
enkel in h et bela~1.g van d e wet, het 
aangegeven vonnis dat op 10 februari 
1971 gewezen is door de arrondissements
rechtbank te Nijvel; beveelt dat van 
h et thans gewezen arrest m elding zal 
worden gemaakt op de k ant van het 
vernietigd vonnis. 

14 juni 1971. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', d e H. Louveaux, voorzitter. -

Ve1·slaggeve1·, de H . Capelle.- Gelijklui
dende conclusie, de H. D ep elchin, advo
caat-gen eraal. 

2e KAMER. - 14 juni 1971, 

1° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE 
RECHTEN VAN DE MENS EN VAN DE 
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTI
KEL 6. - BEPALING VREEli'I:D AAN DE 
AANHOUDING EN DE VOORLOPIGE HECH
TENIS. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. -
0NREGELMATIGHEID IN DE RECHTS
PLEGING BETREFFENDE DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS. - ZONDER INVLOED OP DE 
WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING 
TOT INTERNERING. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BESLISSING TOT INTERNE
RING. - MIDDEL AFGELEID UIT EEN 
ONREGELli'LATIGHEID IN DE RECHTSPLE
GING BETREFFENDE DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS. - MIDDEL NIET ONTVAN
KELIJK. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - ARREST DAT DE INTERNE
RING VAN DE ElSER BEVEELT. - MID
DEL AFGELEID UIT EEN ONREGELMATIG
HEID IN DE RECHTSPLEGING BETREF
FENDE DE INOBSERVATIESTELLING. -
RECHTSPLEGING NIETIG VERKLAARD 
DOOR DE FEITENRECHTER. - MIDDEL 
NIET ONTV ANKELIJK. 

5° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - I NTERNE
RING VAN DE VERDACHTE, IN STAAT VAN 
.KRANKZINNIGHEID OF IN EEN ERNSTIGE 
STAAT VAN GEESTESSTOORNIS.- GEEN 
VOORAFGAANDE INOBSERVATIESTEL
LING. - VVETTELIJKHEID. 

6° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
TOT INTERNERING VAN DE VERDACHTE. 
- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE 
ALLEEN.- ARREST DAT DE INTERNE
RING BEVEELT EN BOVENDIEN, WEGENS 
LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID, DE 
VERV ALLENVERKLARING UITSPREEKT 
VAN RET RECHT EEN VOERTUIG OF EEN 
LUCHTSCHIP TE BESTUREN OF EEN RIJ-

r 
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DIER TE GELEIDEN. - 0NWETTELIJK
HEID VAN DEZE TWEEDE BESCHIKKING. 

7° CASSATIE. - Oli'IVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERV ALLENVERKLARING VAN 
HET RECHT TOT STUREN DIE IS GEGROND 
OP EEN LICHAMELIJKE ONC+ESCHIKT
HEID VAN DE BEKLAAC+DE, lYlAAR ON
WETTELIJK WERD UITGESPROKEN. 
GEDEELTELIJKE CASSATIE . 

8° VERWIJZING NA CASSATIE . 
STRAFZAKEN. - CASSATIE EEPERKT 
TOT DE BESCHIKKING TOT VERV ALLEN
VERKLARING VAN HET RECHT EEN VOER
TUIG OF EEN LUCHTSCHIP TE BESTUREN 
OF EEN RIJDIER TE GELEIDEN WEGENS 
LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID. 
VERVALLENVERKLARING DIE TEN DEZE 
NIET WETTELIJK KON WORDEN UITGE
SPROKEN. - CASSATIE ZONDER VER
WIJZING. 

I 0 A1·tilcel 6 van het Ve1·dmg tot besche?·
ming van de 1·echten van de mens en de 
fundamentele m·ijheden, goedgelceu1·d bij 
alcte van de wetgevende macht van 13 mei 
1955, heeft bet?·elcking op de 1·echten van 
de ve?"decliging voo1· het vonnisge1·echt en 
niet op de aanhoucling of cle voo1·lopige 
hechtenis (I). 

2° Een on?"egelmatigheicl in de ?'echtspleging 
bet1·e !Jencle cle voo1·lopige hechtenis heeft 
geen invloed op de wettelijlcheicl van de 
beslissing tot inteme1·ing (2). 

3o Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·elcen 
van belang, is het midclel dat is ge1·icht 
tegen een beslissing tot inte1·ne1·ing en 
afgeleid uit een omegelmatigheid in de 
1·echtspleging bet1·efjende cle vom·lopige 
hechtenis, dam· deze on1·egelmatigheid 
geen invloed heeft op cle wettelijlcheicl van 
cle beslissing tot inteme1·ing (3). 

4° Niet ontvanlcelijlc tot staving vcm een 
voo1·ziening tegen een an·est dat de 
inte1·ne1·ing van cle ve1·dachte beveelt, is 
het micldel afgeleicl ~tit een o?wegelmatig
heicl in de 1·echtspleging bet1·efjende de 
inobse1·vatiestelling, wannee?' deze ?'echts
pleging doo1· het best?·eden a1'1'est nietig 
is ve?·lclaa?·d. 

(1) Cass., 23 september 1968 (A1'1·. cass., 
1969, blz. 89). 

(2) Cass., 28 maart 1960 (Bull. en PASIC., 
1960, I, 874); vgl. cass., 1 december 1969 
(A1'1·. cass., 1970, blz. 325). 

(3) Cass., 5 januari 1970 (A1'1', cctss., 1970, 
blz. 403). 

5° De lcmchtens m·tilcel 7 van de wet van 
9 ap1·il 1930 ve1·vangen cloo1' de wet 
van 1 juli 1964, bevolen inte1·ne1·ing moet 
niet nooclzalcelijlc voomfgegaan zijn cloo1· 
een inobse1·vatiestelling van de ve1'
clachte ( 4). 

6° H eeft het openbctm· ministe1·ie geen hoge1· 
be?"oep ingestelcl, clan lean het hof van 
be1'0ep cle beklactgcle niet ve1·vallen ve?'
kla?'en van het 1·echt een voe1·t~tig of een 
l~tchtschip te bestu1·en of een 1·ijclie1' te 
geleiden, zelfs niet wegens zijn lichame
lijlce ongeschilctheid, indien cleze maat
?'egel niet doo1· cle ee1·ste 1·echte1' is ~titge
sp?·olcen (5). (Sv., art. I99 en 202; wet 
van I mei I849, art. 7.) 

7° De ve1·vallenve1'lclm·ing van het 1·echt tot 
st~wen wegens lichamelijlce ongeschikt
heid van de beklactgcle is geen stmf. 
Indien de beschilcking betTefjende de 
toepassing vcm deze veiligheidsmaat?·egel 
ven~ietigcl wonlt, lean cle cassatie alleen 
gedeeltelijlc zijn ( 6). 

8° W m·dt een beslissing alleen ve1·nietigd 
in zove1· zij een ve1·vallenve1·klm·ing uit
sp?·eelct van het 1·echt een voe?·tttig of een 
luchtschip te besttwen of een 1'ijdie1· te 
geleiden, clie cle ?'echte?' niet mocht ~tit
sp?·elcen, dan is e1· geen g1'Dnd tot ve?'
wijzing (7). (Sv., art. 429, laatste lid.) 

(HOCK.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 februari I97I gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, kamer van 
in.beschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het arrest eisers 
internering beveelt en tegen hem, m et 
toepassing van artikel 42 van de wet op 
de politie van het wegverkeer (co6rdina
tie van I6 maart I968), de definitieve 
vervallenverklaring van het recht een 
voertuig te besturen uitspreekt wegens de 
telastlegging 2, waarbij hem verweten 
wordt als bestuurder op de openbare weg 

(4) Cass., 9 juni 1964 (Bttll . en PASIC., 1964, 
I, 1076). 

(5) Vgl. cass., 20 april1953 (Bttll. en PASIC., 
1953, I, 630). 

(6) Cass., 20 september 1954 (Bttll. en PASIC., 
1955, I, 16). 

(7) Vgl. cass., 16 juni 1969 (A1T. cass., 1960, 
blz. 1032); 28 september 1970, sup1·a, blz. 90. 
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en wetende dat zij~l voertuig zopas een 
ongeval had veroorzaakt of a anleiding 
hiertoe was geweest, de vlucht t e h ebben 
genomen om zich aan alle dienstige va.st
st ellingen t e onttrekken ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van d e artikelen 4, 5, 20, § 6, 
v an d e wet van 20 april1874 op d e voor
lopige hechtenis , 1 en 7 van de w et van 
1 juli 1964 (besch erming v an d e m aat
sch appij) 5, § 3, en 6 van h et Verdrag tot 
b escherming van de rechten v an d e mens 
en d e fundamentele vrijheden, d a t is 
goed gekeurd bij d e wet van 13 m ei 1955, 
en 97 van de Grondwet, 

clo01·dat het b estreden arrest eisers 
internering beveelt, 

tenvijl de raadkam er van de R echt bank 
v an eerst e aanleg t e N am en b ij b eschik
king van 31 augustus 1970 eisers inobser
v atiest elling h ad b evolen , en bij b eschik
lcing van 28 sep tember 1970 uitspraak 
h eef t gedaan over de h andhaving v an d e 
voorlopige hechtenis, en t erwijl de kamer 
v an inbeschuldigi~lgstelling v an het Hof 
v an beroep te Luik de eerst e van d eze 
b eschikkiDgen op 14 september 1970 had 
b ev estigd en op 12 oktober 1970 een 
beschikking van 21 september 1970 h ad 
b evestigd waarbij de v erlenging v an de 
inobservatiestelling werd beslist, zonder 
d at eiser , die n a de bevestiging v an h et 
b ev el t ot aanhouding naar de inrichting 
tot beschenning van d e m aat sch appij t e 
Doornik was overgebracht, aanwezig was 
op d e t erechtzittingen waarop voornoem 
d e b eslissingen w erden gewe.zen : 

Overwegende d at artikel 6 v an het 
Verdrag t ot besch erming van d e rechten 
v an de m ens en d e fundamentele vrijhe
d en vreemd is aan d e voorlopige hechte
nis; 

Overwegende d at de onregelmatighe
d en gepleegd tijdens d e rech tspleging 
b etreffende de voorlopige hechtenis geen 
inv loed hebben op de wettelijkheid van 
l;tet arrest waarbij uitspraak wordt ge
daan over de gegrondheid van d e straf
vordering; 

Overwegende dat, met b etreklcing tot 
d e kritiek gericht t egen d e r echtspleging 
v an inobservatiestelling, h et arrest die 
r ech tspleging nietig verklaart en d e be
roep en beschikking die op genoemde 
r ech tspleging st etmde , teniet doet; 

Overwegende d at der·halve h et middel 
niet on tvankelijk is ; 

Over h et tweed e m iddel, afgeleid uit de 
schen ding van dezelfde w et sbep alingen, 

cloo1·clat, om eisers internering te beve
len, het arrest : 

1° verklaart da t bij d e kamer v an in be
schuldigingstelling slechts het hager be
roep t egen de beschiliking v an 28 d ecem
ber 1970 werd aanhangig gemaakt, 

te1·wijl de kamer v an inbeschuldiging
stelling in deze onregelmatige rechtsple
ging reeds op 14 en 28 september en op 
12 oktober 1970 uitspraak had gedaan; 

2° stemlt op een v erslag v an 25 augus
tus 1970 van dokter P aquay, 

te1·wijl de k am er v an inbeschuldiging
stelling geen acht mocht slaan op dat 
verslag, dat kwam v an de inricht ing tot 
bescherming van de m aatsch appij te 
Doornik; 

3° uitspraak doet zonder een nieuw 
d eskundigenonderzoek t e bevelen, 

te1·w ijl wegens de onregelmatigheden 
van de rechtspleging er in dit geval aan 
leiding bestond om die onderzoeksm aat
regel t e bevelen ; 

4° verklaart dat eiser « nog in dezelfde 
toestand is », 

te1·wijl op h et ogenblik waarop de 
k am er van inbeschuldigingst elling uit
spraak h eeft gedaan, eiser onder de 
inv loed was v an gen eesmiddelen die hem 
amorf maak ten : 

W at h et eerste onderdeel b et reft : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op h et Hof v ermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de lmm er v an inbeschuldiging
st elling een arrest op 28 september 1970 
in de zaak h eeft gewezen ; 

Overwegende dat voor h et overige, 
door erop te wijzen dat bij d e k am er van 
inbeschuldigingstelling slechts het hager 
b eroep t egen de intern eringsbeschikl{ing 
van 28 d ecember 1970 werd aanhan gig 
gem aak t het arrest slechts de aanhangig
heid bij die kamer in die fase v an de 
r ech tspleging bedoelt en dus niet het 
best aan miskent v an de arrest en die 
vroeger in de zaak zijn gewezen ; 

W at h et tweede, h et d erd e en h et 
vierde onderdeel betreft : 

Overwegende d at de internering b evo
len krachten s artikel 7 van d e wet 
betreffende de bescherming v an d e m aat
sch appij niet noodzakelijk moet worden 
voorafgegaan door een inobservatiestel
ling van de v erdach te ; d at uit d e v er
m eldingen van h et sub 2° genoemde stuk 
niet blijkt dat d ok ter Paquay verbonden 
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was aan de inrichting tot bescherming 
van de maatschappij te Doornik ; dat 
de feitenrechter in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze oordeelt of op het 
ogenblik waarop hij uitspraak doet, ver
dachte nog in een van de bij artikel 1 
van voornoemde wet bepaalde toestanden 
verkeert en of er aanleiding bestaat tot 
het bevelen van een deskundigenonder
zoek; 

Overwegende dat derhalve het middel 
niet kan worden aangenmnen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schencling van het advies van de Raad 
van State van 12 november 1806, 

doo1·dat het arrest ten laste van eiser 
de defu~itieve vervallenverklaring van het 
recht een voertuig te bestm·en heeft uit
gesproken, 

tenvijl de beschikking van de raad
kamer die maatregel ~~iet had uitgespro
ken en alleen eiser hager beroep had 
ingesteld tegen deze beschikking : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
wegens onopzettelijke slagen en verwon
clingen en wegens vluchtmisdrijf; dat de 
raadkamer zijn internering heeft bevolen 
en dat alleen eiser hoger beroep heeft 
ingesteld tegen deze beslissing ; 

Overwegende dat het arrest, ~~a de 
beroepen beslissing te hebben teniet 
gedaan, ook eisers internering beveelt, 
maar bovenclien de defu~itieve vervallen
verldaring van het recht " een voertuig 
van enigerlei categorie , te besturen tegen 
hem uitspreekt, op grond dat hij lichame
lijk ongeschikt is om een voertuig te 
besturen; 

Overwegende dat, door aldus de toe
stand van eiser te verzwaren, ofschoon 
het openbaar ministerie geen hoger be
roep tegen de beschikking had ingesteld, 
het arrest de artikelen 199 en 202 van het 
W etboek van strafvordering en 7 · van 
de wet va~~ 1 mei 1849 schendt; 

Overwegende dat de wegens de licha
melijke ongeschiktheid van behlaagde 
uitgesproken vervallenverklaring van het 
recht een voertuig of een luchtschip te 
best·uren of een rijdier te geleiden een 
maatregel van openbare veiligheid is ; 
dat de onwettelijkheid van het beschik
kend gecleelte waarbij cleze worclt uitge
sproken, dus niet geldt voor de beslissing 
waarbij uitspraak wordt gedaan over de 
gegroncli1.eid van de strafvordering en dat 
de vernietiging dus slechts gedeeltelijk 
kan zijn; 

Overwegende dat voor het overige de 
substantiele of op straffe van nietigheid 

voorgeschreven rechtsvormen m acht 
zijn genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

En overwegende dat, wegens het niet
instellen van hoger beroep door het open
baar ministerie tegen de beschikking van 
de raadkamer, de vernietiging van het 
beschikkend gedeelte betreffende de ver
vallenverldaring van het recht een voer
tuig te besturen, geen verwijzing ten 
gevolge heeft ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het tegen 
eiser de definitieve verva.llenverklaring 
van het recht een voertuig van enigerlei 
categorie te besturen u itspreekt ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; zegt 
dat er geen grond is tot verwijzing. 

14 j1.mi 1971. - 2e lmmer. - Voo1'
zitte?', de H . Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', de H. Capelle. - Gelijklui
dende concl~tsie, de H. Depelchin, advo
caat-generaal. 

2e KAlliER. - 14 juni 1971. 

10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- POLITIERECHTER DIE DE BEKLAAGDE 
WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN 
TOT EEN ENKELE STRAF VEROORDEELT 
EN HEM WE GENS ANDERE l\HSDRIJ
VEN VRIJSPREEKT. - CORRECTIONELE 
RECHTBANK DIE DE BEKLAAGDE OOK 
SCHULDIC+ VERKLAART A,AN DEZE LAAT
STE MISDRIJVEN. - EEN ENKELE 
STRAF NIET ZWAARDER DAN DE DOOR 
DE EERSTE RECHTER UITC+ESPROKEN 
STRAF. - EENSTEll'll\'IIGHEID NIETTE
l\HN VEREIST, SINDS DE INW'ERKINC+
TREDING VAN ARTIKEL 2llbis VAN HET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERINC+. 

2° CASSATIE. - Oli'I:VANG. - STRAF
ZAKEN. - \TOORZIENING IN CASSATIE 
VAN RET OPENBAAR l\HNISTERIE. -
CASSATIE VAN HET BESCHIKKENDE GE
DEELTE BETREFFENDE DE STRAFVOR
DERING. - STREKT ZICH NIET UIT TOT 
RET BESCHIKKENDE GEDEELTE WAARIN 
UITSPRAAK WORDT GEDAAN OVER DE 
C+EC+RONDHEID VAN DE BURC+ERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 



- 1035 -

1 o Ingeval de 1·echtbank van ee1·ste aanleg 
de schttldigve?·kla?·ing van de belclaagde 
wegens bepaalde misd1·ijven bevestigt, 
mam· zijn v1·ijspmak wegens ande1·e 
misd1·ijven wijzigt, lean de ?'echtbanlc, 
sinds de inwe?·lcingt1·eding van a?·ti
kel 211bis van het Wetboelc van stmf
vonlering, geen wijziging ttitsp1·elcen 
dan met eenpa1·ige stemmen van haa1· 
leden, oolc al spreelct zij met toepassing 
van arti lcel 65 van het StTafwetboelc voo1· 
alle misd1·ijven slechts een enlcele stmf 
ttit die niet zwam·deT is dan de enige 
doo1· de ee1·ste 1·echte?' tdtgesp?'olcen 
stmf (1) . 

2o WanneeT, op de voo1·ziening alleen van 
het openbam· ministe1·ie, het Hof het 
beschi klcende gedeelte van een vonnis 
bet1·efjende de st?·afvoTde?·ing ve1·nietigt, 
st?·elct deze ve1·nietiging zich niet nit tot 
het beschilclcende gedeelte waa1·in ttit
spmak wo1·dt gedaan ove1· de geg1·onclheid 
van de ?'echtsvo1·de1·ing van de btt?'ge?'lijlce 
pa?'tij (2) . 

(PROCUREUR DES RONINGS BIJ DE RECHT 

BANK VAN EERSTE AANLEG TE LUI K, 

T . NADIN EN BEYERS . ) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 januari 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

I. In zover de voorziening ger icht is 
tegen de verweerder Beyers : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van n ietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de verweerder N adin : 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 2llbis van het Wetboek 
van strafvordering : 

Overwegende dat, zonder vast te stel
len dat zij uitspraak heeft gedaan met 
eenparigheid van stemmen, de correc
tionele rechtbank de twee tegen verweer
der aangevoerde telastleggingen bewezen 

(1) Cass., 3 mei 1971, SttJn·a, biz. 858. 
(2) Cass., 10 mei 1971, wpm, biz. 890. 

verklaart, terwijl de eerste rech ter hem 
had vrijgesproken van een ervan en de 
rechtbank, hoewel zij dezelfde straf heeft 
uitgesproken, aldus verweerders toestand 
heeft verzwaard ; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den vonnis het in bet middel vermeld 
artikel 2llbis van het Wetboek van 
strafvordering heeft geschonden ; 

En overwegende dat door de voorzie
ning van het openbaar ministerie slechts 
de beslissing op de str afvordering aan bet 
toezicht van het Hof wordt onderworpen ; 

Om die redenen, vernietigt h et bestre
den vonnis in zover het u itspraak doet 
op de strafvordering ingesteld tegen de 
verweerder N adin ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
b eslissiJ.<g ; laat de kosten t en laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naa.r de Correctionele Rechtbank t e Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep. 

14 jtmi 1971. - 2e kamer. - Voo?' 
zitte?', de H . Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggevm·, de H. Capelle. - Gelijlchti
dende conchtsie , de H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 15 juni 1971. 

VOORZIENING I N CASSATIE. 
VORli'L - STRAFZAREN. - TER GRIFFIE 

VAN HET HOF NEERGELEGD GESCHRIFT, 
l\1E!VIORIE GENAAMD. - NIET ONDER
TEKEND GESCHRIFT. HET HoF 
SLAAT ER GEEN ACHT OP. 

H et H of slaat geen acht op een gesch?-ift 
dat tot staving van een voo1·ziening in 
stmfzalcen te1· g1·ifjie van het H of wo?'dt 
neeTgelegd en memo1·ie wordt genaamd, 
maa1· niet is onde1·telcend (3). 

(LAURYSSEN EN DE JAEGHER, 
T . Tll\'lPER!VIAN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

15 juni 1971. - 2e kamer. - Voo?'-

(3) Cass., 30 juni 1970 (A?'?', cass. , Hl70, 
b iz. 1025) . 

l 
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zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - T1e1·slaggeve1', de 
H. Hallemans. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

29 KAMER. - 15 juni 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
VORM. - STRAFZAKEN. - MEMORIE 
VAN DE' ElSER NEERGELEGD MINDER 
DAN ACHT DAGEN VOOR DE TERECHT
ZITTING.- MEMORIE NIET ONTVANKE
LIJK ZELFS INGEVAL DE ZAAK WORDT 
VERDAAGD. 

Niet ontvankelijk in stmjzalcen is de 
memo1·ie doo1· de eise1· tot staving van de 
voo1·ziening te1· g1·iffie nee1·gelegd minde1· 
dan acht dagen v661· de te1·echtzitting, 
zeljs indien de zaalc op deze te1·echtzitting 
tot een late1·e datttm wonlt venlaagd (1). 
(Sv., art. 420bis.) 

(DE BLOCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 februari 1971 door het Hof 
van beroep te Gent, kamer van inbeschul
digingstelling, gewezen ; 

Overwegende dat eiser in zijn verkla
ring van voor ziening geen middel heeft 
vermeld, en hij op de gt·iffie van het Hof 
van beroep te Gent geen verzoeksclu·ift 
heeft ingedien d ; 

Overwegende dat hij weliswaar aan 
het Hof van cassatie een memorie heeft 
toegestuurd, maar dat deze memorie het 
Hof pas bereikte op 27 april 1971, datum 
waarop de zaak vastgesteld was ; dat dit 
stuk dus niet " ten m inste acht dagen v66r 

(1) Oass., 25 oktober 1880 (Bull . en PASIC., 
1880, I, 298); 29 oktober 1888 (ibid., 1889, 
I, 11); 10 november 1936 (ibid., 1936, I, 410); 
9 juni en 1 december 194.7 (ibid., 1947, I, 201 
en 508); vgl. ca.ss., 10 juni 1912 (ibid ., 1912, 
I, 337). 

de t erechtzitting aan het openbaar minis
terie werd medegedeeld » ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat de zaak, op 27 april, naar een latere 
terechtzitting verdaagd werd, eiser van 
het aldus opgelopen verval niet ontheft ; 
dat het Hof derhalve op gezegd stuk geen 
ach t vermag te slaan; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van n ietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

15 jtmi 1971. - 2• kamer. - Voo7·
zitte7', de H. Delahaye, raadsheer waar
·nemend voorzitter. - T1e1·slaggeve1·, de 
H. Hallemans . - Gel1:jlclttidende conclu
sie, de H. Depelchin , advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 15 juni 1971. 

10 RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 011'[ 
AMBTSHALVE DE DOOR DE PARTIJEN 
VOORGEDRAGEN REDENEN AAN TE VUL

LEN.- GRENZEN VAN DEZE BEVOEGD
HEID. 

20 RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- RECHTER KAN GEEN GESCHIL OP-
WERPEN WAARVAN DE PARTIJEN RET 
BESTAAN UITSLUITEN. - BEGRIP. 

3o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING.- RECHTER 
DIE EEN EIS GEDEELTELIJK AFWIJST OP 
GROND VAN REGELli'I:ATIG AAN ZIJN BE
OORDELING O"VERGELEGDE FElTEN. -
GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. 

1 o De 1·echte1' lean ambtshalve de doo1· de 
pm·tijen voo1·geclTagen 1·eclenen actnvul
len, wannee1· hij enlcel steunt op 1'egel
mcttig aan zijn beoordeling ove1·gelegde 
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feiten en noch het voo1·we1·p van de eis 
noch cle oo1·zaak e1·van wijzigt (1) . 

2° en 3° De 1·echte1· die een eis gedeeltelijk 
ajwijst op gmnd alleen van 1·egelmatig 
aan zijn beoo1·deling ove1·gelegde j eiten 
en noch de oo1·zaak van de eis noch het 
voonve1·p e1·van miskent, weTpt geen 
geschil op waa1·van de pa1·tijen het 
bestaan ~titsloten (2) en schendt evenmin 
de 1·echten van de veTdediging van de 
eisende pa1·tij (3). 

(DE VLEESCHOUWER, T. VANDEN BORRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 maart 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll01, ll07, 
1134, 11 35, 1319, 1320, 1322, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk W etboek, 3 
en 4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van h et 
Wetboek v an strafvordering, 10, 4°, van 
d e wet van 25 maart 1876 op de bevoegd
h eid, 6 van b et Verdrag tot besch erming 
van de rechten van de mens en van d e 
fundamentele vrijheden, goedgekeurd 
door de wet van 13 mei 1955, en 97 van 
d e Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis, uitspraak 
doende over de burgerlijke rechtsvorde
ring van eiser tegen verweerder, aan 
eiser zijn cis ontzegt ten belope van de 
h elft van d e aan zijn voertuig veroor
zaakte schade en de helft van de kosten 
van zijn vordering te zijnen laste laat, 
zulks op d e gronden dat eiser zelf een 
grove fout h eefb beclreven door zijn wagen 
in clubbele file t e plaatsen wanneer er aan 
de overkant van de baan een rui1ne 
p arking bestond, dat eiser aldns h et 
risico heeft genomen schade te lijden aan 
zijn voertuig en dat hij dan ook voor d e 
helft client aansprakelijk te worden ge
steld voor h et door hem ondergane v er
lies, 

tenvijl v erweerder voor de feitenrech
t ers zich ertoe heeft beperkt, t er b etwis-

(1) en (2) Raadpl. cass., 25 januari 1960 
(Bttll. en PAsrc., 1960, I, 595); vgl. cass., 
27 september 1963 (ibi d., 1964, I, 93), 14 febru
a ri 1964, r eden en (ibid., 1964, I, 639), 28 janu-

ting van zijn eigen aansprakelijkheid, bet 
ongeval toe te schrijven aan de enkele 
font van de rechtstreeks gedaagde Ver
heyen, zonder tot zijn verdediging aan 
te voeren dat eiser de door het vonnis in 
aanmerking genomen font zon hebben 
begaan of enig andere fout die hem geheel 
of ten dele voor het ongeval aansprakelijk 
stelt, en terwijl de feite~echter door, om 
de bnrgerlijke rechtsvordering van eiser 
t en dele afte wijzen, ambtshalve een fout 
te weerhouden, welke de aansprakelijk
heid van deze laatste m et zich brengt, 
onwettelijk een geschil opwerpt dat bij 
hem niet aanhangig was gemaakt, en 
zodoende de grenzen van h et gerechtelijk 
debat schendt, die in de conclusies van 
de partijen vastgelegd zijn, en m eteen de 
bewijskracht van deze conclnsies (schen
ding van de hier te voren aangeduide 
artikelen van het Burgerlijk "\iVetboek, 
van de artikelen 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878, en van artikel 97 van de 
Grondwet), alsmede de rechten van de 
verdediging (schencling v an de artike
len 6 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en van de 
fnndamentele vrijheden , 10, 4°, v an de 
wet van 25 m aart 1876 op de b evoegd
h eid, en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser voor de r echter 
verscheen als bnrgerlijke partij tegen 
v erweerder, beklaagde , en t egen een 
ander beklaagde, Verheyen genaamd ; dat 
v erweerder zich ook tegen Verheyen 
burgerlijke partij stelde; dat de rechter, 
oordelende dat Verheyen geen fout heeft 
b egaan, cleze laatste vrijspreekt en zich 
onbevoegd verldaart voor wat betreft de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen ; 

Overwegende dat verweerder in zijn 
conclusie stelde dat hij persoonlijk niet 
aansprakelijk was voor het ongeval dat 
aanleiding gaf tot d e vervolgingen maar 
dat het te wijten was aan de fout van 
gezegde Verheyen ; 

Overwegende clat deze stelling noch
tans de rechter niet kon beletten de 
gegrondheid van d e vordering van eiser 
tegen verweerder t e onderzoeken ; dat 
hij namelijk moest nagaan of het misdrijf 
dat hij in hoofde van verweerder voor 
b ewezen verklaarde, de ganse door eiser 

ari en 23 april1969 (.A1.,.. cass., 1969, blz. 515 
en 797) en 18 juni 1970 (ibid., 1970, blz. 981). 

(3) Vgl. cass., 28 januari 1969, reden en, zie 
in d e vorige noot; raadpl. cass ., 18 december 
1967 (An·. cass ., 1968, blz. 575). 
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opgelopen schade had veroorzaakt en of 
geen bandeling of verzuim van eiser ertoe 
kon bijgedragen hebben; dat hij, bij dit 
onderzoek, eiser, aan wie het behoorde 
al de omstandigheden die zijn rechtsvor
dering konden gro~1den te bewijzen, niet 
Inoest uitnodigen zich te verdedigen ten 
aanzien van enige fout die gebeurlijk 
te zijnen laste zou luumen gelegd worden ; 

Overwegende dat de rechter, door vast 
te stellen dat eiser ten deze zulke fout 
heeft begaan, op de feiten stem1t welke 
hem regellllatig ter beoordeling waren 
voorgelegd, zonder noch bet voorwerp 
noch de oorzaak van de eis te wijzigen ; 
dat hij, zodoende, geen geschil heeft op
geworpen dat bij h em niet aanhangig 
was gemaakt, noch de bewijskracht van 
·de conclusies van de partijen heeft mis
kend, noch de rechten van de verdediging 
van eiser heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 13R2 en 1383 
van bet Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Crondwet, 

cloonlctt het bestreden vonnis eiser 
gedeeltelijk aansprakelijk verklaart voor 
}tet litigieuze ongeval en gehouden tot het 
dragen van de helft van de door zijn 
voertuig geleden schade, op de gronden 
dat eiser een grove fout h eeft bedreven 
door zijn wagen in dubbele :file te plaatsen 
wanneer er aan de overkant van de bai'm 
een ruime p arking bestond en hij aldus 
het risico heeft genomen schade te lijden 
aan zijn voertu.:ig, 

te1wijl aldus het bestaan niet is vast
gesteld van een 11.oodzakelijk verband 
van causaliteit tussen de aan eiser ten 
laste gelegde fout en de schade aan zijn 
voertuig en terwijl, zonder dit verband 
van causaliteit, geen gedeelte van de 
schade, veroorzaakt door het aan de fout 
van verweerder te wijten ongeval, ten 
laste van eiser kon worden gelaten : 

Overwegende dat de rechter beslist dat 
eiser zelf een grove fout heeft begaan door 
zijn w:igen in dubbele file te plaatsen 
terwijl er aan de overkant van de baan 
een ruime parking bestond, zodat hij het 
risico heeft ge~1.omen schade te lijclen aan 
zijn voertuig; dat de rechter dan ook 
aan eiser slechts de helft van de door hem 
gevorclercle vergoedii1.g toekent; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
ondubbelzinnig h et oorzakelijk verband 
tussen de ten laste van eiser gelegde font 
en de schade aan zijn voertuig vaststelt 

en, zonder schending van de aangeduide 
wetsbepalingen, de gedeeltelijke afwij
zing van de vordering van eiser wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

01u die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; v eroordeelt eiser in de kosten. 

15 juni 1971. - 2" k amer. - Voor
zitte?' en Ve1·slctggeve1·, de H. Hallemans, 
raaclsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlclttidende conclttsie, de H. Colard, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. De 
Bruyn en Fally. 

2" KAllrnR. - 15 juni 1971. 

10 VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE 
AANSPR.AKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
Z.AKE MOTORRIJTUIGEN. MODEL
CONTRACT, .ARTIKEL 36. - UITLEG
GING DOOR DE FEI TENRECHTER. 

20 CASSATIE. - BEVOEGDHEID . -
MISKENNING VAN DE ALGElVIEl'."E ON
DERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR DER 
POSTERIJEN.- MISKENNING DIE NIET 
TOT CAS SA TIE LEIDT. 

1 o H et ct?Test dat vaststelt, dat de betelcening 
van de ontbinding vctn het cont1·act ge
schied is aan het doo1· de ve?·zelce?·ingne
me?' in het cont1·act opgegeven acl?·es en 
beslist, dat voo1· de geldigheid van deze 
betelcening niet ve1·eist is dat de verzelce-
1'ingneme?' we?·lcelijlc lcennis heejt gelc?·e
gen van de ontbinding, geejt van cwti
lcel 36 van het modelcont1·act betrefjende 
de vmplichte aanspmlcelijlcheidsve?·zelce-
1'ing inzalce motO?'?'•ijtttigen een uitleg
ging die st?'Dolct met de bewoonlingen 
e1·van (1). 

2° De mislcenning van een bepaling van de 
algemene onde?Tichtingen van het Be
stutw de1· p oste1·ijen lean niet tot cassatie 
leiden (2) . 

(1) Raadpl. cass., 25 september 1967 
(A1'1'. cass., 1968, blz. 114) ; redenen betref
fende het eerste onderdeel van het middel 
tot staving van de voorziening van de 
N.V. Minerva. 

(2) Raadpl. cass. , 16 april 1957 (A1'?' . cass., 
1957, blz. 687) en 30 oktober 1961 (Bttll. en 
PASIC., 1962, I, 236). 
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(HOSTE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« GROEP JOSI ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
anest, op 17 februari 1970 door bet Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing van bet buiten 
zake stellen van de vrijwillig tussen
komende partij naamloze vennootscbap 
Groep Josi; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 153, 190, 
210 en 211 van het Wetboek van straf
vordering en van de recbten van de 
verd ediging, 

cloonlat bet bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot betaling van scbadevergoe
ding aan de burgerlijke partijen en beslist 
dat de vrijwillig tussenkomende partij, 
de naamloze vennootscbap « Groep J osi », 
niet gehouden is ten overstaan van de 
burgerlijke partijen tot betaling van deze 
vergoeding zoals bepaald in artikel 6 van 
de wet van 1 juli 1956, 

tenvijl de derde conclusie, die door de 
vrijwillig tussenkomende partij genomen 
werd, niet bij het dossier gevoegd en niet 
gei:nventariseerd is, zodat het contradic
toir karakter van de debatten en de 
rechten van de verdediging geschonden 
werden, en het Hof niet het wettelijk 
toezicht op de bestreden beslissing kan 
uitoefenen : 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat in bet dossier, als door de vrijwillig 
tussenkomende partij genomen besluit
schriften voorkomen : « besluiten » neer
gelegd op 16 december 1969 (stuk 9), 
« tweede besluiten », eveneens n eergelegd 
op 16 december 1969 (stuk 10) en« vierde 
besluiten » neergelegd op 20 januari 1970 
(stuk 15) en dat de vermeldingen van de 
inventaris daarmede overeenstemmen, 
niet bewijst dat de vrijwillig tussen
kmnende partij ook een derde besluit
schrift beeft genomen dat niet bij de 
stukken van het dossier werd gevoegd ; 

Overwegende dat bet zittingsblad van 
16 december 1969 de neerlegging ver
meldt van voormelde « besluiten » en 
« tweede besluiten » en het zittingsblad 
van 20 januari 1970 de neerlegging ver
meldt van voormeld « vierde besluit
schrift », t erwijl tussen 16 december 1969 
en 20 januari 1970 in onderhavige zaak 
geen andere terechtzitting heeft plaats· 

gebad waarop conclusies zouden kunnen 
zijn neergelegd ; 

Overwegende dat die omstandigbeden 
duidelijk aantonen dat de vermelding 
« vierde » conclusies een louter materiele 
vergissing is ; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1148, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, 2, 6, 11 van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aanspra
kelijkbeidsverzekering inzake motorrij
tuigen, 53 van bet ministerieel besluit van 
12 september 1936 houdende maatregelen 
tot uitvoering van de bepalingen vervat 
in bet koninklijk besluit van 10 septem-

1 

ber 1936 tot ordening van de organieke 
postreglementering binnenlandse 

1 dienst -,en meer bepaald van artikel 81, 

\

lid 2, van bet vierde boekdeel van de 
a.lgemene onderrichtingen van het Be

; stuur der Posterijen, 97 van de Grondwet 
i en van de rechten van de verdediging, 

i clo01·clat het bestreden arrest de vorde-
ringen van de burgerlijke p artijen tegen 
de vrijwillig tussenkomende partij naam
loze vennootschap « Groep J osi » verwerpt. 
en beslist dat de vernietiging van de polis: 
met ingang van 2 mei 1968, om 24 uur~ 
medebrengt dat de burgerlijke partijen 
niet meer gerechtigd zijn hun recht op 
schadevergoeding, zoals b epaald in arti
kel 6 van de voormelde wet, tegen de 
naamloze vennootschap « Groep J osi n 

uit te oefenen ; dat hl1n eis wat dit be
treft client afgewezen te worden om de 
reden dat « de bedoelde vernietiging. geen 
nietigheid, uitzondering of verval zoals 
bedoeld in artikel 11 van deze wet uit
maakt, daar zij niet slaat op de waarborg 
maar op het kontrakt zelf; dat nu d e 
brief van 18 april 1968 geen nieuwe 
bedingen bevat, maar slechts een uit
voering is van de verzekeringsovereen
komst vastgesteld in de polis, en de 
eisers zicb op deze overeenkomst beroe
pen, deze uitvoering aan hen t egenstei
baar is zonder dat er aanleiding bestaat 
tot toepassing van artikel 1328 van het 
Burgerlijk ·vvetboek; dat het b ewijs van 
de regelmatige toezending van dit schrij
ven voldoende spruit uit de bescheiden 
van het Bestuur der Posterijen, van 
't ogenblik dat voldaan werd aan de 
contractnele bepalingen van artikel 36 
van de polis, wat hier het geval is ge
weest ; dat de kennisneming van de 
inhond van dit scbrijven door de verze
kerde niet vereist was voor de uitwerking 
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ervan, waar geen nieuwe bedingen inge
voerd worden die afhangen van zijn 
wilsinste1mning ; dat naar luid van voor
meld artikel 30, lid 5, de naamloze ven
nootschap « Groep J osi » gerechtigd was 
het kontrakt op te zeggen na iedere aan
gifte van een ongeval, maar ten laatste 
binnen de dertig dagen na de nitbetaling 
van de vergoedingen, Inaar dat de excep
tie van laattijdigheid niet opgeworpen 
wordt ; dat er geen aanleiding bestond 
tot toepassing van a.rtikel 1184 van het 
Burgerlijk vVetboek, nu de ontbinding 
nit de overeenkmnst zelf v loeit », 

tenvijl, ee1·ste oncle1·deel : 1° het arrest 
vaststelt dat het niet bewezen is dat 
beklaagde, thans eiser, op de datmn van 
het on geval kem1is had gekregen van de 
inhond van dit aangetekend schrijven; 
dat het imrners ingevolge een foutieve 
handeling van de bediende van het 
bestmn· der posterijen, niet besteld werd 
aan hemzelf, maar afgehaald W(lrd door 
een derde, vermoedelijk zijn echtgenote, 
z011der dat nit de stukken van het onder
zoek mocht blijken dat hij haar daai·toe 
opdracht had gegeven, of dat zij hem het 
afgehaa.lde stuk ter hand gesteld had, 
en het stuk derhalve nooit eiser bereikt 
had en ex tu.nc nietig en van generlei 
waarde is (schending van artikel 53 van 
het ministerieel besluit van 12 septem
ber 1936); 2° de door de partijen gesloten 
overeenkomst en meer bepaald artikel 36 
van de algemene voorwaarden van de 
polis hoegenaamd niet inhoudt dat, 
wanneer het vaststaat dat het aa11gete
kend schrijven niet aan de geadresseerde, 
thans eiser, maar wel aan een derde 
besteld werd, de verzekeringsovereen
komst geldig door de vrijwillig tnssen
komende partij zou opgezegd zijn, daar 
deze opzeg zelf nietig is en generlei u:it
werking kan hebben (schending van de 
artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk vVetboek en va11 de rechten 
der verdediging); 3° de vrijwillig tussen
komende partij, verzekeraarster van 
eiser, gehouden is solidair, in soliclttm of 
gezamenlijk met hem tot vergoeding van 
de door de burgerlijke partijen opgelop'en 
schade (schending van de artikele11 2, 
6, 11 van de wet van 1 juli 1956); 

tweecle onclenleel : 1° de bestelling van 
het aangetekend schrijven van 18 april 
1968 aan een derde en niet aan eiser een 
daad van overmacht of een vreemde 
oorzaak uitmaakt, tengevolge waarvan 
het aangetekend schrijven de opzeg van 
het kwestieuze verzekeringscontract niet 
kan verwezenlijken (schending van a.rti-

kel 1148 van het Burgerlijk Wetboek); 
2° door enerzijds te beslissen dat de 
regelmatige toezending van het schrijven 
voldoende spruit nit de bescheiden van 
het bestum· der posterijen en anderzijds 
vast te stellen dat het stuk besteld werd 
aan een derde en niet aan d e geadres
seerde, thans eiser, het arrest steunt op 
duistere, tegenstrijdige en dubbelzinnige 
motieven (schending va11 artilml 97 van 
de Grondwet}, 3° de vrijwillig tussen
komende partij, verzekeraarster van 
eiser, gehouden is solidair, in soliclttm of 
gezamenlijk met hem tot vergoeding van 
de door de burgerlijke partijen opgelopen 
schade (schending van de ai'tikelen 2, 6, 
11 van de wet van 1 juli 1956); 

zodat het arrest de in het middel aan
gehaalde wetsbepal:ingen schendt : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het aangetekend sclu·ijven waarbij 
aan eiser werd betekend dat het contract 
vernietigd werd, hem niet tim huize per
soonlijk werd overhandigd, maar op de 
post afgehaald werd door een derde, zon
der dat blijkt dat die derde daartoe van 
eiser opdracht had gekregen of dat die 
derde hem het stuk ter hand stelde ; 

Overwegende dat eiser daaruit afleidt 
dat, nu niet blijkt dat hij, v66r h et liti
gieuze ongeval, kennis heeft gekregen 
van de inhoud van dit schrijven, de op
zegging zelf nietig is en geen uitwerking 
kan hebbe11; 

Overwegende dat krachtens artikel 30, 
lid 5, van de algemene voorwaarden van 
het verzekeringscontract, de verzekeraar 
van eiser, de vrijwill:ig tnssenkomende 
partij, gerechtigd was het contract na het 
aangeven van een ongeval, zoals ten deze, 
eenzijdig op te zeggen, en dat, krachtens 
artikel 36 van voormelde algemene voor
waarde11, die opzegging regelmatig wordt 
gedaan bij aangetekend schrijven aan de 
verzekerde, aan het in dit kontrakt 
vermeld aclres ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
oordelen dat tot geldigheid van de beteke
ni11g van de opzegging niet is vereist dat 
de verzekeringnemer vverkelijk kennis 
heeft gehad van die opzegging, van voor
melde bepalingen geen uitleg geeft die 
met de termen ervan onverenigbaar is; 

Overwegende dat, in zover het middel 
stelt dat de toezendi11g van het aa.ngete
kend sclu·ijven niet regelmatig is gebeurd, 
het opkomt tege11 de soevereine va.st
stelling van het arrest, ln:idens welke 
« de bescheiden van het Bestm.n· cler 
Posterijen het bewijs levere11 dat de toe-
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zending v an het aangetekend schrijven 
r egehnatig gebeurde " ; 

Overwegende d at ar~ikel 53 van h et 
ministerieel b esluit van 12 september 
1936, houdende maatregelen tot uitvoe
ring van de b ep alingen vervat in het 
koni~1klijk besluit van 10 september 1936 
tot ordening van de organieke postregle
m entering, binnenla~1dse dienst, enkel 
bepaalt d at « de bij dit ministerieel b e
sluit niet voorziene kwesties van onder
geschikte aard door het Bestuur d er 
Posterij en worden geregeld " ; 

Dat de sch ending van een bepaling van 
de algem ene onderrichtingen van h et 
Bestm.u· der Posterijen niet tot cassatie 
kan leiden ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat h et aangetekend schrijven op h et 
postkantoor n iet aan eiser zelf maar aan 
een derde werd overhandigd, ook indien 
zulks t en aanzien van eiser een geval van 
overmacht of een vreemde oorzaak zou 
uitmaken, de geldigheid van de beteke
ning niet aantast ; 

Overwegende dat h et geenszins t egen
strijdig, duister of dubbelzinnig is en er
zijds vast te stellen d at uit de bescheiden 
van het Bestuur d er Posterijen blijkt dat 
de toezending van het aangetekend 
schrijven regehnatig gebeuTde , en ander
zijds, vast te stellen dat h et stuk bij d e 
aanbieding ten huize niet aan eiser in 
persoon kon worden b esteld en op de 
post werd afgeh aald door een derde ; 

D at het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

15 juni 1971. - ze ka.mer. - Voo1· 
zitte1·, d e H. H allemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1· , de 
H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Cha.rles, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HR. Houtekier en VanRyn. 

3e KAMER. - 16 juni 1971. 

1 o ARBEIDSONGEV AL. - BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. AARD 
VAN DE VERGOEDING. 

RECHTER OM EEN VOORSCHOT TOE TE 
KENNEN. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - H ERZIE
NING. - BUITEN DE WETTELIJKE HER
ZIENINGSTERMIJN GEEN TWEEDE HER
ZIENING lliOGELIJK. 

40 CASSATIE.- OlliVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - BESCHIKKEND GE
DEELTE NIET ONDERSCHEIDEN WAT DE 
OiliV ANG VAN DE CASSATIE BETREFT. -
BEGRIP. 

5° VERWIJZING NA CASSATIE . -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERNIETI
GING VAN EEN VONNIS VAN DE RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG INZAKE 
ARBEIDSONGEVALLEN. - RE CHTBANK 
TER ZAKE NIET li'!EER BEVOEGD OP RET 
OGENBLIK VAN DE VERNIETIGING. -
VERWIJZING NAAR HET ARBEIDSHOF. 

6° vVETTEN EN BESLUITEN. - ToE
PASSING VAN DE WET IN DE TIJD. -
VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN. 
RECHTBANK TER ZAKE NIET lliEER 
BEVOEGD OP HET OGENBLIK VAN DE 
VERNIETIGING. - VERWIJZING NAAR 
HET ARBEIDSHOF. 

1° T1 oo1· blijvende a1·beidsongeschilctheid 
wegens aTbeidsongeval mag alleen een 
.definitieve jaadijkse veTgoeding of, na 
het ve1·st1·ijlcen van de heTzieningstem~ijn, 
een lijfTente wo1·den toegelcend · (1). 
(Gecoordin eerde wetten van 28 sep
t ember 1931, art. 2 .) 

2° W anneeT een eis tot he1·ziening is inge
steld wegens ve1·e1·ge1·ing of veTminde1·ing 
van de geb?·elclcigheid van een get1·ofjene 
doo1· een m·beidsongeval en de 1·echte1· 
niet onmiddellijlc ~titspmak lean doen 
ove1· de fy8ische toestand van de getmf
fene, zoals deze v661· het ve1·st1·ijken van 
de he1·zieningsteTmijn was, mag de 1·ech
te1·, met toepassing van aTtikel 27 van de 
gecoordinee1·de wetten van 28 septembe1· 
1931, een voo1·schot toelcennen onde1· de 
voTm van dagelijlcse ve1·goedingen of van 
een som om de kosten van het deslcundig 
onde1·zoelc te delclcen ( 2). 

3° B~titen de he1·zieningstennijn van 
d1·ie jam· bepaald in aTti lcel 28 · van de 
gecooTdinee?·de wetten van 28 septem
be?· 1931, is een tweede he1·ziening van 

2o ARBEIDSONGEV AL. HERZIE- (1) en (2) Cass., 6 september 1963 (B1tll. 
NING. - MOGELIJKHEID VOOR DE en PASIC., 1964, I, 16). 
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een m·beidsongevallenve1·goeding onwet
telijk. 

4o In b~wge1'lijlce zalcen is, wat de omvang 
van de cassatie bet1·ejt, geen beschilclcend 
gedeelte dctt onde1·scheiclen is van het 
cloo1· de voo1·ziening bestreden beschilc
Tcend gedeelte, datgene waa1·tegen cloo1· 
geen pa1·tij in het cassatiegeding een 
ontvanlcelijlce voo1·ziening lean wo1·den 
ingestelcl (l). 

5o en 60 W annee1· een vonnis van de 1'echt
bank van ee1·ste acmleg inzulce a7·beids
ongevullen wonlt ven~ietigcl nu de in
we1·Tcingt1·ecling van urtilcel 579 vun het 
Ge1·echtelijlc W etboelc, Tcmchtens hetwellc 
de a1·beidsge1·echten te1· zalce bevoegcl zi,jn, 
wo1·dt de zaalc ve1·wezen nctar het arbeids
hof (2) . (G.W., art. 3 en 1110.) 

( GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGS-

KAS VOOR BOUWVVERK, HANDEL EN 

NIJVERHEID, T . HANNES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 april 1970 in hager beroep 
geweze~l door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Tm·nhout ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 2, laatste lid, 
gewijzigd door de wet van 10 juli 1951, 
27 en 28, tweede lid, van de bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931 geco6rdi
neerde wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevalle~l, en 97 van de Grondwet, 

cloonlctt het bestreden vonnis bij wijze 
van bevestiging van het beroepen vonnis, 
na voor recht te hebben gezegd dat, 
ingevolge de herziening, de gedeeltelijke 
blijvende arbeidsongeschiktheid, waar
Inede verweerder ten gevolge van het 
arbeidsongeval hem overkomen op 5 ok
tober 1961 behept is, zal gebracht worden 
op 20 t.h., eiseres veroordeelt om voor
lopig aan verweerder de wettelijke ver
goedingen op deze basis uit te keren, de 
rechten van de partijen reserveert wat 
betreft de verdere gevolgen van het 
arbeidsongeval en aan de meest naarstige 
partij overlaat te herdagen na het ver
strijken van het door de deslu~ndige 

(1) Cass., 4 jtmi 1970 (A1'1·. cass., 1970, 
blz. 926) ; 3 februru·i 1971, sttp1·a, blz. 538. 

(2) Cass., 23 december 1970, supm, blz. 413. 

voorgestelde jaar, hetzij 10 januari 1969, 
dit op de motieven « dat het bepalen 
va~l een fysiologische arbeidsongeschikt
heidsgraad in essentie een medisch gege
ven is waarmede tach bij het bepalen van 
de juridische gevolgen ervan op een 
redelijke en billijke wijze rekening moet 
worden gehouden ; dat ten deze onbe
twistbaar vaststaat dat binnen kwes
tieuze termij~l van drie jaar de vereiste 
wijziging ingetreden is, doch dat deze 
wijziging medisch van die aard is dat 
tijdens dezelfde termijn reeds op vast
staande wijze kan bepaald worden dat 
zij een evolutief verergerend karakter 
bezit welke zich buiten deze tennijn zal 
uitstrekken ; dat de medische praktijk 
slechts op twee wijzen ka~l te werk gaan : 
ofwel een definitieve ongeschiktheids
graad bepalen, waarbij rekening wordt 
gehouclen 1net de vaststaande toekmn
stige verergering, gezien het evolutief 
karakter, ofwel de consolidatie uibsbellen 
na verdere onderzoekingen ; dat ten deze 
de dokter-cleskundige op een vooralsnog 
verantwoorcle wijze de consolidatie heeft 
uitgesteld hetgeen trouwens zeer courant 
voorkomt in zake arbeidsongevalle~l e~l 
overigens algemeen aanvaard wordt; dat 
er geen enkel argument kan ingebracht 
worden dat deze werkwijze van uitstellen 
van consolidatie, 1net de juridische en 
1neclische gegevens zoals ten cleze, aan
gewend is geworden ten einde uiteindelijk 
tot een juiste en billijke vergoeding te 
komen; dat de vereiste wijziging, weze 
het dan dat die wijziging va~l een speciale 
aard is, zoals hager vermeld, bi_nnen de 
tennijn van clrie jaar ontstaan 1s, zodat 
aan al de vereisten van de wet voldaan 
is >>; 

tenvijl , ee1·ste onclenleel, de wettelijke 
vergoeding, krachtens artikel 2, laat
sbe lid, van de gecoordineerde wetten van 
28 september 1931, gewij zigd door de 
wet van 10 juli .1951, na verloop van de 
herzieningstermijn slechts in een lijfrente 
mao· bestaan en zulke lijfrente , in tegen
stelling met de jaarlijkse v ergoeding toe 
te kennen v66r het verloop van de her
zieningstennijn, een karakter van stabili
teit heefb die niet meer mag worden 
gewijzigd, zodat het vonnis, door na ver
loop van de herzieningstermijn eiseres te 
veroordelen mn aan verweerder « ten 
voorlopige titel " de wettelijke vergoe
dingen op basis van 20 t.h. uit _te keren 
en door de rechten van de partiJen voor 
het overige te reserveren, een vergo~ding 
heeft toegekend die niet wettehJ k IS 

voorgeschreven (schending van de artike
le~l 2, 27 en 28 van bovengemelde gecoor-
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dineerde wetten) en bovendien een tegen
strijdige veroordeling heeft uitgesproken, 
daar het voorlopig een in principe onwij 
zigbare lijfrente heeft toegekend (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, de vergoeding aan het 
slachtoffer van een arbeidsongeval toe te 
kennen niet meer mag worden be!nvloed 
door een wijziging in de staat van dit 
slachtoffer, ontstaan na het verloop van 
de herzieningstermijn en die dus nog niet 
zeker was v661: het einde van dit tijdperk, 
zodat het vonnis, door als een wijziging 
binnen de herzieningstermijn ontstaan te 
beschouwen een wijziging welke van die 
aard is dat tijdens kwestieuze tennijn 
reeds op va.ststaande wijze kan bepaald 
worden dat zij een evolutief verergerend 
karakter bezit, en zich buiten dezelfde 
termijn zal uitstrekken, artikel 28, 
tweede lid, van bovengemelde gecoordi
neerde wetten schendt, vermits de bepa
ling binnen de herzieningstermijn van een 
vaststam~de verergerende evolutie die 
zich buiten de termijn uitstrekt, precies 
erop wijst dat de wijziging in de staat 
van het slachtoffer niet binnen de termijn 
is ontstaan hetgeen bovendien een tegen
strijdig motief is, wat gelijkstaat met de 
afwezigheid van motieven (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat voor de blijvende 
arbeidsongeschiktheid de gecoordineerde 
wetten uitsluitend voorzien in de toe
kenning van een definitieve jaarlijkse 
vergoeding of van een lijfrente na het 
verstrijken van de herzieningstermijn ; 

Dat indien de rechter niet onmiddellijk 
uitspraak kan doen over de physische 
toestand van het slachtoffer, zoals deze 
was v66r het verstrijken van de herzie
ningstermijn, het hem wettelijk toegela
ten is, bij toepassing van artikel 27 van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, een provisie 
toe te kennen, onder de vorm van dage
lijkse vergoedingen of van een som be
stemd om de kosten van het deskundig 
onderzoek te dekken; 

Dat de rechter, door eiseres te veroor
delen mn aan verweerder « ten voorlopige 
titel » de wettelijke vergoedingen op basis 
van een gedeeltelijke blijvende arbeids
ongeschiktheid van 20 t.h. te betalen, een 
vergoeding toekent welke door geen 
enkele wetsbepaling voorgeschreven is; 

Overwegende dat het vonnis eensdeels 
het akkoord uitdrukkelijk herziet en de 

blijvende arbeidsongeschiktheid vast be
paalt op 20 t.h., en anderdeels de rechten 
van de partijen toch reserveert en zelfs 
een herd aging in uitzicht stelt; 

Dat het aldus rekening houdt met een 
eventuele tweede herziening, dan nog 
buiten de herzieningstermijn van drie 
jaar; 

Dat de rechter alzo zin en draag
wijdte van artikel 28, tweede lid, van de 
gecoordineerde wetten miskent ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

W at de omvang van de vernietiging 
betreft : 

Overwegende dat eiseres de vernieti
ging van het vonnis niet vraagt in zover 
het, overeenkomstig haar conclusie, be
slist dat het tussen partijen gesloten 
akkoord wordt herzien en de blijvende 
arbeidsongeschiktheid van verweerder 
wegens verergering tijdens de herzie
ningstermijn op 20 t.h. is gebracht; dat 
verweerder dit gedeelte van bet vonnis 
in boger beroep evenmin heeft betwist, 
omdat de eerste rechter de graad van 
ongeschiktheid maar voorlopig had vast
gesteld en de mogelijkheid had opengela
ten deze na de herzieningstermijn te ver
hogen; 

Overwegende dat, in zover de bestreden 
beslissing, bij bevestiging van het beroe
pen vonnis, de graad van arbeidsonge
schiktheid tot 20 t .h. beperkt, deze uit
spraak niet te onderscheiden is van het 
door de voorziening aangevochten be
schikkend gedeelte ; dat de vernietiging 
derhalve in die mate tot bet niet aange
vochten beschikkend gedeelte moet wor
den uitgebreid ; 

Om die redenen, en zonder dater aan
leiding bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen die geen ruimere ver
nietiging zouden kunnen meebrengen, 
vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
in zover het beslist dat het op 2 septem
ber 1964 tussen partijen gesloten akkoord 
wordt herzien en de gedeeltelijke blij 
vende arbeidsongeschiktheid ten minste 
20 t.h. bedraagt ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gernaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; gelet op de wet van 20 maart 
1948, veroordeelt eiseres in de kostFm; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

16 juni 1971. - 3e kamer. - Voo7'
zitte7', de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
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de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Bayart. 

3e KAMER. - 16 juni 1971. 

1° HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOli'I:ST . - ARBElDSOVEREEN
KOMST VOOR WERKLlEDEN. - DRIN
GENDE REDEN. - FElTEN lNGEROEPEN 
Ol\1 DE FElTEN DIE DE DRINGENDE 
REDEN VORl\ffiN, TOE TE LICHTEN. -
VOORWAARDEN WAARONDER DE RECH
TER llffiT DIE FElTEN REKENlNG MOET 
HOUDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLlJKE 
ZAKEN. - ARBEIDSOVEREENKOMST.
CONCLUSIE WAARBIJ BETOOGD WORDT 
DAT DE AANGEHAALDE FElTEN WORDEN 
INGEROEPEN OM DE FElTEN DIE EEN 
DRINGENDE RED EN VORl\iEN, TOE TE 
LICHTEN. - VONNIS DAT DE AANGE
HAALDE FElTEN VAN DE HAND WIJST 
Ol\IDAT ZIJ NIET ALS DRINGENDE REDEN 
KUNNEN WORDEN lNGEROEPEN. 
GEEN PASSEJ>'D L"N"TWOORD. 

1° en 2° TV ctnneeT de pa1·tij bij een a?·beids
ove?·eenlcomst, die een d1·ingende 1·eden 
in1·oept, jeiten die sede1·t mee1· dctn d1·ie 
dagen v661· het ontslag gelcend zijn of 
zich net het ontslag hebben vo01·gedaan, 
aanhaalt om de jeiten die de d1·ingende 
1·eden vonnen, toe te lichten, mag de 
1·echte1· de ee1·stgenoemde jeiten niet van 
de hand wijzen om de enige 1·eden dat 
zij niet als cl?·ingende 1·eden lmnnen 
wonlen inge1·oepen (1). 

(VENNOOTSCH..AP IN GEZAlliENLlJKE NAAM 
« 'VASSERIJ-ZELFWASSERIJ GEBROEDERS 
GOOSSENS" EN CONSORTEN, T. HUYGEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 

(1) Raadpl. cass. , 2 april 1065 (Bttll. en 
PASIC., 1965, I, 827); GEYSEN, De contnwten 
cle1· m·beiden, nr. 1930 ; COLENS, Le contntt 
d'emploi, m·. 122; Rep. pmt. cl1·. belge 
Compl. III, v° Cont?'Cd cle t?·avail et contntt 
d'emploi, nr. 583. 

sententie, door de Werkrechtersraad van 
beroep te Antwerpen, kamer voor werk
lieden, op 2 mei 1969 gewezen; 

Over het rri.iddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, §§ 1, 5, 6, van 
de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bech·ijfsleven, gewij
zigd bij de wetten van 18 maart 1950, 
15 juni 1953 e~~ 28 januari 1963, 1, § 4, 
van de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, gewij
zigd bij de wetten van 17 juli 1957 en 
28 januari 1963, 20, 21, 22 van de wet 
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, gewijzigd bij de wetten van 
4 maart 1954 en 10 december 1962, en 
97 van de Grondwet, 

doonlat de bestreden sententie de vor
dering, welke verweerder stelmde op de 
hager ingeroepen bepalingen van de 
wetten van 20 september 1948 en 10 jtmi 
1952 en op de voormelde artikelen 20 
en 22 van de wet van 10 maart 1900, 
gegrond verldaart, en de vordering, welke 
de eisers stetmden op de voornoemde 
artikelen 21 en 22 van de wet van 
10 maart 1900, ongegrond verklaart, 
zulks om de redenen, ten eerste, dat de 
door de eisers genu=erde feiten 1 tot 
en met 13 uit hun argumentatie geweerd 
moesten worden daar zij sedert meer dan 
drie dagen aan de werkgeefster bekend 
waren en niet 1neer n~ochten ingeroepen 
worden als dringende redenen en dat 
evenmin het feit 18 in aanmerking kon 
worden genomen aangezien het zich voor
gedaan had na de opzegging van de 
werknemer, ten tweede, dat de grieven 
door de eisers geformuleerd onder nrs. 14 
tot en met 1 7 erop neerkwamen een ver
traginsaktie te hebben uitgelokt die 
rechtstreeks aan de basis van zijn ontslag 
lag, clat 1nen echter een arbeider geen 
verwijt ervan kan maken dat zijn presta
ties schommelingen van minder dan 
10 t .h . per dagtaak bedragen en clat de 
u itdrukkingen " sabotage " of " vertra
gingsstaking " hier veel van hun zin 
verloren, en dat zulks ten deze het geval 
was gezien de vier machines van de was
sers samen 5.760 kg per dag verwerkten, 
zodat het door de eisers aan verweerder 
verweten tekort van 640 kg in het op 
9 november 1964 afgewogen en verwerkte 
wasgoed slechts een minderprestatie van 
7,98 t .h. of afgerond 8 t.h. zou betekenen, 
en, ten derde, dat de eis van de werk
geefster inzake opzeggingsvergoeding 
geen bestaansreden had gelet op de 
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gegrondheid van de hoofdeis van ver
weerder, 

teTwijl, ee1·ste onde1·deel, nu de eisers in 
hun conclusie genomen voor de werk
rechtersraad van beroep hadden laten 
gelden dat de feiten 1 tot 13 en het feit 18 
van die aard waren dat zij de ware toe
dracht van de feiten 14 tot 17 die als 
redenen tot ontslag dienden, toelichten, 
het, op grond van de hoger ingeroepen 
bepalingen van de wetten van 20 septem
ber 1948 en 10 juni 1952 en van vom·meld 
artikel 20 van de wet van 10 maart 1900, 
aan de eisers toegelaten was ten titel van 
argmnentatie de feiten te laten gelden 
welke door de sententie om de hoger 
vermelde redenen werden geweerd; min
stens de beschouwingen van de sententie 
geen antwoord inhouden op het middel 
waardoor de eisers in hun -voormelde 
conclusie lieten gelden dat zij de feiten 1 
tot 13 en het feit 18 niet inriepen als 
redenen van ontslag, maar als elementen 
die de feiten 14 tot 17, welke de redenen 
van ontslag uitmaakten, toelichten, welk 
gebrek aan antwoord een schending van 
artikel 97 van de Grondwet ui~maakt ; 

tweede ondeTdeel, overeenkomstig de 
bepalingen van voormeld artikel 20 van 
de wet van 10 maart 1900, het feit clat 
de werlmemer opzettelijk door vertra
gingsstaking aan de werkgever tijdens of 
ter gelegenheid van de uitvoering van het 
contract materiele schade toebrengt, een 
dringende reden van ontslag uitmaakt in 
de zin van de hoger ingeroepen bepalin
gen van de wetten van 20 september 1948 
en 10 juni 1952, ook indien de verminde
ring van de prestaties minder dan 10 t.h. 
zou bedragen ; 

denle onde1·deel, het tegenstrijdig is te 
beslissen dat, nu het dagelijks rendement 
5.760 kg bedroeg, het tekort van 640 kg 
dat zich op een bepaalde dag zou hebben 
voorgedaan, slechts een minderprestatie 
van 7,98 t.h. en dus van minder dan 
10 t.h. betekende, welke tegenstrijdigheid 
in de motivering gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

W at het eerste ondercleel betreft 

Overwegende dat de eisers, ten deze 
de werkgevers, in hun conclusie voor de 
werkrechtersraad van beroep achttien 
feiten aanhaa.lden als grieven tegen ver
weerder, ten deze de werknmner ; dat de 
sententie de feiten genummerd van 1 tot 
en met 13 uit de argmnentatie van de 
eisers weert daar zij ten tijde van de 
opzegging sedert meer dan drie dagen aan 

de werkgevers bekend waren en niet meer 
mochten ingeroepen worden als dringende 
reden, alsook het feit genummerd 18, 
daar het zich voorgedaan had na de op
zegging, zodat de sententie zich ertoe 
beperkt de grieven geformuleerd onder 
nummers 14 tot en met 17 te onderzoe
ken; 

Overwegende echter dat de eisers in 
conclusie hadden doen gelden dat de 
feiten genummerd van 1 tot 13 een toe
lichting uitmaakten van de als reden van 
ontslag dienende feiten en dat het feit 
genmnmerd 18 slechts als bevestiging 
gold van de ware toedracht van die 
grieven, aldus vooropstellende dat deze 
feiten niet als dringende reden werden 
aangevoerd ; 

Overwegende. dat de sententie deze 
conclusie niet passend beantwoordt door 
de feiten 1 tot 13 en 18 uit de argumen
tatie van de eisers te vveren om de enige 
reden dat die feiten niet als dringende 
reden kunnen worden ingeroepen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover door de 
feitenrechter zal beslist worden; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Gent. 

16 juni 1971. - 3e lmmer. - Tloo1'
zitte1' en Tle1·slaggeve1', de H. Hallen1.ans, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende concl~tsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. Pleitm·s, de 
HH. Bayart en VanRyn. 

3e KAMER. - 16 juni 1971. 

HUUR vAN vVERK. - ARBEmsovER
EENKoMsT.- ARBEIDSOVEREENKOJ\fST 
VOOR BEDIENDEN. - 0NTSLAG ZONDER 
OPZEGGING WEGENS DRINGENDE RE
DEN. - FElT SEDERT TEN l\HNSTE 
DRIE DAGEN BEKEND.- BEGRIP. 

H et jeit dat met bet1·ekking tot een m·beids
oveTeenkomst vooT bedienden ontslag 
zonde1· opzegging zo~t 1'echtvaa1·digen, 
maa1· dat, om te mogen wo1·den inge?·oe
pen, doo1· de ontslaggevende pcwtij niet 
sede1·t ten minste d1·ie dagen mag bekend 
zijn, is het jeit met inachtnemi1ig van 
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ctlle omstandigheden die e1· het kenme1·lc 
van cl1·ingende 1·eden kttnnen aan ge
ven ( 1). (W etten betreffende het be
diendencontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955, art. 18.) 

( COlVIMANDIT.A,IRE VENNOOTSCHAP « BAJ\'K 

LAMBERT ,, T. DE PAUW EN VAN DEN 

ABEELE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie op 16 maart 1970 door de 
vVerkrechtersraacl van beroep te Gent, 
kamer voor bedienden, gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 18, in het bijzortcler 
tweede lid, van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd bij het 
koninklijk beslnit van 20 jnli 1955 
(bedoeld artikel18 gewijzigd door de wet 
van 10 december 1962), 1319 tot 1322 
van het Bnrgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat de bestreden sententie beslist 
dat het ontslag aan verweerster te laat 
betekend is, daar de ingeroepen feiten 
door eiseres bekend waren sedert ten 
minste drie dagen ; dat lnidens haar 
beslissende redenen het blijkt nit bet 
telegram aan de verweerders gestnnrd op 
27 december 1968, dat de persoon be
voegd om het p,erso~>eel te ontslaan op die 
datum op de hoogte werd gesteld van de 
feiten ; dat eiseres staande hondt dat de 
personeelschef geen beslissing won nemen 
alvorens de versie van beide partijen te 
kenne~>, 1naar deze zienswijze, ofschoon 
gerechtvaardigd in billijkheid, echter on
mogelijk in overeenstemming kan ge
bracht worden met de wet en de feitelijke 
toedracht ; dat eiseres inderdaad het 
onmiddellijk ontslag stennde op de versie 
van de heer Mortelmans, door haar reeds 
bekend op 27 december 1968; dat ze 
weliswaar een gedeeltelijk bewijs van de 
dringende reden meende te vinden in de 
brief van verweerster die haar slechts op 
30 december 1968 bereikte, doch het 
volgens de wet volstaat dat de feiten 
sedert ten minste drie dagen bekend zijn, 
niet dat zij binnen dezelfde termijn zon
den bewezen zijn ; 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, geen ontslag 
wegens ch·ingende redenen mag gegeven 

(1) Cass., 21 maart HJ68 (A1T. cass., 1968, 
blz. 950) .' Zie het voorgaand arrest. 

worden op grond van eenvondige ver
denkingen of zuivere gebemlijkheid; 
de ke~mis die de termijn van ch·ie dagen 
voor het ontslag doet lopen, die is va~1 de 
feite~> met inachtneming van alle omstan
digheden die er h et karakter van ili·in
gende redenen knnnen aan geven, e~> de 
werkgever het m>tslag mag nitstellen tot
dat hij de morele zekerheicl verkrijgt 
nopens de feiten te~> laste van zijn be
diende gelegd (?chending van artikel 18 
van de gecoordineerde wetten _betreffende 
het bediendencontract van 20 juli 1955, 
gewijzigd door de wet van 10 decem
ber 1962); 

tweede onde1·deel, de conclnsie van eise
res geen andere stelli~1g i~>hield ; zij in 

· hoofdzaak liet gelden dat de personeel
chef geen o~1tslag kon geven vooraleer 
een zekere dnidelijkheid te verkrijgen 
nopens de meegedeelde gernchten, en 
dat die ~>odige dnidelijkheid slechts werd 
aa1>gebracht door het schrijven van de 
verweerders op 30 december 1968 ont
vangen; de beslissing, door te beschon
wen dat eiseres beweerde te mogen 
wachten totdat zij over een bepaald 
bewijsmiddel zon beschikken, aan die 
conclnsie een betekenis toeschrijft die 
onverenigbaar is met haar bewoordingen, 
alzo de be·wijskracht ervan miskent 
(schendi~1g van de artikelen 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) en eveneens 
het echt verweer van eiseres niet passend 
beantwoordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de stelling van eiseres 
lnidens welke zij geen beslissing vermocht 
te nemen betreffe~>de het ontslag van 
verweerster alvorens in het bezit te zijn 
van de gevTaa.gde uiteenzetting van de 
feiten, hetzij op 30 december, door de 
bestreden sententie verworpen wordt mn 
de reden dat het ontslag geschiedde op 
grond van de versie van een ander per
soneelslid in de zaa.k betrokken e~> die 
reeds op 27 december bekend was, en 
om de reden dat eiseres weliswaar een 
gedeeltelijk bewijs meent te vinden in de 
versie van verweerster 1naar dat de wet 
niet vereist dat de feiten binnen drie 
dagen zonden bewezen zijn ; 

Overwegende dat uit de omstandigheid 
dat het ontslag geschiedde op grond van 
de feiten zoals zij eenzijdig voorgesteld 
waren geweest aan eiseTes op 27 decem
ber, niet mag worden afgeleid dat deze 
op voormelde datmn op de hoogte was 
van alle omstandigheden die nodig waren 
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om met kennis van zaken een beslissing 
te nmnen; 

Overwegende dat het feit hetwelk het 
ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, 
het feit is met inachtneming van alle 
omstandigheden die er het kenmerk van 
een dringende reden- lnmnen aan geven ; 

Overwegende dat de rechter derhalve, 
door te beslissen dat eiseres, ten deze, 
niet gerechtigd was de aan verweerster 
gevraagde uiteenzetting van de feiten af 
te wachten ten einde hun kenmerk van 
dringende reden te beoorclelen, artikel 18 
van de geordende wetten op de arbeids
overeenkomst voor bedienden heeft ge
schonden; 

Dat het middel in zijn eerste onderdeel 
gegrond is; 

Om die r edenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aart en zegt dat hierover door de 
feitenrechter zal worden beslist; verwijst 
de zaak naar h et Arbeidshof te Brussel. 

16 juni 1971. - 3e kamer. - Voo?'
zitter en Ve1·slaggeve1', de H. Louveaux, 
voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Philips en Houtekier. 

1e KAMER.- 17 juni 1971. 

10 HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0NSPLITSBAAR GESCHIL. -
HOGER BEROEP VAN EEN PARTIJ. -
HOGER BEROEP MOET OP STRAFFE 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID GERICHT 
WORDEN TEGEN ALLE PARTIJEN DIE EEN 
BELANG HEBBEN DAT IN STRIJD IS 
MET DAT VAN DE ElSER IN HOGER 
BEROEP. 

2° ONSPLITSBAARHEID.- BURGER-

(1) Oass., 5 december 1968 (A1'1·. cass., 1969, 
biz. 352) en de onder clit arrest vermeide 
verwijzingen. 

(2) Vgl. cass., 27 januari 1938 (Bull. en 
PAsiC., 1938, I, 23), in een gevai waarin het 
hoger beroep verhinderd had dat het beroepen 
vonnis tussen de partijen kracht van gewijsde 
had verkregen v66r de inwerldngtreding van 

LIJKE ZAKEN. - ARTIKEL 31 VAN RET 
GERECHTELIJK WETBOEK. - BEPA
LING INZAKE RECHTSPLEGING VAN TOE
PASSING OP DE GEDINGEN DIE HAN
GENDE ZIJN BIJ HAAR INWERKINGTRE
DING. GEEN TERUGWERKENDE 
KRACHT. 

3° WETTEN EN BESLUITEN. -ToE
PASSING IN DE TIJD. - Au:riKEL 31 
VAN RET GERECHTELIJK WETBOEK.
BEPALING INZAKE RECHTSPLEGING VAN 
TOEPASSING OP DE GEDINGEN DIE HAN
GENDE ZIJN BIJ HAAR INWERKINGTRE
DING. GEEN TERUGWERKENDE 
KRACHT. 

4° CASSATIE.- OMVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - CASSATIE VAN DE 
BESLISSING DIE EEN HOGER BEROEP 
ONTVANKELIJK VERKLAART. - CAS
BATIE LEIDT TOT DE CAS SA TIE VAN DE 
BESLISSING DIE RET HOGER BEROEP 
OVER DE ZAAK ZELF INWILLIGT. 

1° In geval van een onsplitsbaa?' geschil 
moet het hoge1· be1'0ep van een pa1·tij, om 
ontvanlcelijk te zijn, gm·,icht wo1·den tegei1 
alle partijen die voo1· cle ee1·ste ?'echte?' een 
belang hadden clat in st1·ijcl was met clat 
van de paTtij die hoge1· beroep instelt (1). 
(G.W., art. 1053.) 

2° en 3° A1·tikel 31 van het Gen!chtelijlc 
Wetboelc, dat het begrip « onsplitsbaar 
geschil " bepe1·kt met bet1·elcking tot cle 
ttitoefening van onclerscheiclen hoge1·e 
be1'0epen, is een bepaling inzalce ?'echts
pleging die van toepassing is op de 
geclingen die hange1icle zijn b~j haa?' 
inwe1·lcingtreding, de 1e jamta1·i 1969, 
maa1· het heejt geen tentgwe1·kencle lc?·acht; 
het kan de1·halve niet ontvankelijk maken 
een hoge1· be?'oep dat, omclat het niet 
ge1·icht was tegen alle pa1·tijen wie1· 
belang in strijd was met clat van cle 
eise1· in hoge?' be1'0ep, niet ve1·hinclerd had 
dat het be·roepen vonnis van v661· cle 
1 e janttm·i 1969 in lcmcht van gewijscle 
was gegaan (2). 

artikel 10 van het koninklijk besiuit nr. 300· 
van 30 maart 1936, tot vervanging van 
a.rtikei 173 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering. . 

Men raadpiege cass., 25 september 1970 en 
5 maart 1971, sup1·a, biz. 85 en 646 en de 
aangehaaide verwijzingen; adde: E. L. BAcH, 
« Contribution a !'etude du probieme de 
!'application des lois dans Ie temps ,, Rev. 
t?·im. d1·. civ., 1969, biz. 405 en voig., inzon-
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4° De ven~ietiging van de beslissing die 
een hoge1· beTOeJJ ontvanlcelijlc ve1'1clctcwt 
leidt tot de ve1·nietiging van de beslissing 
die 1·echt doet op dit hoge1· be1·oep ove1· 
de gTOnd van de zaalc ( 1). 

(lliAYENOE, 
T. GILLES, WEDUWE FEUILLET.) 

ARREST (VB?'tctling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 februa.ri 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 (overgangsmaa.t
regelen) van de wet van 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk vVetboek, in
zonderheid van artikel 6 vervat in dit 
artikel 4, 31, 753, 1053, 108,4 en 1135 
van het Gerechtelijk Wetboek en 2 van 
het Burgerlijk W etboek, 

doonlat, ter verwerping van het middel 
van niet-ontvankelijkheid door eiser af
geleid uit het feit dat het hager beroep 
van verweerster, dat enkel tegen eiser 
was gericht, opnieuw een zaak ter spra.ke 
bra.cht die gemeen was aan alle voor de 
eerste rechter in de zaak betrokken par
tijen en dus, om ontvankelijk te zijn, 
eveneens binnen de wettelijke termijn, 
dat wil zeggen in het onderhavige geval 
uiterlijk op 24 december 1968, had moe
ten ingesteld zijn tegen de heer Mar
mignon die voor de eerste rechter een 
belang had verdedigd dat strijdig was 
met dat van verweerster, het bestreden 
arrest beslist dat " het splitsbaar of on
splitsbaar karakter van het geschil hier 
beoordeeld moet worden volgens de 
bepa.ling van artikel 31 van het Gerechte
lijk vVetboek n, dat op 1 januari 1969 
in. werking is getreden, op grand dat : 
1° artikel 31 van het Gerechtelijk vVet
boek geen bepaling betreffende de rechts
pleging is waarop artikel 4-6 van de wet 
van 10 oktover 1967 van toepassing is; 
2° · artikel 4-6 van genoemde wet niet 
bepaalt dat de ongeldigheid blijft bestaan 

derheid m·. 33, blz. 432 ; cass. fr., 1'• civ., 
2 maart 1959 (Bull. civ., I, nr. 124, blz. 105); 
2• civ., Hi juli 1969, J. C. P., 1969, II, 
nr. 16134 en noot LEVEL; Dall.-s;.?· ., 1970, 
II, blz. 46 en noot JAMBU). 

(1) Cass., 31 oktober 1968 (A?'?'. cass., 1969, 
blz. 248). 

van handelingen die, op grand van het 
Gerechtelijk Wetboek, als geldig moeten 
worden beschouwd; 3° het hier gaat om 
een handeling waarvan de geldigheid nag 
moet worden beoordeeld en die niet kan 
worden beschouwd als zijnde definitief 
verricht o~1.der de gelding va~1. de oude 
wet, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, artikel 31 van 
het Gerechtelijk vVetboek niet kan wor
den gescheiden van de artikelen 753, 
1053, 1084 en 1135 va~1. hetzelfde wet
hoek, waarnaar het verwijst, waarvan 
het de aanvulling is en die voorkomen in 
het vierde deel van het wetboek getiteld 
" bm·gerlijke rechtspleging n; artikel 31, 
derhalve, gerangschikt moet worden 
onder " de in het Gerechtelijk W etboek 
gestelde bepalingen betreffende de rechts
plegi~1g n waarop artikel 4-6 van de wet 
van 10 oktober 1967 wordt toegepast; 
a cont1'a1·io uit de eerste zinsnede van clit 
artikel volgt dat de artikelen 31 en 1053 
van het Gerechtelijk vVetboek niet van 
toepassing zijn op de gedinghandelingen 
en op de rechts:iniddelen van v66r de 
i~1.werkingtreding van die bepalingen, 
zodat, om vast te stellen of het hager 
beroep van verweerster, binnen de wette
lijke termijn, was gericht tegen alle 
partijen die in beroep gedagvaard moes
ten worden en 'of dit hager beroep dien
tengevolge ontvankelijk was, het hof 
van beroep had moete~1. rekeni~1.g houden 
met de procedm·eregels die van toepassi~1g 
waren, hetzij op de datmn van het be
streden vonnis van 7 januari 1968, hetzij 
op de datmn van het hager beroep clat op 
3 april 1968 door verweerster werd bete
kend, hetzij uiterlijk op 24 december 
1968, op welke datum de beroepstermijn 
van verweerster ten opzichte van de 
partij Marmignon was verstreken die, 
volgens eiser, in beroep had 1noeten 
gedagvaard worden en te~1. opzichte van 
wie de termijn van hager beroep op 
24 december 1968 was geeindigd (scherr
ding van alle in het middel aangeduide 
bepalingen, met uitzo11.dering van arti
kel 2 van het Bmgerlijk Wetboek); 

en subsidiair, tweede onde1·deel, hoewel 
de wetten i11.zake rechtsplegi11.g omniddel
lijk va11. toepassing zijn op de aan de 
gang zijnde gedi11.gen, hieruit niet volgt 
dat zij met terugwerkende kracht kunnen 
worden toegepast op handelingen die 
reeds v66r hun i~1.werkingtrecling waren 
verricht; bij voorbeeld wordt aangeno
lnen dat een nieuwe wet die de termijn 
van hager beroep verlengt niet geldt voor 
geva.llen waarin de door de oude wet 
gegeven termij~1. van hager beroep reeds 
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verstreken was onder de gelding van deze 
wet ; hetzelfde moet wprden besloten in 
verband met artikel 31 van het Gerechte
lijk W etboek dat het begrip van de 
onsplitsbaarheid van het geschil inzake 
rechtsmiddelen heeft beperkt en aldus 
heeft vrijgesteld het hoger beroep te 
richten tegen sommige partijen die vol
gens de vroegere wetgeving binnen de 
termijn van twee maanden in beroep 
gedagvaarcl hadden moeten worden ; dit 
artikel, dat op l januari 1969 in werking 
is getreden, ten deze niet kon worden 
toegepast indien, zoals eiser dat betoogde, 
het hoger beroep, volgens de vroegere 
wetgeving, uiterlijk op 24 december 1968 
tegen de partij Marmignon gericht moest 
worden ; het bestreden arrest, door in die 
omstancligheden geen rekening te houden 
met de v66r l januari 1969 van kracht 
zijnde wetgeving, artikel 2 van het 
Burgerlijk W etboek heeft geschonden : 

W at de be ide onderdelen samen be
treft : 

Overwegende dat, enerzijds, artikel 31 
van het Gerechtelijk Wetboek, dat be
paalt dat " het geschil enkel onsplitsbaar 
is, in de zin van de artikelen 753, 1053, 
1084 en 1135 van dit wetboek, wanneer 
de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de 
onderscheiden beslissingen waartoe het 
aanleiding geeft, materieel onmogelijk 
zou zijn ,, niets anders beoogt dan een 
omschrijving te geven van de uitdrukking 
" onsplitsbaar geschil " gebruikt in de 
bepalingen betreffende de burgerlijke 
rechtspleging die erin vermeld worden ; 

Dat artikel 31 derhalve een van de" in 
het Gerechtelijk W etboek gestelde bepa
lingen betreffende de rechtspleging " is 
waarop artikel 6 van de overgangsmaat
regelen vervat in artikel 4 van de wet 
van 10 oktober 1967 van toepassing is; 

Overwegende dat, anderzijds, dit arti
kel 6, dat voorschrijft dat de in het 
Gerechtelijk Wetboek gestelde bepalingen 
betreffende de rechtspleging onder Tileer 
op de rechtsmiddelen van toepassiJlg zijn 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze bepalingen en de geldigheid van de 
voordien geldig verrichte handelingen 
h andhaaft, niet afwijkt van het algemeen 
beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet 
inzake rechtspleging gewis vanaf haar 
inwerkingtreding wordt toegepast op de 
aan de gang zijnde gedingen, doch, behou
dens afwijkende bepaling, de geldigheid 
niet treft van de handelingen die geldig 
werden verricht op g1·ond van de vroegere 
wet en ook niet de nietigheid of het verval 
wegneemt van proceshandelingen die, 

volgens deze wet, nietig of laattijdig 
ware•1; 

Overwegende dat het arrest aanneemt 
dat 'het geschil dat voor de eerste rech
ter tussen de partijen alsm.ede Michot 
en Marmignon en andere oorspronkelijke 
medeverweerders bestond, onsplitsbaar 
was en dat deze laatsten en verweerster 
strijdige belangen hadden; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster enkel tegen eiser hoger 
beroep heeft ingesteld en dat het beroe
pen vonnis, dat op 24 oktober 1968 ·t en 
verzoeke van Marmignon werd betekend, 
vanaf 24 december 1968 ten aanzien van 
deze laatste definitief is geworden ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, 
reeds v66r l januari 11969, datum van 
in.werkingtreding van artikel 31 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het beroepen von
nis kracht van gewijsde had verkregen 
ten voordele van Marmignon en van zijn 
medebelanghebbenden, onder wie eiser; 

Dat bij gebrek aan een uitdrukkelijke 
bepaling die aan genoemd artikel 31 
terugwerkende kracht toekent de inwer
kingtreding ervan het hoger beroep van 
verweerster niet heeft ontheven van de 
niet-ontvankelijkheid waardoor het defi
nitief was getroffen ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de cassatie van de 

beslil;lsing waarbij het hoger beroep van 
verweerster ontvankelijk wordtverklaard 
de vernietiging ten gevolge heeft van de 
beslissing die het hoger beroep over de 
zaak zelf inwilligt : 

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; ver wijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

17 JUni 1971. - Ie kamer. - Voa1'
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
Baron Richard. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Ansiaux en VanRyn. 

1° KAMER. - 17 juni 1971. 

1o CASSATIEMIDDELEN.- NmUWE 
MIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -

l 
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VERWEERDER IN CASSATIE HEEFT IN 
ZIJN CONCLUSIE VOOR DE FEITENRECH

TER DE TOEKENNING VAN VERGOE
DINGSINTERESTEN GEVORDERD.- CON
CLUSIE AANGENOlVIEN. - ElSER BE

TOOGT VOOR RET EERST VOOR RET 
HOF DAT DEZE INTERESTEN NIET 
l\IOCHTEN WORDEN TOEGEKEND. 
NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOlVIST). - VERlVIINDE
RING VAN DE ECONOMISCRE WAARDE 
VAN DE GETROFFENE VAN EEN ONGEV AL 
DIE EEN BLIJVENDE ARBEIDSONGE
SCHIKTREID REEFT OPGELOPEN, MAAR 

DIE NOG GEEN BEROEPSBEZIGREID 
REEFT UITGEOEFEND.- RAMING VAN 

DIT l\IATERIEEL NADEEL. - RECHTER 
HOUDT REKENING MET DE BEZIGREID 
VAN DE GETROFFENE NA RET ONGEVAL 
EN MET DE BEZOLDIGING VAN DEZE 
BEZIGHEID. - ' WETTELIJKHEID. 

1° De eise1· in casscttie is niet ontvankelijk 
om voo1· het ee1·st voo1· het Hoj te betogen 
dat de 1'echte1· onwettelijk aan de tegen
pw·tij de doo1· haa1· gevonle1·de ve1·goe
dingsinte1·esten heejt toegekend (1). 

2° Voo1· de 1·aming van het mate1·ieel nadeel 
ten gevolge van de vennindeTing vcm de 
economische waaTde op de w·beidsmw·kt, 
van de get1·o ffene van een ongeval die 
een blijvende a1·beidsongeschilctheid heejt 
opgelopen, maa1· die nag geen be?·oeps
bezigheid heejt ~titgeoejend, houdt de 
1·echte1' wettelijk 1·elcening met de bezig
heidwellce deze getTo fjene na het ongeval 
heeft ~titgeoejend en met de bezolcliging 
vcm deze bezigheid (2). 

(NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP « ROYALE 
BELGE ll, T . GODEFROID.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 april1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 

(1) Cass., 24 november 1967 (A1'1·. cass., 
1968, blz. 429); men raadplege cass. fr., soc., 
31 mei 1967 (Bttll. civ., ch. soc., m·. 435, 
blz. 363). 

(2) l\'Ien raadplege cass., 26 september 1966 
(A1'?', cass., 1967, blz. 94), 14 oktober 1968 
(ibid., 1969, blz. 179) en 22 j"Lmi 1971, infm, 
blz. 1073. 

schending van de artikelen 1382 van het 
BmgerliJk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

dooTdat, na aa~1 verweerder schadever
goeding te hebben toegekend wegens de 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid die hij 
had geleden ten gevolge van het door 
eiseres, zijn verzekeraar, gedekte onge
val, en na het bedrag dat eiseres aan 
verweerder verschtlldigd is ter vergoeding 
van het materiele ~1adeel voortspruitende 
uit zijn blijvende arbeidsongeschiktheid 
op 735.820 frank te hebben vastgesteld 
op basis van de gemiddelde inkomsten die 
hij zou genoten hebben sinds het begin 
van zijn loopbaan op de leeftijd van 
25 jaar totdat hij ophoudt met werken 
op de leeftijd van 65 jaar, het bestreden 
arrest dit bedrag vermeerdert met ver
goedingsinteresten sinds de dag van het 
ongeval, namelijk 22 april 1960, 

tenvijl uit de gedingstukken en met 
name uit het inleidend exploot, uit het 
verslag van Dr. Cornet en uit de op 
22 jant~ari 1962 tussen de moeder van 
verweerder en eiseres gesloten overeen
komst volgt dat verweerder op 8 april 
1941 geboren is en dat hij dus zijn 
lucratieve loopbaan ten vroegste op 
8 april 1966 is begonnen; de hoofdver
goeding van 735.820 fra~1k wegens blij
vende arbeidsongeschilrtheid aldus het 
volledige materiele nadeel dekte dat hij 
sinds april 1966 had gelede~1; het tegen
strijdig was en strijdig met artilrel 97 
van de Groudwet o1n hem bovendien, in 
de vonn van vergoedingsinteresten, een 
aanvullende vergoeding toe te kennen 
wegens ee~1 nadeel dat hij van 1960 tot 
1966 zou hebben geleden, 

en te1·wijl h et arrest, door hem die 
vergoeclingsi~1teresten toe te kenuen 
wellre geen enkel nadeel vergoedden, ver
weerder voor een niet bestaand nadeel 
schadeloos heeft gesteld en alclus arti
kel 1382 van het Bmgerlijk Wetboek 
heeft geschouden : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwege~1cle dat het arrest enkel naar 
de gemiddelde bezoldigingen van ver
weerder in de loop van de lucratieve loop
baan, die hij in 1966 is begonnen, verwijst 
als een ele1nent voor raming va.n de 
Il).ateriele schacle die hij sinds de dag van 
het ongeval heeft geleden ten gevolge van 
de blijve~1de arbeidsongeschiktheid waar
door hij is getroffen ; 

Dat het middel dat, in dit onderdeel, 
ouclerstelt dat de claarvoor toegekende 
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vergoeding een nadeel dekt dat zich pas 
vanaf 1966 heeft voorgedaan, op een 
onjuiste uitlegging van het arrest berust 
en feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechtbank van 
eerste aanleg eiseres had veroordeeld tot 
betaling van de vergoedingsinteresten 
sinds de dag van het ongeval op de ver
schillende vergoedingen die aan verweer
der werden toegekend ; 

Ov~rwegende dat de conclu,sie van ver
weerder welke strekte tot bevestiging 
van het vonnis op dit punt door eiseres 
voor het hof van beroep niet werd be
twist; 

Dat in dit onderdeel, h et middel, waar
bij eiseres voor de eerste maal voor h et 
Hof het verschuldigd zijn van vergoe
dingsinteresten bekritiseert, niet ontvan
kelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 van 
h et Burgerlijk vVetboek eJl 97 van de 
Grondwet, · 

doo1·dat het bestreden arrest, zonder te 
betwisten dat verweerder ten gevolge 
van het litigieuze ongeval geen verlies 
van beroepsinkomsten had geleden en in 
de toekomst ook niet zou lijden, eiseres 
veroordeelt om hem wegens gedeeltelijke 
blijvende arbeidsongeschikth eid een be
drag van 735.820 frank te betalen dat 
berekend is «met verwijzing naar de in
komsten van verweerder », op grond dat 
de inkomsten van het slachtoffer het 
meest geschikte criterium waren om de 
maat van zijn economische waarde en 
van zijn arbeidsgeschiktheid te geven en 
dat er dus naar deze inkomsten diende 
verwezen te worden om het bedrag van 
het geleden nadeel te beoordelen, 

te1·wijl h et tegenstrijdig was en strijdig 
met artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek om a ls door verweerder « geleden 
nadeel » te beschouwen, h et nadeel, het
welke in feite niet bestond, dat voort
vloeide uit het verlies van beroepsinkom
sten die hij volledig had ontvangen ; 

terwijl h et arrest althans, om overeen
komstig artikel 97 van de Grondwet met 
redenen omkleed te zijn, had moeten ant
woorden op het middel dat eiseres hieruit 
had afgeleid dat het slachtoffer geen ver
lies van beroepsinkomsten had geleden : 

Overwegende dat, om h et materiele 
nadeel te ramen dat voor verweerder 
voortvloeide niet uit loonverlies maar uit 

de vermindering van zijn economische 
waarde op de arbeidsmarkt ten gevolge 
van de blijvende arbeidsongeschiktheid 
waardoor hij is getroffen, het hof van 
beroep, door een feitelijke en derhalve 
soevereine beoordeling van de gegevens 
van de zaak, als beoordelingsbasis reke
ning heeft kunnen houden met de bezol
digingen van de activiteit die verweerder 
na het ongeval heeft uitgeoefend en die 
hij later zal voortzetten ; 

Overwegende dat het arrest aan ver
weerder geen vergoeding voor loonverlies 
heeft toegekend, zodat het niet door 
tegenstrijdigheid is aangetast en geen 
vergoeding wegens een niet bestaand na
deel heeft toegekend ; 

Overwegende dat het arrest, door de 
omvang van d e door verweerster geleden 
schade en de berekeningswijze van de 
hem toegekende vergoeding te preciseren, 
passend heeft geantwoord op de conclusie 
van eiseres ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

17 juni 1971. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijkluidende concltt
sie, de H. D elange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Struye en Fally. 

1e KAMER. - 18 juni 1971. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - EXPLOOT 
VAN RECHTSINGANG EN CONCLUSIE VAN 
DE OORSPRONKELIJKE EISER TEN BETO
GE DAT DE RECHTSVORDERING GEGROND 
IS OP DE QUASI-DELICTUELE AANSPRA
KELIJKHEID VAN DE VERWEERDER. -
ARREST WAARIN WORDT BESLIST DAT 
DE RECHTSVORDERING I N WERKELIJK
HEID GEGROND IS OP DE CONTRACTUELE 
AANSPRAKELIJKHEID. - GEMOTIVEER
DE UITLEGGI NG NIET ONVERENIGBAAR 
lVillT DE BEWOORDINGEN VAN DE AK
TEN. - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT ERVAN. 

De bewijsk?·acht van het exploot van ?'echts
ingang en van de conr;lusie van de oo1·-
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sp1·onlcelijlce eise1' wo1·dt niet miskend 
clam· het a1'1'est waa1·in, bij het oncle1·zoek 
van de gegevens die in deze akten tot 
staving van de 1·echtsvm·de1·ing we1·clen 
vennelcl, en zonde1·-aan deze veTmeldingen 
een ttitlegging te geven die niet onve1·
enigbaa1· is met de bewoo1·dingen e1·van, 
beslist clctt de 1·echtsvonle1·ing niet geg?'Oncl 
is op cle qttasi-clelictuele aanspmkelijk
heicl, zoals dit in het exploot en in cle 
conclttsie wo1·dt beweenl, maa1· wel op 
de cont1·actttele aansp1·akelijkheid van cle 
venvee1·de1· (1). (B.W., art. 1319 en 
1322.) 

(WINDELINCKX, 
T, HELLEMONT EN VAN MOL .) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 mei 1970 door h et Hof van 
beroep te Bn,ssel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 29 van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen-
komsten n1.et het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, vormend afde
ling !Ibis van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk vVet
boek, 1, 2, 3, 8, 13, 23, 25 van de wet 
van 25 maart 1876 op de bevoegdheid, . 
zeals gewijzigd door het koninklijk be
sluit van 13 januari 1935, de wetten van 
15 maa.rt 1932 en 20 maart 1948, ll01, 
ll34, ll46, ll47, 1149, 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383, 1384, 1719 en 1920 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doonlctt het bestreden arrest, het beroe
pen vo:nnis bevestigend, de vordering van 
eiser tot betaling van een schadevergoe
ding van 124.750 frank verwerpt wegens 
onbevoegclheid, om de reden dat « de 
eerste rechter ju,ist heeft vastgesteld dat, 
in strijd niet de loutere beweri:ng van 
appella.nt (thans eiser), de eis zijn oorzaak 
vinclt in de uitvoering van een handels
huurovereenkomst, en, ingaancle op het 
daaruit afgeleid en door de gei:ntimeer
den, oorspronkelijke verweerders (thans 
de verweerders) in limine litis opge
worpen rechtsmiddel, zich terecht onbe-

(1) Raadpl. cass., 27 november 1959 (B~tll. 

en PASro., 1960, I, 371); 26 februari 1960 
(ibid., 1960, I, 749); 24 april1966 (ibid., 1966, 
I, 1062); 6 december 1968 (A1'1·. cass., 1969, 
b1z. 358). 

voegd verklaart ; dat daaraan niets 
veranderd wordt door het feit dat de eis 
ingesteld werd nadat de huur een einde 
had genomen », 

te1wijl, eeTste onclenleel : 1° de door eiser 
bij exploot van 3 juli 1968 ingestelde 
vordering gesteund was op de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de verweerders 
en uitdrukkelijk melding m.aakte van de 
artikelen 1382 en volgende van het Bur
gerlijk W etboek, en dus deze vordering 
tot schadevergoeding de burgerlijke aan
sprakelijkheid tot oorzaak had en geens
zins h et destijds tussen partijen gesloten 
huurcontract (schending van de artike
len 23 en 25 van de wet van 25 maart 
1876, 1382, 1383, 1384, 1146, 1147 en 
1149 van het Burgerlijk Wetboek) ; 2° het 
gedinginleidend exploot van 3 juli 1968, 
en ook de door eiser genomen conclusie 
in uitdrukkelijke bewoordingen steunden 
op de burgerrechtelijke aansprakelijld1eid 
van de verweerders en het arrest, door 
te beslissen dat de oorzaak van de verde
ring in de uitvoering van de handels
huurovereenkomst lag, de bewijskracht 
van deze akten m.iskend heeft (schending 
van de artikelen 1101, 1134, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk vVetboek); 
go de door eiser alzo ingeleide vordering 
tot betaling van schadevergoeding niet 
ingesteld was op grond van de wet op 
de handelshum·overeenkom.sten, en geen 
daaraan verknochte rechtsvordering is, 
ontstaan uit de huur van een handelszaak, 
en derhalve de vordering ten onrechte 
werd afgewezen wegens zogezegde be
voegdheid van de vrederechter (schending 
van de artikeleJl 29 van de wet van 
30 april 1951, 1, 2, 3, 8 en 13 van de wet 
van 25 maart 1876); 

tweecle ondenleel, eiser in conclusie 
staande hield dat hij « gedurende maan
den de garage heeft moeten exploiteren 
en aldaar geen dak had welke over de 
auto's stond ... dat het water in de garage 
stroom.de ... dat zich hierdoor verschil
lende instortingen hebben voorgedaan 
van de koepel, evenals van de dakbedek
king, welke met grote stukken naar 
beneden viel, zodat op bepaalde ogen
blikken niet aileen door stenen van 2 kg 
en meer de auto's die aldaar stonden 
ernstig werden beschadigd en de herstel
lingen dum· uitvielen, doch het zelfs op 
bepaalde ogenblildcen gevaarlijk was voor 
1nensen, eventueel liefhebbers kopers, die 
in de garage dienclen te komen; ... dat 
alclu s m.oet gezegd worden dat het dak 
werkelijk was afgebroken en er van dak 
of dakbedekking geen sprake meer kon 
zijn wat de garage betreft », en dergelijke 
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zware fout van de verweerders, ook al is 
ze b egaan ter gelegenheid van de uit
voering van een hum·contract, niet enkel 
bestaat in het verlies van contractuele 
voordelen maar ook in schade ondergaan 
in de uitoefening van de activiteit van 
eiser en derhalve aanleiding geeft bij de 
verweerders tot burgerlijke aansprakelijk
h eid (schending van de artikelen 1382, 
1383, 1384, 1146, 1147, 1149, 1719 en 
1720 van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at de twee onderdelen sa.men be
treft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, dat de rechtbank van eerste aan
leg onbevoegd is om keJmis te nemen van 
de vordering van eiser en in dit opzicht 
verwijst naar de redenen van de eerste 
rechter die erop wijst dat « hoewel eiser 
beweert dat zijn eis tot schadevergoeding 
gesteund is op artikel 1382 van het 
Burgerlijk vVetboek, het vaststaat, zoals 
door ve1:weerder opgeworpen, dat de 
vordering haar oorzaak vindt in de uit
voering van de handelsverbintenissen 

. tussen partijen » ; 
Overwegende dat de rechter aldus 

vaststelt, bij een gemotiveerde interpre
tatie van de dagvaarding en van de 
-conclusie van eiser, dat, hoewel eiser in 
die r echtsplegingsstukken voorhield dat 
zijn vordering op artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek was gegrond, de 
vordering in werkelijkheid uitsluitend 
steunt op de contractuele aansprakelijk
h eid voortvloeiende uit de tussen partijen 
gesloten hum·overeenkomst en niet op de 
quasi-delictuele aansprakelijkheid van de 
verweerders ; 

Overwegencle dat deze met redenen 
omklede interpretatie van bovenver
melde rechtsplegingstukken welke de 
bewijskracht ervan niet miskent, soeve
rein Is; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
wettelijk beslist, overeenkomstig de arti
k elen 3, 1°, en 8 van de wet van 25 maart 
1876 houdende titel I van het vooraf
gaand hoek van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, dat de recht
bank van eerste aanleg, ingaande op het 
·door de verweerders in limine litis opge
worpen rechtsmiddel, zich terecht onbe
voegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de vordering tot schadever
goeding die haar oorzaa.k vindt in de uit
voering van een handelshuurovereen
komst; 

Overwegende dat noch uit h et arrest, 
noch nit de redenen van het beroepen 

vonnis waarnaar het arrest verwijst, 
blijkt dat de bestreden beslissing steunt 
op artikel 29 vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
kmnsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds ; dat het middel, 
in zover het veronderstelt dat de rechter 
voormelde wetsbepaling toegepast heeft, 
feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat h et middel derhalve 
niet kan aangenomen worden ; 

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

18 juni 1971. - 1e kamer. - Voo?·
zitte?·, de H. Wauters, raadshee:r waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Meei1s. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Houtekier. 

1e KAMER. - 18 juni 1971 

CASSATIE.- BEVOEGDJIEID.- DIREC
TE BELASTINGEN. - MID DEL TEN 
BETOGE DAT DE RECHTER DE GEGEVENS 
VAN DE ZAAK OF VAN HET DOSSIER 
VERKEERD HEEFT BEOORDEELD. 
HoF NIET BEVOEGD Ol\1 KENNIS ERVAN 
TE NEl\1EN. 

Het Hof van cassatie is niet bevoegd om na 
te gaan of de 1·echte1· de hem ove1·gelegde 
gegevens van de zaak of van het dossie1· 
juist dan wel ve1•kee1·d in feite heeft 
beoo?·deeld (1). (Grondwet, art. 95.) 

(BELGISCHE STAAT, l\1INISTER VAN 
FINANCIEN, T. DELAERE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
a.rrest . 

18 jtmi 1971. - 1e kamer. - VoO?'
zitte?·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conchtsie, 
de H. Depelchin, aclvocaat-generaa1. -
Pleite1·s, de HH. Claeys Bouuaert (van 

(1) Vgl. cass., 8 december 1970, supra, 
biz. 354. 
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de balie bij het Hof van beroep te Gent) 
en Bayart. 

2° KAMER. - 21 juni 1971. 

I o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL).
REGLEMENT VAN BEROEPSPLICHTEN 
DOOR DE NA.TIONALE RA.AD VAN DE 
0RDE VAN ARCHITECTEN VA.STGESTELD 
OP I7 MA.ART EN I6 JUNI I967 . -
REGLEMENT DAT HET VOORWERP IS 
GEWEEST VAN EEN KONINKLIJir: BE
SLUIT DAT NIET REGELlliA.TIG IN MINIS
TERRAAD IS OVERLEGD.- REGLEllffiNT 
DA.T GEEN BINDENDE KRACHT HEEFT. 

2o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
TEKORTKOMING INZAKE DE VOOR
SCHRIFTEN VAN DE BEROEPSPLICHTEN
LEER. - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID 
VA.N DE TUCHTOVERHEDEN V.AN DE 
0RDE. - BEVOEGDHEID NIET BEPERKT 
TOT DE TEKORTKOMINGEN ALLEEN IN
ZAKE DE VOORSCHRIFTEN VAN DE 
PLICHTENLEER DIE VOORA.F DOOR DE 
NA.TIONALE RAAD VAN DE 0RDE WER

DEN VASTGESTELD. 

3o VERWIJZING NA CASSATIE. -
TUCHTZAKEN.- 0RDE VAN .ARCHITEC
TEN.- CASSATIE VAN EEN BESLISSING 
VAN DE RAAD VAN BEROEP UITSLUI
TEND GEGROND OP EEN REGLEMENT 
DAT GEEN BINDENDE KRACHT HEEFT. 
- BEWEZEN VERKLA.ARDE FElTEN DIE 
EEN TEKORTKOMING INZAKE BEROEPS
PLICHTENLEER KUNNEN OPLEVEREN, 
ONGEACHT DIT REGLEJ\'IENT. - CASSA
TIE llffiT VERWIJZING. 

I 0 Geen bindende lcmcht, zoals bepaald bij 
a1·tilcel 39 vcm de wet van 26 juni 1963 
tot instelling van een 01·de van ct?·chitec
ten, heejt het 1·eglement van bemeps
plichten doo1· de nationale 1·aacl van de 
01·de van anhitecten vastgesteld op 
17 mam·t en 16 juni 1967, dam· ~tit het 

(1) Cass., 23 juni 1970 (A1"1". cass., 1970, 
blz. 1006) ; 26 januari en 20 april 1971, sttpm, 
blz. 510 en 772. 

(2) Cass., 23 september 1968 (Bttll. en PASIC., 
1969, I, 84); vgl. cass., 23 juni 1970 (A?T. 
cass., 1970, blz. 1000) ; 

lconinklijk besluit van 5 j~tli 1967 tot 
goecllcew·ing eTvan blijkt, dat de minis
teTs e1· alleen de 2• j~mi 1967 in JJI[ inis
te1Taad ove1· bemadslaagd hebben (I). 

2° Hoetvel de nationale mad van de 01·de 
van anhitecten als opdmcht heejt de 
vom·sch?-ijten van de plichtenlee1· van het 
be1·oep van a1·chitect vast te stellen en te 
vmgen dat zij bij lconinklijk besluit 
bindend wm·den ve1·klaa1·d, is de beoo?·
delingsbevoegdheid van cle tuchtove1·heden 
van de 01·de niet bepe1·lct tot de tekoTt
lcomingen alleen inzalce de telco?·tlcomin
gen die aldus voomf doo1· de nationale 
mad tve1·den vastgesteld (2). (Wet van 
26 juni I963 , art. I9, 22, 38 en 39.) 

3° Ingeval een beslissing van de mad van 
bemep van de Orde van m·chitecten ve1·
nietigd wm·dt omdat de toegepaste sanctie 
~titshtitend gegmnd is op een 1·eglement 
van be1·oepsplichten dat geen bindende 
hacht heejt, mam· de betvezen ve1·lclaa1·de 
feiten een telco1·tlcoming kunnen opleve1·en 
inzalce beToepsplicht, ongeacht dit 1·egle
ment, geschiedt de cassatie met ve?·tvij
zing (3). 

(w ... , T. ORDE VAN A.RCHITECTEN.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 mei I970 gewezen door 
de franstalige r aad van beroep van de 
Orde van architecten ; 

Over bet ambtshalve opgeworpen mid
del: 

Overwegende dat de hestreden heslis
sing, om eiser tot een tuchtstraf te ver
oordelen en h em vermaningen te geven, 
uitsluitend steunt op de bepalingen van 
de artikelen I2, I3, I5 en 39 van het 
reglement van beroepsplichten dat bij 
koninklijk b esluit van 5 juli I967 is goed
gekeurd; 

Overwegende dat artikel 39 van de 
wet van 26 juni I963 tot instelliJ1g van 
een Orde van architecten bepaalt dat op 
verzoek van de nationale raacl de Koning 
aan de krachtens artikel 38 gestelde voor-

(3) Raadpl. cass., 18 december 1944 en 
12 februari 1945 (Bull. en PASIC., 1945, 
I, 70 en 117); 23 juni 1958 (ibid., 1958, 
I, 1185); vgl. cass., 23 juni 1970, 26 januari 
en 20 april 1971, geciteercl in noot 1. 
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schriften van de plichtenleer bij een in 
Ministerraad genomen beslnit bindende 
kracht kan verlenen ; 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 5 jt\li 1967, waarin verldaard wordt 
dat met ingang van 1 september 1967 
bindende kracht wordt verleend « aan 
het op 17 maart 1967 en 16 juni 1967 door 
de N ationale Raad van de Orde van 
architecten vastgesteld reglement », ver
meldt dat voornoemd koninklijk besluit 
genomen is " op het advies van Onze 
Ministers, in Raad vergaderd op 2 juni 
1967)); 

Overwegende dat aldus blijkt dat het 
reglement dat op 17 maart 1967 en 16 juni 
1967 werd vastgesteld, het voorwerp niet 
is geweest van een aan de beraadslaging 
van de Ministerraad onderworpen ko
~linklijk besluit, zoals dat bij artikel 39 
van de wet van 26 juni 1963 wordt voor
geschreven ; 

Dat voornoemd reglement derhalve 
geen bindende kracht heeft en bijgevolg 
de bestreden beslissing, die uitsluitend 
daarop steunt, niet wettelijk gerecht
vaa.rdigd is ; 

Overwegende echter dat de bewezen 
verklaarde feiten een tekortlwming kun
nen opleveren inzake beroepsplicht, onge
acht hun vermelding in het reglement van 
beroepsplichten ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing, behalve in zover zij, met 
bevestiging van de beslissing van de Raad 
van de Orde, verklaart dater geen grond 
is om de telastlegging betreffende bet 
niet-verstrekken van de door het Bureau 
gevraagde inlichtingen in aanmerking te 
nemen; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
-de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
franstalige Raad van beroep van de Orde 
van architecten, anders samengesteld. 

21 juni 1971. - 2e kamer. - Voo?·
.zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. -
VeTslaggeve?', de H. Trousse.- Gel~jklui
-dende conclusie, de -H. Paul Mahaux, 
·eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Noel (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel) en Ansiaux. 

2e KAMER. - 21 juni 1971. 

1° SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE
EN Th'V ALIDITEITSVERZEKERING. 
'VET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTI
KEL 70, § 2. -SCHADE GEDEKT DOOR 
HET GEMEEN RECHT OF DOOR EEN 
ANDERE WETGEVING.- MATE WAARIN 
DE PRESTATIES VAN DE ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING TEN LASTE 
ZIJN VAN DE VERZEKERAAR. 

2° SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERING. 
WET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTI
KEL 70, § 2. - 0NGEVAL WAARVOOR 
EEN DERDE AANSPRAKELIJK IS. -
RECHT VAN DE GETROFFENE OP DE 
PRESTATIES VAN DE ZIEKTE- EN INVALI
DITEITSVERZEKERING. - VoORWAAR
DEN. 

3° SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERING. 
WET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTI
KEL 70, § 2. - VERZEKERINGSINSTEL
LING DIE TEN GUNSTE VAN DE GETROF
FENE VAN EEN ONGEV AL PRESTATIES 
HEEFT VERSTREKT. - DEZE INSTEL
LING TREEDT I N DE RECHTEN VAN DE 
GETROFFENE TEGENOVER DEGENE DIE 
DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT. 

4° SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERING. 
WET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTI
KEL 70, § 2. - DE VERZEKERINGS
INSTELLING DIE TEN GUNSTE VAN DE 
GETROFFENE VAN EEN ONGEV AL PRES
TATIES HEEFT VERSTREKT, TREEDT IN 
DE RECHTEN VAN DE GETROFFENE 
TEGENOVER DEGENE DIE DE SCHADE 
HEEFT VEROORZAAKT. - BEGRIP. 

5° SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERING. 
WET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTI
KEI, 70, § 2. - VERZEKERINGSINSTEL
LING DIE DE HOSPITALISATIEKOSTEN 
VAN DE GETROFFENE VAN EEN ONGEVAL 
GEHEEL OF GEDEELTELIJK GEDEKT 
HEEFT.- VORDERING TOT INDEPLAATS
STELLING TEGEN DE DERDE DIE VOOR 
HET ONGEVAL AANSPRAKELIJK IS. 
VOORWAARDEN EN lliODALITEITEN. 

1° lV an nee?' de schade waa?'VOO?' om de in 
de wet van 9 augustus 1963 bedoelde 
p1·estaties van ziekte- en invaliditeits
ve?·zeke?·ing wm·dt ve1·zocht doo?' het ge
meen 1·echt of een ande1·e wetgeving is 
gedekt, komen die pTestaties slechts ten 

r 
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laste van de ve?·zeke1·aa1·, in zove1· voo1· 
de schade niet we1·lcelijk schadeloosstel
ling is ve1·leend rnet toepassing van het 
gerneen Techt of van een ande1·e wetge
ving, aangezien de 1·echthebbende in alle 
gevallen bed1·agen moet ontvangen die 
ten rninste gelijk zijn aan het bedmg 
van de ve?·zelce?·ingspTestaties (1). (Wet 
van 9 augustus 1963 tot installing en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, art. 70, § 2, lid l.) 

2° De get1·ofjene van een ongeval wam·voo1· 
een de1·de aanspralcelijlc is volgens het 
gerneen ?'echt of een ande1·e wetgeving, 
heeft 1·echt op de p1·estaties van de ziekte
en invaliditeitsve1·zelce?·ing, zelfs indien 
het ve1'Plichte ve1·goedingsbed1·ag dat ten 
laste kornt van deze de1·de lcleine1· is dan 
het becl1·ag van die pTestaties of inclien 
deze de1·de geheel of gecleeltelijlc in geb1·eke 
van betaling blijft. (Wet van 9 augustus 
1963 tot installing en organisatie van 
een regaling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, art. 70, § 2, 
lid l.} 

3° De verzeke1·ingsinstelling die ten gunste 
van de getm tfene van een ongeval p?·esta
ties heeft - Ve?'St?·elct, zoals bepactld bij 
de wet van 9 wugttstus 1963 tot instelling 
en m·ganisatie van een 1·egeling voo1· 
ve1'Plichte zielcte- en invaliditeitsve?·zelce
?'ing, t1·eedt ?'echtens in de plaats van de 
get1·o tfene binnen de pe1·ken van de p1'es
taties ve1·st?·elct ten gevolge van de schade 
waa?'VOO?' schadeloosstelling is Ve?'schttl
digd kTachtens het gerneen 1·echt of een 
ande1·e wetgeving (2). (Wet van 9 augus
tus 1963, art. 70, § 2.) 

4° De verzeke1·ingsinstelling die ten gunste 
van de getmtfene van een ongeval presta
ties heeft ve?·st?·ekt, zoals bepaald bij de 

(1) Raadpl. cass., 16 maart 1970 (AI'?' . 
cass., 1970, blz. 672) en 15 maart 1971, sup1·a, 
blz. 675. 

(2) Cass., 16 maart 1970, in vorenstaande 
noot geciteerd. 

(3) Over de gevolgen van de persoonlijke 
indeplaatsstelling, raadplege men DE PAGE, 
d. III, nrs. 513, 514, 520, 551 en 552, litt. A. 
De indeplaatsstelling zoals bepaald in arti
kel 70, § 2, van de wet van 9 august~1s 1963 
houdt verband met die bedoelcl in artikel 22 
van de wet van 11 juni 1874 op de verzeke
ringen en in artikel 19, lid 7, van de gecoorcli
neerde wetten van 28 september 1931 op de 
vergoeding van de schade voortspruitencle uit 

wet van 9 attgustus 1963 tot instelling 
en m·ganisatie van een 1·egeling vom· ve?' 
plichte zielcte- en invalicliteitsve1·zelce?·ing, 
en die als get1·edene in de 1·echten van de 
1·echthebbende op deze p1'estaties opt?·eedt 
tegenove1· de denle die voo1· het ongeval 
aanspmlcelijlc is, lean geen andm·e 1·echten 
ttitoefenen dctn die wellce deze ?'echt
hebbende zelf ttit hoofde van deze sclwde 
tegen de aanspralcelijlce de1·de lwcl lcun
nen uitoefenen; cleze lean dientengevolge 
tegen cle 1'echtsvo1'de?·ing vctn de in de 
plaats gestelde ve1·zelce1'ingsinstelling de 
ve?·wee1·middelen en excepties aanvom·en 
die hij aan de ?'echtsvonle1·ing van de ge
tl·otfene hacl kunnen tegenwe1pen (3). 
(Wet van 9 augustus 1963, art. 70, § 2.)' 

5° De ve1·zelce?·ingsinstelling die de hospi
talisatielcosten van de getm tfene van een 
ongeval geheel of gedeeltelijlc heeft gedelct, 
lean als get?·edene in de ?'echten van de 
get1·o tfene tot te1·ug betctling van deze 
lcosten niet OJJtTeden tegen de derde die 
voo1· het ongeval aanspmkelijlc is dan 
binnen de pe1·lcen van de uitgaven die hij 
deswege ove1·eenlcornstig cle wet heeft 
gedaan ; deze de1·de lean in zove1· hij dit 
tegen de get1·ofjene had kunnen aanvoe
?'en, de aft?·elc vorde1·en van de bespa?·in
gen op de nm·male lcosten van pe1·soonlijlc 
onde1·hottd die de get1·ofjene tijdens zijn 
hospitalisatie had lctt1inen malcen ( 4). 
(Wet van 9 augustus 1963, art. 70 
en 92.) 

(GRECO, T. LANDSBOND DER 
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.) 

ARREST (ve?'taling) (5). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 november 1970 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik ; 

arbeidsongevallen. Men raadplege hieromtrent 
DE PAGE, lac. cit., ru·s. 536, 537 en 547, 
litt. B ; vgl. artikel 17 van de wet vau 2 april 
1965 op de openbare onderstand. 

(4) Raadpl. R. DALCQ, T1·aite de la 1'espon
sabilite civile, ru·s. 3769 en 3770; J. DABIN 
en A. LAGASSE, R. C. J. B ., 1964, blz. 345, 
m. 122; R. DALCQ, R . C. J. B., 1968, biz. 374, 
m. 117; cass., 28 november 1960 (Bull. en 
PASIC., 1961 , I, 335) en 21 februari 1967 
(A1'1'. cass. , 1967, blz. 787). 

(5) Men raadplege de conclusie van Eerste 
advocaat-generaal Mahaux in Bull. en PASIC., 
1971, I, biz. 1002. 
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Overwegende dat eiser verklaard heeft 
zich in cassatie te voorzien tegen alle 
strafrechtelijke en burgerrechtelijke be
schikkingen van het arrest ; 

Overwegende dat de voorziening geen 
bestaansreden heeft in zover zij gericht 
is tegen de strafrechtelijke beschikkingen 
van het arrest ; dat dit arrest geen be
schikl{ingen van die aard bevat, daar 
slechts een geschil betreffende de bmger
lijke belangen bij het hof van beroep 

. aanhangig werd gemaakt ; 
Overwegende dat, in zover het arrest, 

rechtdoende over die belange~, het be
roepen vonnis verbetert in zover het hof 
van beroep de verschrijving rechtzet die 
in dat vonnis werd gemaakt omtrent het 
bedrag van de schuldvordering als hoofd
som, voorwerp van verweerders rechts
vordering, uit de memorie tot staving 
van de voorziening blijkt dat die be
schikking door eiser niet wordt bekriti
seerd ; dat in dat opzicht zijn voorziening 
dus niet ontvankelijk is ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 70, § 2, inzond0rheid 
lid 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering (genoemde § 2 aangevuld 
door de wet van 8 april 1965, artikel 32), 
1249, 1251, 1252, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 

doo1·dat, zonder dat het betwist dat de 
vergoeding van 188.537 frank, die door 
verweerder als getreden in de rechten 
van de getroffene wordt geeist, diens 
hospitalisatiekosten vertegenwoordigt en 
hoewel het erkent dat de in de rechten 
getredene niet meer rechten kan hebben 
dan de rechthebbende op de verzekerings
prestaties, het bestreden arrest weigert 
van genoemde schadevergoeding het ge
deelte van de kosten van persoonlijk 
onderhoud af te trekken dat door de 
getroffene wegens zijn lange hospitalisatie 
werd uitgespaard en dat door eiser op 
28.575 frank wordt geraamd; volgens de 
redenen die aan die beslissing ten grand
slag liggen men de gehele materiele schade 
dient in aanmerking te nemen om de 
uitbetalingen van het ziekenfonds te 
vergelijken met de schade ; uit de gege
vens van de zaak blijkt dat, aileen als 
vergoeding voor materiele schade, de 
getroffene buiten de reeds op 160.000 fr. 
geraamde kosten, een schadevergoeding 
van heel wat meer dan 30.000 frank zou 

rt,ccArnTli' 1Q7 1 - ~4. 

hebben ontvangen en derhalve de inde
plaatsstelling die verweerder geniet, de 
gemeenrechtelijk gedekte schade niet te 
hoven gaat, zelfs wanneer rekening wordt. 
gehouden met de aftrek ingeroepen door
eiser, 

tenvijl, indien de getroffene in eigeru 
naam de vergoeding had geeist die zijru 
uitgaven voor hospitalisatiekosten ver
tegenwoordigt, eiser de bedoelde uitspa
ring aan de getroffene had kunnen tegen
werpen ; en de bij de wet ingestelde 
indeplaatsstelling ten gunste van de ver
zekeringsinstelling geen afbreuk doet aan 
de grondbeginselen van de gemeeiU'echte
lijke indeplaatsstelling zodat verweerder 
niet meer rechten kan hebben dan zijn 
verzekerde en de bestreden b eslissing 
?-erhalve niet wettelijk gerechtvaardigd 
IS : 

Overwegende dat, krachtens artikel 70. 
§ 2, lid 1, van de wet van 9 augustus 1963. 
wanneer de schade waarvoor om de in 
de wet bedoelde prestaties van de ziekte
en invaliditeitsverzekering wordt ver
zocht door het gemeen recht of een 
andere wetgeving is gedekt, die presta
ties slechts ten laste komen van de ver
zekering in zoverre de sch ade niet werke
lijk gedekt is met toepassing van het 
gemeen recht of door de andere wetge
ving; dat in alle gevallen de r echtheb
bende bedragen m:>et ontvangen die ten 
minste gelijk zijn aan h et bedrag van de 

· verzekeringsprestaties ; 
Dat lid 2 van hetzelfde artikel bepaalt. 

dat de verzekeringsinstelling rechtens in 
de plaats treedt van de rechthebbende 
t egenover degene die de schade moet. 
betalen; 

Overwegende dat uit die bepalingen 
blijkt dat de verzekerde, slachtoffer van 
een ongeval waarvoor een derde aan
sprakelijk is, recht heeft op de prestaties 
van de ziekte- en invaliditeitsverzeke-· 
ring, zelfs indien het verplichte vergoe~ 
dingsbedrag dat ten laste komt van de 
aansprakelijke derde, volgens het gemeen 
recht kleiner is dan het bedrag van die 
prestaties of indien de aansprakelijke 
derde geheel of gedeeltelijk in gebreke 
van betaling blijft ; 

Dat integendeel noch uit die bepalingen 
noch uit enige andere bepaling van de 
wet blijkt dat de verzekeringsinstel1ing, 
optredende als getredene in de rechten 
van de rechthebbende tegen de aanspra
kelijke derde, andere rechten kan uit
oefenen dan die welke de rechthebbende, 
slachtoffer van het ongeval, zelf krachtens 
het gemeen recht wegens dezelfde schade; 
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tegenover de aanspra.kelijke derde zou 
hebben kunnen uitoefenen; 

Overwegende derhalve dat de a.anspra
kelijke derde tegen de rechtsvordering 
van de i~l de rechten getreden verzeke
ringsinstelling alle verweermiddelen en 
excepties kan aanvoeren die hij aan de 
persoonlijke rechtsvordering van de ge
troffene had kunnen tegenwerpen; 

Overwegende dat hieruit volgt enerzijds 
dat, wanneer de verzekeringsiJlstelling de 
hospitalisatiekosten van het bij haar aan
gesloten slachtoffer geheel of gedeeltelijk 
heeft gedekt, zij ter vergoeding van die 
kosten, tegen de aansprakelijke persoon, 
krachtens de indeplaatsstelling die haar 
bij artikel 70, § 2, lid 2 wordt verleend, 
slechts kan optreden binnen de perken 
van d e uitgaven die zij deswege overeen
komstig de wet heeft gedaan tot bevrij
ding van de schuld van de persoon die er 
volgens het gemeen recht tegenover de 
getroffene 1noet voor i!lstaan; 

Dat hieruit volgt anderziJds, dat de 
aanspra.kelijke persoon de aftrek kan 
vorderen van de uitsparingen op de nor
male kosten van p ersoonlijk Ollderhoud 
die de getroffene tijdens zijn hospitalisatie 
heeft kunnen maken , in zover hij dit 
verweer tegen de getroffenen zelf had 
kunnen aanvoeren ; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat, ter afwijzing van soortgelijk verweer 
dat eiser voerde tegen verweerder, de in 
de rechten getreden verzekeringsinstel- . 
li1lg, het hof van beroep hierop steunt 
dat « de algehele materiele schade geleden 
door getroffene >>, hoewel zij in de . stand 
van het geding noch niet vastgesteld noch 
opgevorderd werd, aan verweerder een 
rechtsvordering tot indeplaatsstelling 
schijnt te verle!len « waarvan de 01uvang 
de gemeenrechtelijk gedekte schade niet 
te hoven gaat zelfs met in:achtnenling van 
de aftrek ingeroepen door de appellant 

. (thans eiser) en hierop « dat de wet geen 
enkel onderscheid ma:;tld tussen de ver
schillende prestaties van de verzekering 
en de verschillende posten van de nJ.ate
riele schade die wordt gedekt door het 
ge1neen recht » ; 

Overwegende dat dit betoog geen steml 
vindt in de wet ; 

Dat het hof van beroep op grond van 
geen enkele wetsbepaling de indeplaats
stelling van verweerder in de rechten van 
de getroffene, zijn verzekerde in de zin 
van de wet van 9 augustus 1963, afhanke
lijk kon stellen van schuldvorderingen 
die vreemd zij1l aan 'de vastgestelde 
sch ade - in dit geval het be drag van de 
hospitalisatiekosten waarvan ver-

weerder door zijn vordering tot inde
plaatsstelling de vergoeding wilde beko
men van eiser, welke schuldvorderingen 
trouwens i!l hoofde van die verzekerde 
niet vaststaand.e of opeisbaar waren; 

Dat ald.us het arrest de in het mid.del 
vermeld.e bepalingen van artikel 70, § 2, 
geschond.en heeft ; dat dit mid.del gegl'ond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest binnen de perken van het 
geschil zoals het voor het hof van beroep 
werd omschreven ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
in drie vierde van de kosten en eiser in 
het overige vierde ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof va1l beroep 
te Brussel. 

21 juni 1971. - 2e kamer. - Voo7'
zitte7·, de H. Louveaux, voorzitter . -
Ve7·slaggeve7·, de H. Perrichon. - Gelijk
hlidende conclusie, de H. Pa"L<l Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite7'S, de 
HH. Philips en Fally. 

2e KAMER . - 21 juni 1971. 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - STRAFVORDERING. - RECHTER 
IN HOGER BEROEP DIE ELK VAN BEIDE 

BEKLAAGDEN TOT EEN STRAF EN IN DE 
HELFT VAN DE KOSTEN VAN EERSTE 
AANLEG VEROORDEELT EN DE KOSTEN 
VAN HOGER BEROEP TEN LASTE LEGT 
VAN EEN VAN :QE BEKLAAGDEN. -

0NWETTELIJKHEID VAN DEZE BESLIS
SING. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 14 lVIAART 1968, ARTI
KEL 27-l, LID 2. - VONNIS DAT VAST
STELT DAT EEN VOERTUIG EEN NIET 
TE VOORZIENE HINDERNIS IS GEWEEST 
VOOR DE BESTUURDER VAN EEN ANDER 
VOERTUIG.- VONNIS DAT BESLIST DAT 
DEZE BESTUURDER VORENGENOElVID AR

TIKEL NIET OVERTREDEN HEEFT, DOOR 
NIET TE STOPPEN. - TEGENSTRIJDIG
HEID TUSSEN DE _REDENEN EN HET BE

SCHIKKENDE GEDEELTE. 
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30 CASSATIE . - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSZAKEN. 
-BESLISSING WAARBIJ DE BEK.LAAGDE 
ALLEEN AANSPRAKELIJK WORDT VER
KLAARD VOOR HET ONGEV AL. - BESLIS
SING W AARBIJ ONWETTELIJK WORDT 
VASTGESTELD DAT NIET BEWEZEN IS 
EEN FOUT DIE DE BEKLAAGDE AAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ VERWIJT.- 0AS
SATIE DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT 
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE WAAR
BIJ WORDT BESLIST DAT DE BEKLAAGDE 
EEN FOUT HEEFT BEGAAN WAARVOOR 
HIJ AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD . 

40 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. - RECHTSVORDERING IN
GESTELD TEGEN DE BEKLAAGDE EN 
RECHTSVORDERING DOOR HEM INGE 
STELD TEGEN EEN ll'lEDEBEKLAAGDE. 

VEROORDELING OP DE EERSTE 
RECHTSVORDERING. - VERWERPING 
VAN DE_ T"VEEDE. - BESLISSINGEN 
GEGROND OP DEZELFDE ONWETTELIJK
HEID. - EERSTE BESCHIKKENDE GE
DEELTE ALLEEN REGELJ\'I:ATIG BESTRE
DEN. - 0ASSATIE VAN DIT BESCHIK
KENDE GEDEELTE STREKT ZICH NIET 

UIT TOT HET TWEEDE. 

1 o De ?'echte?' in hoge1· be?'oep die elk van 
beide beklaagden tot een straj en in de 
heljt van de kosten van de st?·afvorde?·ing 
in ee1·ste aanleg ve1'0ordeelt, mag een van 
beide belclaagden niet ve?·oo?·delen in alle 
lcosten van hoge1· be1'0ep in ve1·band met 
de stmjvorde1·ing (1). (Sv., art. 162, 
176, 194 en 211.) 

2° De ?'echte?' die vaststelt dat een voe1·tuig 
voo?' de bestuunle1· van een ande1· voe1·tuig 
een hinde1·nis is geweest die leon worden 
vom·zien, mag, zondm· zich tegen te 
spnlcen, niet zo maa?' beslissen dat deze 
besttttwde?· geen ove1·t1·eding heejt begaan 
van a1·tilcel 27-1, lid 2, van het wegve?'
lcee?'S?'eglement van 14 mam·t 1968, val
gens hetwellc ellce bestttu1·de1· in ellce 
omstandigheid moet lctmnen stoppen 
voo1· een hinde1·nis clie lean wo1·clen voo?'
zien (2j. (Grondwet, art. 97.) 

3o Ingeval een beslissing clie cle belclaagde 

(1) Raadpl. cass., 22 juli 1968 (A1'1'. cass., 
1968, blz. 1322) . 

(2) Raadpl. cass., 6 maart 1967 (A1·r. cass., 
1967, blz. 847) . 

(3) Cass., 16 februari 1970 (A?'?'. cass., 1970, 
blz. 565); vgl. cass., 22 september 1969 en 

alleen aansp1·alcelijlc ve1·lclaa1·t voo1· de 
gevolgen van een ongeval, ve1·nietigd 
wordt omdat de 1·echte1' onwettelijk vast
gesteld heeft dat een door cle beklaagde 
aan de bu1·ge1'lijke partij ve1·weten jout 
niet is bewezen, strekt _de ve1·nietiging 
zich niet uit tot het beschilclcende ge
deelte wam·bij wo1·dt beslist dat de be
klaagde een fottt heejt begaan waa?'VOO?' 
hij aanspmlcelijk wordt gesteld (3). 

4° De cassatie van de beslissing op de 
bu1·ge1·lijke ?'echtsvo1·de1'ing die tegen de 
belclaagde is ingesteld strekt zich niet 
uit tot de beslissing op de 1'echtsvorde1·ing 
die de beklaagde tegen een meclebelclaagde 
heejt ingesteld, wannee1· deze laatste 
beslissing niet regelmatig best1·eden 
wo1·dt, zeljs inclien beide beslissingen op 
dezeljde onwettelijlcheid zijn geg1·ond (4). 
(Impliciete oplossing.) 

(CLOES EN JOLET, 

T. BOURDHOUXHE EN HANQUET.) 

ARREST (vertaling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 november 1970 in hoger 
beroep gewezen door _de Correctionele 
Recht bank te Luik; · 

I. Op de voorziening van Cloes, be
klaagde: 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 162 
en 176 van het Wetboek van strafvorde
ring: 

Overwegende dat, na eiser tot een geld 
boete van 25 frank wegens de verschil
lende hem ten laste gelegde overtredingen 
te hebben veroordeeld en verweerder tot 
een geldboete van 20 frank wegens over
treding van artikel 87-1 van het alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer, met vrijspraak evenwel van 
de andere telastleggingen, het vonnis 
ieder van de twee beklaagden in de helft 
van de kosten van eerste aanleg verwijst 
en eiser veroordeelt in de kosten " van 

4 juni 1970 (ibicl ., 1970, blz. 70 en 926). 
(4) Vgl. cass., 14 februari 1966 (Bull. en 

PASIC., 1966, I, 766) en de arresten waarvan 
sprake in noot 2 ; 6 maart 1967 (A?'I·. cass., 
1967, blz. 847). 
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hager beroep >> met uitzondering van die 
welke het als nodeloos veroorzaakte kos
ten ten laste laat van de Staat en die 
waarin het eiseres, burgerlijke partij, 
veroordeelt daar zij verbaJl.d houden met 
het in het geding roepen van eiseres in 
hager beroep ; 

Dat de « kosten van hager beroep » 
waari~1. eiser aldus veroordeeld is, niet 
aileen de kosten omvatten in verband 
met het in het geding roepen van eiser 
als burgerlijke partij in hager beroep, 
maar eveneens de kosten van hager 
beroep in verband met de strafvordering 
ingesteld tegen de twee beklaagden, dit 
is het geheel van « de andere kosten van 
hager beroep >> die het openbaar ministerie 
heeft gemaakt ; 

Dat niets veroorlooft te beschouwen 
dat eiser in die kosten is verwezen als 
burgerlijke partij veeleer dan als be
klaagde, daar het vonnis afzonderlijk 
uitspraak doet over de kosten van de 
burgerlijke rechtsvorderingen van beide 
instanties; 

Dat het vonnis eiser niet wettelijk 
heeft ktmnen veroordelen in aile kosten 
van hager beroep in verband met de 
strafvordering ; 

Overwegende dat voor het overige de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

B. In zover de voorzieJl.ing gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de verweerders 
tegen eiser : 

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

.doo1·dat, om te beslissen dat verweerder 
noch artikel 27-1, lid 2, van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, noch de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek heeft overtreden ·en 
eiser bijgevolg de algehele aansprakelijk
heid voor de schadelijke gevolgen van het 
·ongeval moet dragen, het vo~mis op 
redenen steunt die in tegenspraak zijn 
met zijn beschikkend gedeelte : 

Overwegende dat het voru1.is, dat vast
stelt dat eisers voertuig een voor ver
weerder voorzienbare hindernis was, toen 
dit voertuig het tweede gedeelte van de 
rijbaan is opgereden, niet kon beslissen, 
zonder zich tegen te spreken, dat ver
weerder noch artikel 27-1, lid 2, van het 
.algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer, noch de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek heeft overtreden 
en bijgevolg generlei aansprakelijkheid 
moest dragen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Op de voorziening van de echtge
noten Cloes-J olet, burgerlijke partijen : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat de eisers slechts ont
vankelijk zijn in hun cassatieberoep tegen 
de beslissing op de strafvordering, in 
zover zij hierbij veroordeeld zijn in de 
kosten van die rechtsvordering ; 

Dat in dat opzicht de eisers geen enkel 
middel aanvoeren; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering ingesteld tegen verweer
der: 

Overwegende dat uit de stukken waar- . 
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorziening betekend werd 
aan de partij tegen wie zij is gericht ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder dat er grand 
bestaat om de andere mi ddelen te onder
zoeken, die geen cassatie zonder verwij
zing of geen ntimere cassatie kunnen 
meebrengen, vernietigt het bestreden 
vonnis in zover het eiser veroordeelt ·in 
aile kosten van hager beroep betreffende 
de strafvordering, 1net uitzondering van 
die welke het ten laste van de Staat laat, 
en in zover het uitspraak doet op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van de ver
weerders tegen eiser, met handhaving 
evenwel van de beslissing volgens welke 
deze een fout heeft begaaJl. waarvoor hij 
aansprakelijk is; verwerpt .de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt de eisers in de · 
helft van de kosten en de verweerders in 
de andere helft, behalve in de kosten van 
betekening van de voorziening aan het 
openbaar ministerie, welke kosten ten 
laste van de eisers bl\jven ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zitting houdende in 
hager beroep. 

21 juni 1971. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve?·slaggeve1·, de H. Ligot: - Gelijkltti-
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dende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Defraigne (van de balie bij .het Hof 
van beroep te Luik). 

2e KAMER. - 21 juni 1971. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VONNlS WAARBlJ EEN 
DESKUNDlGENONDERZOEK WORDT BE
VOLEN.- GELlJKLUlDEND VERKLAARD 
AFSCHRlFT. - BEGRIP. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - 0NTBREKEN VAN EEN 
GELlJKLUlDEND VERKLAARD AFSCHRlFT 
VAN EEN VONNlS WAARBlJ EEN DES
KUNDlGENONDERZOEK WORDT BEVO
LEN EN BEPAALDE FElTEN ALS BEWE
ZEN VERKLAARD WORDEN. - LA,TER 
VONNlS GEGROND OP EEN VERSLAG VAN 
DE DESKUNDlGE EN OP DEZE FElTEN. 
- 0NTBREKEN VAN DE VERElSTE 
VASTSTELLlNGEN OlVI DE WETTELlJK
HElD VAN DE RECHTSPLEGlNG VOOR DE 
FElTENRECHTER TE BEWlJZEN.- NlE

TlGHElD. 

1° Het ajsch1·ijt van het vonnis waa1·bij 
een deslcttndigenonde?·zoek wo1·dt bevolen 
moet bij het clossie1· van cle stmj?-echts
pleging worden gevoegd, wannee1· het 
worclt ove1·gezonden aan het ge1·echt 
waa1·bij een beToep tegen het vonnis ove1· 
de ve1·volging woTdt aangebmcht. Dit 
afscMijt is de letteTlijke wee1·gave van 
het vonnis die gelijkltticlencl we1·d ve?'
klam·d do01· de gTifjie1· die zoTgt voo1· cle 
bewa1·ing e1·van ( 1). 

2o Inclien in het clossie1· van de st?·aj?-echts
pleging een gelijkluidencl ve1·klaa1'd aj
schrift ontbreekt van een vonnis waa1·bij 
een cleslcundigenonde?·zoelc wordt bevolen 
en bepaalde jeiten als bewezen ve1·klaa1·d 
wonlen, heejt dit cle nietigve1·kla1·ing ten 
gevolge van het late1· vonnis dat geg1·oncl 
is op een ve1·slag en op deze jeiten stettnt, 
zonde1· dat de ve1·eiste va.ststellingen zijn 
gedaan om de wettelijkheid van de 
1·echtspleging te bewijzen, oak al bevat 

(1) Raadpl. cass., 19 mei 1958, redeneu 
(Bull. en PAsrc., 1958, I, 1035) en de arresten 
waarvan in de noot melding wordt gemaakt. 
Vgl. cass., 5 februari 1963 (ibid., 1963, I, 646). 
Ret Gerechtelijk Wetboek geeft de benaming 
"uitgifte >>aileen aan het eensluidend verklaard 

het dossie1· een p1·oces-ve1'baal van de 
te1·echtzitting tijdens welke het vonnis 
is uitgesp?'Oken waa1·bij het deslcundigen
onde?·zoek we1·d bevolen (2). 

(SPOUTlL.) 

ARREST (ve1•taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 november 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 780 en 782 van het Gerech
telijk Wetboek : 

Overwegende dat blijkens het bestre
den vonnis de correctionele r echtbank, 
om eiser te veroordelen tot een enkele 
straf van tweehonderd frank geldboete, 
vermeerderd met de opdeciemen, of 
vijfenveertig dagen vervangende gevan
genisstraf wegens alle telastleggingen 
waarop hij zich moest verantwoorden, en 
tot verval van het recht een voertuig te 
besturen gedurende drie maanden wegens 
de telastlegging D, steunt op een bij von
nis van 25 maart 1970 bevolen aanvul
lend deslrundigenonderzoek betreffende 
het bloedalcoholgehalte van eiser op h et 
ogenblik van de feiten, en verwijst naar 
feitelijke gegevens die in dat vonnis ui~
eengezet en bewezen verldaard zijn ; 

Overwegende dat uit h et proces-ver
baal van de t erechtzitting van 25 maart 
uno weliswaar blijkt dat de regelmatig 
samengestelde correctionele rechtbank in 
openbare terechtzitting op die datmn een 
vonnis heeft uitgesproken « waarbij een 
deskundige werd aangewezen », maar dat 
de processtukken geen enkel afschrift van 
het vonnis bevatten dat gelijkluidend 
werd verklaard door de griffier die zorgt 
voor de bewaring ervan ; 

Dat het Hof aldus niet kan nagaan m et 
name of het vonnis van 25 maa.rt 1970 
naar de eis van artikel 97 van de Grond
wet m et redenen is omkleed, of bet de 
vermeldingen inhoudt, die overeenkom
stig artikel 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek op straffe van nietigheid erin 

afschrift voorzien van het formulier van 
tenuitvoerlegging (artikel 721-7°, 790 en 791). 

(2) Raadpl. cass., 29 januari 1968 (An· . 
cass., 1968, b iz. 720) en 16 februari 1971, 
su1J1'a, biz. 586 : vgl. cass., 30 november 1959 
(Bttll. en PASIC., 1960, I, 389). 
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dienen voor te komen en of het getekend 
is door de rechters die dat vonnis hebben 
uitgesproken en door de griffi.er, zoals bij 
artikel 782 van genoemd wetboek wordt 
voorgeschreven ; 

Dat het Hof evenmin de wettelijkheid 
kan nagaan van de vaststellingen die in 
genoemd vom1.is zijn vermeld ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
stetmt op een r echtspleging en op gege
vens waarvan het Hof de regelmatigheid 
noch de wettelijkheid kan nagaan, zodat 
het de in het middel genoemde bepalingen 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vmmis ; 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 be
roep. 

21 juni 1971. - 2e kamer. - Voor
zitte?· , de H. Louveaux, voorzitter . -
Ve1·slaggeve1·, de H. Perrichon. - Gelijk
lttidende conclusie, de H . Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 juni 1971. 

CASSATIE.- BEVOEGDHEID.- STRAF-
ZAKEN. JEUGDBESCHERMING. 
0ASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLIS
SING WAARBIJ ONTZETTING VAN DE 
OUDERLIJKE MACHT WORDT UITGE
SPROKEN.- TOETSING DOOR HET HOF. 

Neemt het Hof kennis van een ontvankelijk 
cassatiebemep tegen een beslissing van 
het hof van bemep, jettgdkame1·, waaTbij 
de ontzetting van de oudeTlijke macht 
wonlt ttitgesp1·oken , dan gaat het, zoals in 
st1·ajzaken, de 1·egelmatigheid van de 
1·echtspleging en de wettelijkheid van de 
beslissing na (1). (Wet van 8 april1965, 
art. 62.) 

(MARINELLI.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Vgl. cass. , 23 juni 1969 (An·. cass., 1969, 
blz. 1056) ; raadpl. cass., 14 september 1970, 
sup1·a, blz. 41. 

arrest, op 14 januari 1971 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, jeugd
kamer, waarbij ontzetting van de ouder
lijke macht is uitgesproken ; 

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. 

21 juni 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
VeTslaggevm·, de H. Trousse. - Gelijklui
clencle conclttsie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 juni 1971. 

1° STRAF. - GELDBOETE . - 0PDECI
JYI:ES. -WET VAN 22 DECEMBER 1969 
TOT VERMEERDERING VAN HET BED RAG 
VAN DE STRAFRECHTELIJKE GELDBOE
TEN MET 290 DECIMES. - WET VAN 
TOEPASSING OP DE l\HSDRIJVEN BEGAAN 
SINDS 10 JANUARI 1970. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - YERSCHRIJVING IN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - BEVOEGD
HEID VAN HET HOF OM DEZE TE VER
BETEREN. 

1° De wet van 22 decembe1· 1969 tot wijzi
ging van de wet van 5 maa1·t 1952 
wam·bij het bedmg van cle stmjrechtelijke 
gelclboeten met 290 decimes w01·clt vm·
mee?·denl is vcm toepassing op de geld
boeten voo1· de miscl?·ijven die begaan 
zijn sinds en met inbeg1·ip van 10 jcmua1·i 
1970 (2). (Wet van 31 m ei 1961, 
art. 4.) 

2° Bij de beo01·deling van een cctssatiemicl
del is het H of bevoegd om een ve?·sch?-ij
ving in de best1·eden beslissing te ve1·
bete1·en, wannee1· zij cluidelijk blijkt ~tit 
de context van deze beslissing en iti t cle 
ve1·gelijking met de be1·oepen beslis
sing (3). 

(2) Cass., 15 februari 1971, supm, blz. 572. 
(3) Vgl. cass., 16 mei 1969 (A1T. cass., 1969, 

blz. 915) en 24 mei 1971, sttpm, blz. 950. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 
T. GEELEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 maart 1971 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te V erviers ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het ten laste gelegde feit op 17 februari 
1970 begaan is en dat de rechtbank der
halve in strijd met de wet een vermeerde
ring van 190 opdecimes op de ten laste 
van beklaagde uitgesproken geldboete 
heeft toegepast : 

Overwegende dat uit het bestreden 
vmmis blijkt dat de correctionele recht
bank het beroepen vonnis in al zijn 
strafrechtelijke zowel als burgerrechte
lijke beschikkingen heeft willen bevesti
gen ; dat laatstgenoemd vonnis op de 
geldboete van twintig frank die ten laste 
van verweerder is uitgesproken wegens 
overtreding, op 17 februari 1970, van het 
algemeen reglement op de politic van het 
wegverkeer, regelmatig de vermeerdering 
van 290 opdecimes heeft toegepast, die 
ingevolge de wet van 22 december 1969 
tot wijziging van de wet van 5 maart 
1952, sinds 10 januari 1970 toepasselijk 
IS; 

Dat door een verschrijving die duide
lijk blijkt uit de vergelijking van het 
beroepen vonnis met het bestreclen von
nis, laatstgenoemd vonnis in zijn vermel
ding van de door de eerste rechter uit
gesproken straffen stelt dat Geelen door 
de politierechtbank veroordeeld is tot 
« 20 frank + 190/10 = 400 frank ,, in 
plaats van 20 frank vermeerderd met 
290 opdecimes, dit is 600 frank; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
gronclslag mist ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

21 jt~ni 1971. - 2e k:amer. - Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', de H . Perrichon. ___,. Gelijlc
lttidende conclusie, de H . Paul Mahaux, 
eerste advocaat-gen eraal. 

2e KAMER. - 21 juni 1971, 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTEL
LING. - VoORZIENING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ. - DRAAGWIJDTE . 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- ARREST VAN BUITENVERVOL
GINGSTELLING. - VOORZIENING IN 
CASSATIE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
- MIDDEL GERICHT TEGEN DE BE
SCHIKKING VAN BUITENVERVOLGING
STELLING. NIET ONTVANKELIJK 
1\'liDDEL. 

1° De bU?·gedijlce pa1·tij is ·alleen ontvanlce
lijlc om zich in cassatie te voo1·zien tegen 
een an·est van bttitenve?·volgingstelling in 
zove1· zij hie1·bij ve?'Oo?·deeld wo1·dt tot 
schadeve1·goeding aan de ve1·dachten en 
in de lcosten van de st?·afvo?·de?·ing of in 
die van de bu?·ge1·lijlce ?'echtsvorde
?'ing (1). (Sv., art. 216 en 373.) 

2° De bU1·ge1·lijlce pw·tij die zich in cassatie 
voo1·ziet tegen een a?'?'est van buiten
ve?·volgingstelling waa1·bij zij tot schade
vergoeding alsmede in de lcosten wm·dt 
ve?'Oo?·deeld, is niet ontvanlcelijlc om tot 
staving van haa?' voo1·ziening een middel 
aan te voe1·en dat ge1·icht is de beschilclcing 
van buitenve1·volgingstelling (2). (Sv., 
art. 216 en 373.) 

(ALLARD, 
T . KIRSCHEN, JACOBS EN DUVIVIER.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1971 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 61, 70 en 128 van het Wetboek van 
strafvordering, en van alle andere wets-

(1) Cass., 29 juni 1970 (An· . cass., 1970, 
biz. 1023); vgl. cass., 19 januari 1971, sup1·a, 
biz. 488. 

(2) Cass., 29 juni 1970, waarvan in de voor
gaande noot melding wordt gemaakt. 
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bepali:ngen die terzake van toepassing 
kUlmen zijn, 

doo1·dat het arrest eisers verzet ontvan
kelijk verklaart, h et ongegrond verklaart, 
de beschikki:ng waartegen verzet beves
tigt en hem veroordeelt in de kosten van 
het verzet, alsmecle tot betaling van 
1 frank schadevergoeding aan iedere 
verweerder, en hierbij eisers middelen tot 
nietigheid van de rechtsplegi~1.g ten on
rechte afwijst, op grond m et name " dat 
de klacht bij de onderzoeksrechter aan
hangig werd gemaakt alvorens eiser zich 
bmgerlijke partij h ad gesteld ; dat eerst
genoemde niet geweigerd heeft een onder
zoek in te stellen, maar geacht heeft, na 
h et dossier dat hem werd toegezonden 
same~1. met de vorderingen tot buitenver
volgingstelling van de Procureur des 
Konings te hebben ingezien, dat de raad
kamer die uitspraak moest doen, daartoe 
over voldoende gegevens b eschikte », 

te1·wijl die « voldoende gegevens " niet 
blijken uit enig processtuk ; in het dossier 
slechts een apostil van 21 januari 1971 
voorkomt, waarbij de Procureur des 
Konings aan de onderzoeksrechter een 
vordering van buitenvervolgingstelling 
stumt, 

te1·wijl, in strijd met het voorschrift va.n 
-artikel 61 van het Wetboek van straf
vordering, volgens hetwelk de onder
zoeksrechter geen daacl van vervolging 
verricht dan na de processtukken aan de 
Procm eur des Konings te hebben meege
deeld, geen enkel processtuk er een spoor 
van draagt dat de onderzoeksrechter in 
het bezit is geweest van h et dossier van 
eisers klacht, 

en te1·wijl de onderzoeksrechter, zelfs 
wanneer hij in het bezit is van een vorde
ring tot buitenvervolgingstelling, ke~mis 
moet nemen van de zaak en een onder
zoek moet verrichten ; derhalve de rechts
plegi~l.g nietig is wegens niet-inacht
neming van de substa~1.tiele rechtsvor
Inen: 

Overwegende dat het arrest d e be
schikking tot buitenvervolgingstelling be
vestigt die de raadkamer heeft gegeven 
nadat eiser zich bmgerlijke partij had 
gesteld ; dat bij bevestiging van die 
beschikking, waartegen verzet werd ge
daan, het arrest verklaart dat de kosten 
v'an het rechtsgeding ten laste van de 
bmgerlijke partij komen; dat h et boven
dien die partij (thans eiser) veroordeelt 
in de kosten van zijn verzet en tot beta
ling van 1 frank schadevergoeding aan 
iedere verdachte ; 

Overwegende dat een bmgerlijke partij 
in haar cassatieberoep tegen een arrest 
van buitenvervolgingstelling slechts ont
vankelijk is inzover zij hierbij veroor
deeld wordt tot schadevergoeding aan de 
verdachten, in de kosten van de straf
vorclering of in die van de bmgerlijke 
rechtsvordering ; 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
zelf van het middel blijkt dat het ertoe 
strekt de beslissing van buitenvervolging
stelling die op de strafvordering jegens de 
verweerders werd gewezen, opnieuw te 
betwisten, en dat het slechts bij wijze van 
gevolgtrekking gericbt is tegen de beslis
singen van het arrest waarbij eiser tot 
schadevergoeding en in de kosten werd 
veroordeeld ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

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

21 juni 1971. - ze kamer. - Voo1·
zitte1·, de H . Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Perrichon. - Gelijlc
lttidende conclusie, de H . Panl Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. J . Wolf (van de balie bij het Hof van . 
beroep t e Brussel). 

ze KAMER. - 21 juni 1971. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. - 8TRAFZAREN. 
GESCHIL BETREFFENDE DE REGEL111A
TIGHEID VAN HET VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK EN DE EERBIEDI GING· VAN 
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. -
GEEN GESCHIL BETREFFENDE DE BE 
VOEGDHEID. 

zo VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAN DE KA.t'VIER VAN INBESCHULDIGING
STELLING WAARBIJ NIET ONTVAJ'..TKELIJK 
WORDT VERKLAARD HET VERZET VAN 
DE VERDACHTE TEGEN DE BESCHIKKING 
VAN DE RAADKAMER DIE HEM NA.AR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST. 
- GEEN GESCHIL INZAKE DE BEVOEGD
HEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN. 
- VOORZIENING VAN DE VERDACHTE 
v66R DE EINDBESLISSING. - NIET
ONTV ANKELI JKHEID . 
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3o BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID . STRAFZAKEN. 
MISDRIJVEN IN RET BUITENLAND GE
PLEEGD.- BEPA,LING DIE DE TERRITO
R IALE BEVOEGDREID VAN DE NATIO
NALE GERECRTEN REGELT. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDREID. STRAFZAKEN. 
GESCRIL INZAKE DE ONTVANKELIJK
HEID VAN DE STRAFVORDERING. -
GEEN GESCRIL BETREFFENDE DE BE
VOEGDHEID . 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERlVIIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCRULDIGING
STELLING W AARBIJ ONTV ANKELIJK 
MAAR NIET GEGROND WORDT VER
KLAARD RET VERZET VAN DE VER
DACRTE TEGEN DE BESCRIKKING VAN 
DE RAADKAMER DIE HEM NAAR DE 
CORRECTIONELE RECRTBANK VERWIJST. 
- ARREST WAARBIJ GEEN UITSPRAAK 
WORDT GEDAAN OVER EEN GESCRIL 
BETREFFENDE DE BEVOEGDREID VAN 
DE ONDERZOEKSGERECRTEN.- VOOR
ZIENING VAN DE VERDACRTE V66R DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE
LIJKREID. 

1 o Een geschil bet1·efjende de 1·egelmatigheid 
van het voo1·be1·eidend onde1·zoelc en de 
ee1·biediging van de 1·echten van de ve1·
dediging is geen geschil bet1·efjencle de 
bevoegdheid van de 1"echte1· (1) . 

2° Niet ontvankelijlc is de voo1·ziening die 
de ve1·dachte v661· de eindbeslissing heejt 
ingesteld tegen het a1"1"est van de lcame1· 
van inbeschuldigingstelling wam·bij, 
zonde1· enig geschil bet1·efjende de be
voegdheid van de onde1·zoelcsge1·echten te 
beslechten, niet ontvanlcelijlc w01·dt ve1·
lclaanl het ve1·zet van de ve1·dachte tegen 
de beschilclcing van de 1"aadlcame1· waa1·
bij hij wegens geco1Tectionalisee1·de mis
daden en wanbed1·ijven naa1· de C01Tec-

(1) Omtrent het geschil inzake bevoegdheid, 
raadplege men cass., 11 mei 1964 (Bttll . en 
PASIC., 1:964, I, 976) en de in noot 1 geciteerde 
arresten. 

(2) Cass., 6 april 1970 (A1·1·. cass., 1970, 
blz. 717); vgl. cass., 30 juni 1970 (ibid., 1970, 
blz. 1028) en 7 juni 1971, sup1·a, blz. 996. 

(3) Raadpl. cass., 16 mei 1881 (Bttll. en 
PASIC., 1881, I, 257); 15 mei 1911 (ibid ., 
1911, I, 260); 4 juni 1962 (ibid., 1962, I, 1129); 
14 december 1964 (ibid., 1965, I, 381) ; noot 1 
onder cass., 5 juni 1950 (ibid., 1950, I, 695). 

(4) Cass., 4 juni 1962 en 14 december 1964, 

tionele 1"echtbanlc tv01·dt ve1·wezen (2). 
(Sv., ar t. 416.) 

3° W annee1· misd1·ijven in het buitenland 
zijn gepleegd wo1·dt de te1·1·ito1·iale be
voegdheid van de nationale ge1·echten 
ge1·egeld bij a1·tilcel 24 van het W etboelc 
van st1·ajv01"de1·ing en niet bij de a?·tilce
len 7 tot 12 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voo1·ajgaande titel van het 
Wetboelc van stmjv01·de1·ing (3). 

4° Een geschil inzalce de ontvanlcelijlcheid 
van de st1·ajvo1·de1·ing is geen geschil 
betreffende de bevoegclheid van de 1·ech
te1" (4) . 

5° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening die 
de verdachte v661· de eindbeslissing heejt 
ingesteld tegen het a1·1·est van de lcamer 
vctn inbeschttldigingstelling waa1·bij, 
zonde1· enig geschil bet1·efjende de be
voegdheid van de onde1·zoelcsge1·echten te 
beslechten, ontvanlcelijlc mam· niet ge
grond wordt ve1·lclaard het ve1·zet van 
deze ve1·dachte tegen de beschilclcing van 
if,e madlcame1· wam·bij hij wegens geco1·-
1"ectionalisee1·de misdaden en tvanbed1·ij
ven naa1· de C01Tectionele 1"echtbanlc wo1·dt 
verwezen, zeljs indien dit an·est ve1·lcee1·
delijlc ve1·lclaa1·t uitspmalc te doen ove1· 
een exceptie van onbevoegdheid (5). 

(ALLARD, T. Z.K.R. PRI NS KAREL, 
GiiAAF VAN VLAANDEREN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1971 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Overwege:p.de dat bij beschikking van 
de raadkamer eiser naar de correctionele 
rechtbank werd verwezen wegens gecor
rectionaliseerde misdaden van valsheid 
en gebruik van valse stukken, alsmede 

waarvan in cle voorgaande noot sprake ; 
11 mei 1964 (Bttll. en PAsiC. , 1964, I , 976); 
6 april 1970 (A1"1" . cass., 19'i0, l.Jlz. 717); 
raadpl. noot 1 onder cass., 5 juni 1950 (Bttll. 
en PASIC. , 1950, I, 695) . ' · 

(5) Cass., 11 mei 1964 (Bull. en PASIC., 1964, 
I, 976); 6 april1970 (.A1"1". cass., 1970, blz. 717) ; 
12 oktober 1970, stt1J1"a, blz. 144 ; vgl. 
cass., 2 jtmi en 20 augustus 1964 (Bttll. en 
PASIC., 1964, I , 1036 en 1183); 14 december 
1964 (ibid., 1965, I, 381); ·7 juni 1971, Sttpm, 
blz. 996. 
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wegens verduisteringen en oplichtingen 
welke in de vordering van de Procureur 
des Konings worden vermeld ; dat, recht
doende op eisers verzet, het bestreden 
arrest dit verzet ontvankelijk verldaart 
in zover het gericht is tegen " het verwer
pen van de exceptie van onbevoegdheid ,,. 
en dit verzet ongegroxtd verklaart; dat, 
rechtdoende op het verzet van. verweer
der, bmgerlijke partij, het arrest eiser 
bovenclien verwijst naar de correctionele 
rechtbank wegens een telastlegging van 
oplichting (telastleggin.g 0.2) waarop door 
de kamer van inheschuldigingstelling 
werd gewezen in de rechtspleging die 
aldus door haar werd geregeld : 

Dat met hetrekking tot die telastleg
ging 0.2 eiser verldaard heeft afstand te 
doen van zijn voorziening binnen de 
perken aangeduid in het heschikkend 
gedeelte van onderhavig arrest ; 

Overwegende dat het aldus door de 
kamer van inheschuldigingstelling gewe
zen arrest een voorbereidend arrest en 
een onderzoeksarrest is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering ; 

Overwegende dat, krachtens die wets
bepaling, tegen soortgelijk arrest of von
nis cassatieberoep eerst kan worde~1 inge
steld na de eindbeslissi~1g van het vonnis
gerecht, behalve in het geval, bedoeld in 
lid 2 van genoemde bepaling, wanneer 
het uitspraak doet - en slechts in zover 
het uitspraak doet - over een geschil 
betreffende de bevoegdheid va~1 een 
onderzoeksgerecht, en wanneer derhalve 
het cassatieberoep o~uniddellijk ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat enerzijds eiser voor 
de kamer van inheschuldigingstelling 
grieven heeft geuit die geen betreld~:ing 
hadden op hevoegdheid, daar hij met 
name sommige onregehnatigheden van 
het voorbereidend onderzoek heeft aan
gevoerd, alsmede de schencling van de 
rechten der verdediging of van bepalingen 
van het verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de flUldamentele 
vrijheden; 

Overwegende dat, door dienaangaande 
te beslissen « dat geeh enkele wetsbepa
ling voor de verdachte een rechtsm.iddel 
openstelt tegen een beschikking tot ver
wijzing, hehalve het uitzonclerlijk geval 
vermelcl i~1 artikel 539 van het Wetboek 
van strafvordering », het arrest geen uit
spraak heeft geclaan over een geschil 
betreffende de bevoegdheid van het 
onderzoeksgerecht ; 

Dat, met toepassing van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering, die 

beslissing derhalve niet vatbaar is voor 
een omniddellijk beroep in cassatie ; 

Overwegende dat anderzijds uit eisers 
conclusie voor de raadkamer en voor de 
kamer va~1 i~1.beschuldigingstelling blijkt 
dat met betreld~:ing tot « de bevoegdheid » 
eiser zich ertoe beperkt heeft te stellen 
dat hij in Belgie niet km1. worden vervolgd 
wegens de hem ten laste gelegde feiten 
die, volgens de vordering, in het buiten
land, met name in Frankrijk en in Zwit
serland, zouden zijn gepleegd ; dat hij dit 
verweer in de eerste plaats hierop grondde 
dat niet regelmatig bewezen was clat op 
genoemcle feiten straf is gesteld door de 
wetgeving van de landen waar zij zouden 
zijn gepleegd, zoals hij artikel 7 van de 
wet van 17 april 1873 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 16 maart 1964 is vereist, 
om een Belg wegens die feiten te kunnen 
vervolgen in Belgie, en in de tweede 
plaats hierop dat hij niet kon worden 
geacht in Belgie te zijn gevo~1.den, zoals 
vereist bij artikel 12, lid 1, van dezelfde 
wet, gewijzigd bij artikel 2 van de wet 
van 14 juli 1951 ; 

Overwegende dat, wanneer misclrijven 
in het buitenland zijn gepleegd, de terri
toriale bevoegdheid van het nationale 
gerecht geregeld wordt bij artikel 24 van 
het W etboek van strafvordering ; 

Overwegende dat aldus blijkt dat, 
niettegenstaancle de bewoordingen van 
eisers conclusie, van de beschikking waar
tegen verzet en va~1. het bestreden arrest, 
de onderzoeksgerechten geen uitspraak 
hebben gedaa.n over ee.n geschil betref
fende hun bevoegdheid, maar clat het 
enige verweer dat eiser heeft opgeworpen 
onder de bewoordingen " bevoegdheid 
?'atione loci » en waarover cleze onder
zoeksgerechten beslist hehben, betrek
lcing heeft op de ontvankelijkheicl, gelet 
op de voornoemde artikelen 7 en 12, van 
de vervolgingen verricht in Belgie wegens 
de bepaalde feiten die door eiser in het 
buitenland zouden zijn gepleegd ; 

Dat dergelijke beslissing evemnin vat
baar is voor een omniddellijk beroep in 
cassatie; 

vVaaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening " in zover die gericht 
is tegen de niet definitieve beschikking 
van het arrest waarbij hij verwezen wordt 
wegens de telastlegging 0.2, uitgezonderd 
het deel van de beschildcing dat uitspraak 
doet over de bevoegdheid ?'atione loci op 
grand dat eiser in Belgie werd gevonden 
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tussen 23 april1965 en 13 oktober 1966 »; 
verwerpt de voorziening voor het overige, 
daarin begrepen het deel van de beschik
king betreffende de telastlegging 0.2 
waartoe eisers afstand zich niet uitstrekt ; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

21 juni 1971. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Perrichon. - Gelijlc
lttidende concltisie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s , de 
HH. J. Wolf (van de balie bij het Hof 

. van beroep te Brussel) en De BrUYJ."l. 

2e KAMER; - 22 juni 1971. 

1° STRAFVORDERING. - VERVAL 

DOOR DE BETALING VAN EEN GELDSOli'L 
- S'l;ORTING BINNEN DE GESTELDE 
TERlVIIJN VAN HET DOOR HET OPENBAAR 
l\UNISTERIE VASTGESTELD BEDRAG. -
VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. 

2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING VERVALLEN DOOR DE 
BETALING VAN EEN GELDSOlVI. - VER
OORDELEND VONNIS. - VERNIETIGING 

ZONDER VERWIJZING. 

1° In de gevallen bepaald in a1·tilcel 166 van 
het W etboelc van stmjvorde1·ing ve1·valt 
de st?-ajvorde?·ing indien binnen de ge
stelde termijn het doo1· het openbaa1· 
ministe?"ie vastgesteld bed1·ag gesto1·t 
we1·d (1). 

2° Op de vo.o?·ziening van de p?·octt?'etw
generaal, ingesteld op bevel van de 
.iVliniste?' van jttstitie, ventietigt het Hoj 
zonder venvijzing het vonnis, dat een 
vemO?·deling ttitsp1·eelct wegens een feit 
ten aanzien van hetwellc de st?·qfvo?·dm·ing 
ve1·vallen was doo1· de betaling van een 
geldsom 01ule1' de voo1·waarden gesteld 
bij m·tilcel 180 van het W etboelc van 
stmjvorde1·ing (2). (Sv., art. 441.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 

CASSATIE, IN ZAKE VERMEULEN.) 

AR.REST. 

HET HOF;- Gelet op de vordering 
van de Procurem·-generaal bij het Hof 
van cassatie, luidend als volgt : 

(1) en (2) Cass., 16 februari 1971, sttp1'a, 
blz. 584. 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

» De ondergetekende Procureu,r-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 27 oktober 1970, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 130.836/232/AP/Pres., 
uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij het 
Hof, overeenkmnstig artikel 441 van het 
Wetboek van strafvordering, aangifte te 
doen van het vonnis dat op 2 maart 1970 
door de Politierechtbank te Brugge is ge
wezen en waarbij Vermeulen Marcel, op 
25 november 1935 te Brugge geboren, 
tot twee geldboeten van 26 frank is 
veroordeeld wegens de niet-betaling van 
de jaarlijkse taksen (1968) verschuldigd 
in zijn hoedanigheid van houder van een 
toestel voor .het ontvangen van klankuit
zendingen van de radio-mnroep en voor 
hetontvangen van televisieuitzendingen. 

» Deze in kracht van gewijsde gegane 
veroordelingen werden uitgesproke~"l hoe
wei Vermeulen Marcel gevolg had gege
ven aan het verzoek dat de officier van 
het openbaar ministerie tot hem gericht 
had, overeenkomstig artikel 166 van het 
Wetboek van strafvordering, en het vast
gesteld bedrag aan de ontvanger van de 
geldboeten te Brugge binnen de gestelde 
termijn had doen toekomen, zodat ten
gevolge van die betaling de strafvorde
ring vervallen was. 

» Het aangegeven vonnis, dat deson
danks de beklaagde veroordeeld heeft, 
heeft de voormelde wetsbepaling ge
schonden. 

» Om die redenen, vordert de onderge
tekende procm·eur-generaal dat het het 
Hof gelieve het bedoelde voJmis van de 
Politierechtbank te Brugge te vernietigen, 
te bevelen dat van zijn arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing en te zeggen dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

» Brussel, 3 november 1970. 
» N amex1s de Procurem'-generaal , 

>> De Advocaat-generaal, 
» (get.) F. Dmnon »; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de beweegredenen van deze vordering, 
vernietigt het aangegeven vonnis ; be
veelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing ; zegt dat er geen grond 
is tot verwijzing. 
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22 jtUli 1971. - 2e kamer. - Voo?' 
zitte?·, de H . Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Hallemans. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Dmnon, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 22 juni 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN.- NA EEN EERSTE VOOR
ZIENING WORDT GEEN ANDERE VOOR
ZlENING TOEGELATEN. 

Bttiten het geval van a1·tikel 40, lid 4., 
van de · wet van 15 jttni 1935 op het 
geb1·uik de?' talen in ge1·echtszaken, van 
ngelmatige afstand of dat waa1·in tegen 
een a?'1'est van ve1·wijzing nam· het hof 
van assisen nag cassatiebe1·oep open
staat net het a?'?'est van ve?'OO?'deling 
lean in strafzaken een pa1·tij zich 
geen tweede maal in cassatie voo?·zien 
tegen een en dezelfde beslissing (1). 
(Sv., art. 438.) 

(VAN DEN BRANDEN.) 

ARREST. 

HET HO:)J' ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 oktober 1963 door de Cor
rectionele Rechtbank te Dendermonde 
gewezen; 

Overwegende dat eiser zich reeds tegen 
het vorulis in cassatie heeft voorzie~l en 
dat die voorziening door arrest van 
9 februari 1970 werd verworpen (2); 

Overwegencle dat in strafzaken, behou
dens het geval bepaalcl bij artikel 40 
va.n de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, het 
geval van regelmatige afstand of het 
geval waarin een voorziening tegen een 
arrest van verwijzing naar het hof van 
assisen nog kan ingesteld worden na het 
arrest van veroordeling, gevallen welke 
zich ten deze niet voordoen, een partij 
zich ingevolge artikel 438 van het Wet
hoek van strafvorclering geen tweede 
maal tegen dezelfcle beslissing in cassatie 
kan voorzien ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

(1) Cass., 30 november 1970, stt1J1'a, blz. 300. 
(2) A.?T. cuss., 1970, blz. 528. 

22 juni 1971. - 2e kamer. - Voo?·
zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Dumon, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 22 juni 1971. 

1° BANKBREUK. - STRAFVORDERING 
ONAFHANKELIJK VAN DE FAILLIETVER
KLARING DOOR DE RECHTBANK VAN 
KOOPHANDEL. - VASTSTELLING VAN 
DE STAAT VAN FAILLISSEl\iENT VAN DE 
BEKLAAGDE. - BEVOEGDHEID VAN HET 
STRAFGERECHT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.
GEBREK AAN EEN CONCLUSIE . - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE 
STUKKEN VAN HET DOSSIER OF DE 
GEGEVENS VAN DE ZAAK, WAAROP ZIJN 
BESLISSING STEUNT, NADER AAN TE 
DUIDEN. 

1 o De st?·afvO?·de?·ing we gens bankb1·euk is 
onafhankelijk van elke faillietve?·lclaring 
doo1· de ?'echtbanlc van lcoophandel ; het 
st?·afgerecht is zowel in hoge1· be1·oep als 
in ee1·ste aanleg bevoegd om de ophouding 
van de betaUngen en het wanlcelen van 
het krediet, dit is de staat van .faillisse
ment, element van de bctnlcb?·euk, vast te 
stellen (3). 

2o Bij geb1·elc aan een conclttsie, is de 
?'echte?' niet verplicht de stttlclcen van het 
dossie1· of de gegevens van de zaalc, 
waa?'Op zijn beslissing stetmt, nade1· aan 
te dttiden (4). (Grondwet, art. 97.) 

(DECKERS .) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat, a lhoewel de meeste feiten welke aan
leiding gaven tot de veroordeling van 
eiser door de eerste rechter, door de 
rechter in hoger beroep niet bewezen 
werden verklaard, de uitgesproken straf 

(3) Cass., 20 mei 19138 (A.?'?' . cass., 19138, 
blz. 1145). 

(4) Cass., 31 maart 19139 (A.?'l'. cuss., 1969, 
blz. 724). 
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nochtans, zonder rechtvaardiging, werd 
. v erdubbeld : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op hager beroep van het openbaar minis
terie en na vastgesteld te hebben dat de 
feiten omschreven onder litteris A2 en 
A3 (bedrieglijke bankbreuk) en B1 en 
B2 ( ee~woudige bankbreuk) bewezen 
waren gebleven en de uiting waren van 
hetzelfde misdadig opzet, beschouwt d at 
" gelet op d e zwaarwichtigheid van d e 
door b eklaagd e in staat van wettelijke 
h erh aling gepleegde feiten », de door de 
eerste r echter uitgesproken straf ontoe-

. r eik end was, en d an ook eiser tot een jaar 
gevangenis veroordeelt ; dat, mitsdien, 
het middel niet k a n worden aan.genomen ; 

Over h et tweede middel, hieruit af
geleid d at eiser wegens eenvoudige 
en bedrieglijke bankbreuk veroordeeld 
wordt, 

te1·wijl, ee?·ste onclenleel, hij nooit in 
staat van fa illissement werd verklaard ; 

tweecle oncle1·cleel, het niet bewezen is 
dat hij in staat van faillissem ent ver
k eerde; 

cle1·cle oncleTcleel, een vaststelling d es
b etreffend door de r echter in hager 
b eroep niet volstaat ; 

en, vienle oncle1·deel, geen enk el ar gu
m ent wordt voorgebracht waaruit het 
ophouden te b etalen of het wankelen van 
h et krediet in hoofde van eiser zou komen 
vast te staan : 

W at alle onderdelen samen b etreft : 

Overwegende d at de strafvordering 
terzake van b ankbreuk onafhankelijk is 
van ellce fa illissernentsverklaring door de 
rechtbank v an koophandel ; clat h et 
strafgerecht zowel in boger b eroep als in 
eerste aanleg bevoegd is om de staat van 
fa illissem ent vast te stellen ; 

Overwegende d at het beroepen arreat 
desbetr effend vaststelt dat eiser onder de 
clelunantel van D eckers Maria Rita, han
del drijvende o~~der de be naming « a ircon
ditioning m anufacturing », daden h eeft 
gesteld, bij d e wet daden van koophand el 
genoemd, en d aarvan hoofdzakelijk zijn 

(1) Terecht kan er volgens de rechtsleer van 
verlating van kinderen in behoeftige toestand 
sprake zijn, niet a ileen wanneer de vader of 
de moeder hun verplichting om aan hun kinde
r en kost en onderhoud te versch affen niet zijn 
n agekomen, m aar ook wanneer zij hun ver
plichtingen inzake opvoeding en b escherming 
verzuimen (men raadplege hieromtrent J. 

gewoon beroep heeft gemaakt en dat hij 
als gefailleerde handelaar te aanzien is 
waar h et vaststaat dat hij op 27 au gustus 
1966 opgehouden heeft te betalen, datum 
waarop zijn krediet aan het wankelen 
werd gebracht ; 

Overwegende dat t~it de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser desaangaande enigerlei 
conclusie heeft genomen zodat d e rechter 
er niet toe gehouden was de stukken van 
h et dossier of d e elementen van d e zaak 
waarop zijn beslissing steunde, nader 
aan te duiden ; d at h et middel dan ook 
niet kan worden aangenomen ; 

En overwegende d at de substantiele of 
op straffe v an nietigh eid voorgeschreven 
rechtsvormen werden n ageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig d e wet is ; 

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

22 juni 1971. - 2e k amer. - Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, r aadsh eer waar
n em end voorzitter. - VeTslaggeveT, de. 
H. Chatel. - Gelijkh~idende conclt~sie, . 
de H. Dmnon, adv ocaat-generaa l. 
Pleite1·, de H. V . D e Doncker (van da 
b alie t e Antwerpen). 

2• KAllmR. - 22 juni 1971. 

JEUGDBESCHERMING. - VERLATING 
VAN KINDEREN IN BEHOEFTIGE TOE
STAND . STRAFWETBOEK, ARTI
KEL 360bis. - BEGRIP. 

N iet wettelijk ge1·echtvaa1·digd is het a?Test 
dat cle ve1·oo1i1eling van een moecle1· om 
haa1· kincle1·en in behoejtige toestand te 
hebben achte1·gelaten, stetmt op de enkele 
algemene beschot~wing dat « de behoejti ge 
toestancl voo1· zee1' jonge lcincle?'en e1·in 
bestaat de zo1·gen van lmn moecle1· te 
hebben moeten ontbe1·en » (1) . 

CoNSTANT, Manttel de d1·oit penal, 2e deel, 
bd. II, ru·s. 810 tot 812, biz. 22 tot 24; 
RIGAUX en TROUSSE, L es c1·imes et les delits 
dtt Code penal, bd. V, biz. 187 en v olg. ; 
Rep. pmt. d1·. belge, v° C1·imes et delits envm·s 
l'enfant, m·s. 128 en volg.) . Doch artikel 360bis 
van het Strafwetboek en erzijds maakt geen 
onderscheid tussen de v erplichtingen van de 
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(VAN DRIESSCHE, T. HERREWEG.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
op 15 december 1969 geweze~1; 

Over het van ambtswege ingeroepen 
middel, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 360bis van het Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet : 

Overwecrende dat het bestreden arrest 
eiseres ve~oordeelt om haar kinderen in 
behoeftige toestancl · tc hebben achterge
laten op grond van de beschouwing clat 
" de mnstandigheid, dat de kinderen bij 
haar echtgenoot werden achtergelate~1 en 
dat deze ervoor heeft gezorgd, gee~1szins 
wegneemt dat die kinderen in behoeftige 
toestancl werden achtergelaten ; clat de 
behoeftige toestand voor de kinderen 
erin bestaat de zorgen van de moeder te 
hebben moeten ontberen, waaraan zij als 
jonge kinderen, het jongste mnper clrie 
jaar oud zijnde, nog zozeer behoefte 
hadden "; 

Overwegende dat het arrest met de 
enkele overwegiJlg dat ten deze de kinde
ren jong zijn en derhalve de zorgen v~n 
htm moeder niet kunnen ontberen, ZIJn 
beslissing niet wettelijk rechtvaarcligt ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de strafvordering de 
vernietiging meclebrengt van de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering die 
het gevolg ervan 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 Brus· 
sel. 

22 jt,ni 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Louveaux, 
voorzitter. - Gelijkltticlencle conclttsie, de 
H. Dumon, aclvocaat-generaal. 

vader en die van de moeder of tussen de ver
plichtingen jegens zeer jonge kincleren en 
de andere kinderen en anderzijds maakt het 
er geen regel van dat « kinderen in behoeftige 
toestand achtergelaten worden » telkens een 
moecler haar zeer jonge kincleren verlaat; 

2e KAMER. - 22 juni 1971. 

1 o JACHT, - MISDRIJF. - 0PSPORING 
EN INBESLAGNEMING VAN RET WILD. 
- WET VAN 28 FEBRUARl 1882, ARTI
KEL 11. - PLAATS WAAR DE OPSPORING 
EN DE INBESLAGNEMING WETTELIJK 
TOEGESTAAN ZIJN. 

2o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- 0NWETTELIJKE HUISZOEKING. -
VASTSTELLINGEN WAAROP GEEN VER
OORDELING MAG GEGROND WORDEN. 

3o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- 0NDERZOEK WEGENS OVERTREDING 
VAN DE ARTIKELEN 4, 6 EN 14 VAN 

·DE JACHTWET VAN 28 FEBRUARI 
1882. - HUISZOEKING ONWETTELIJK 
IN ZO'VER ZIJ ERTOE STREKT WILD OP TE 
SPOREN EN IN BESLAG TE NE:i\'rEN. -
VERKLARINGEN VAN DE BEKLAAGDE 
TIJDENS DEZE HUISZOEKING. - VER
OORDELING GEGROND OP DEZE VERKLA
RINGEN. - WETTELIJKHEID.- \TOOR
WAARDE. 

40 J ACHT. - 01\TDERZOEK WE GENS OVER
TREDING VAN DE ARTIKELEN 4, 6 EN 
14 VAN DE · JACHT'\oVET VAN 28 FEBRU
ARI 1882. - HUISZOEKING ONWETTE
LIJK IN ZOVER ZIJ ERTOE STREKT 
WILD OP TE SPOREN EN IN BESLAG TE 
NE:i\'rEN. - VERKLARINGEN VAN DE 
BEKLAAGDE TIJDENS DEZE HUISZOE
KING. - VEROORDELING GEGROND OP 
DEZE VERKL.A,RINGEN. - WETTELIJK
HEID . - VooRWAARDE. 

5o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) . 
- 0NWETTELIJKE HUISZOEKING. -
VEROORDELING GEGROND OP LATERE 
VERKLARINGEN ZONDER VERBAND MET 
DEZE HUISZOEKING. - WETTELIJK
HEID. 

6D JACHT. - « JAGEND TE ZIJN AANGE
TROFFEN " EN GEEN JACHTVERLOF 
KUNNEN OVERLEGGEN. - WET VAN 
28 FEBRUARI 1882, ARTIKEL 14. -
BEGRIP. · 

70 RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- VEROORDELEND ARREST WAARIN, 
BINNEN DE PERKEN VAN DE TELAST
LEGGING, ENKEL DE BESTANDDELEN 

cle rechter client dus in elk geval vast te stellen 
of het om een clergelijke verlating gaat en 
met name of, rekening houdende met cle 
omstandigheclen van elk geval, het vertrek 
van cle moecler een behoeftige toestancl heeft 
geschapen, die te voren niet bestoncl. 
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VA·N HET BIJ DE W1~T OMSCHREVEN J\'IIS
DRIJF WORDEN GEPRECISEERD. -WET

TELIJKHEID. 

1 o De opspo1·ing en de inbeslagneming van 
het wild in het geval van ove1·t1·eding van 
a1·tikel 6 van de jachtwet van 28 jeb1·ua1'i 
1882 mogen ove1·eenkomstig de voo1·
sch1·ijten van het W etboek van stmfvonle
?'ing . en zelfs doo?' een huiszoeking al
leen geschieden bij hanclelaa1·s in eet
wa?·en, tajelhmtde1·s en restatw·atett?'S en 
op elke plaats waw· het wild 'geplaatst 
wo1·dt om in de handel te wo1·den ge
bracht; op open bare plaatsen en in 
openbw·e voe?'tttigen mag het wild wo1·den 
opgespoo1·d en in beslag genomen. (Wet 
van 28 februari 1882, art. 11 .) 

2o Een ve1·oordeling mag niet geg'I'Ond wo?'
den op de vaststellingen tijdens een on
wettelijke httiszoeking en op de bewijzen 
ve1·zameld aan de hctnd van deze vast
stellin gen ( 1). 

3o en 4o Bij een huiszoeking die enlcel 
onwettelij k is in zove1· zij e1·toe st1·elcte 
wild op te spo1·en en in beslag te nemen 
en die de ontdekleing van de opgespoo1·de 
zalcen, inzonde?'lwicl van wild, niet 
mogelijlc heejt gemaakt, lean het bewijs 
de1· ove1·t1·eding van de a1·tikelen 4, 6 
en 14 van de jachtwet van 28 jebnta1·i 
1882, die ten laste zijn gelegd van degene 
bij wie de httiszoeleing is geschied, wet
telijk ajgeleid w01·den ttit de ve1·lela1·ingen 
door deze laatste bij deze httiszoeleing 
ajgelegd. (\¥et van 28 februari 1882, 
art. 11.) 

5o Een onwettelijke httiszoeking tast de 
ve1'Donleling niet aan, indien het bewijs 
van het misdrijj wonlt aj geleicl uit latere 
ve1·lcla1·ingen van een beklactgde, die 
zonde1· ve1·band zijn met deze httiszoeking 
en die dtts niet het gevolg zijn van 
onwettelijk ajgelegde ve1·klcwingen (2) . 

6o Doo1· in a1·tikel 14.· van de jctchtwet van 
28 .febntw·i 1882 vast te stellen dat met 
cle claarin bepaalcle stnt tfen gestmjt w01·clt 
hij die " jagencl wonlt aanget1·o tfen " en 
geen jachtve?'loj lean ove?'leggen, heejt cle 
wetgeve1· niet willen beslissen clat cleze 
oveTt?·ecling alleen ctls bewezen lean be
schmtwd wo1·clen wannee?' de belelaagde 
op hete1·daad w01·clt betmpt ( 3) . 

(1) Cass., 13 oktober 1052 (Bt,ll. en PAsrc., 
1053, I, 52). 

(2) Raadpl. cass., 2 september 1948 (Bt<ll. 
en PASIC., 1948, I, 488) , 28 september 1050, 
motieven (ibicl., 1060, I, 132), en 15 februari 
1065 (ibicl., 1965, I, 601). 

7o De jeiten waa1·op de ve1·volging bet?'ek
king heejt wo1·clen doo1· geen ancleTe ver
vangen en de omsch1·ijving e1·van w01·clt 
niet ve1·ande1·d doo1· het ve?'Oo?·clelend 
a1·1·est waa1·in gep1·ecisee1·d wonlt clat het 
bij a1·tilcel 4 van cle wet van 28 jeb1'Uw·i 
1882 gekwalificeenl en ten laste van een 
belclaagcle bewezen ve1·klaw·de rniscl1·ijj 
wo1·clt opgeleve1·cl doo1· het jeit te enige1' 
tijd en op enige1·lei wijze te jagen op 
anclennans g1·ond zonder toestemming 
van de eigenaaT of zijn ?'echthebbenden 
en niet dooT het jeit te enige1· tijcl en op 
enige1·lei wijze op anclennans g1·ond 
« jagend te zijn aanget1·ofjen ,, zoals in 
de clagvaa1·ding van het openbaa1· minis
te?·ie verkem·clelijk is venneld ( 4). 

(NEYRINCK EN DEWITTE, T. BARON PEC

STEEN, MAHIEU, BARON PEERS DE 
NIEUWBURG, GRAAF D'URSEL EN BARO

NES JANSSENS DE BISTHOVEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juli 1970 door het Hof van 
b eroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening van tweedS' 
eiser gericht is tegen de beslissing waarbij 
hij vrijgesproken werd van de telastleg
ging A: 

Overwegende dat deze voorziening, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de overige beslissingen op straf
gebied: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 11 van de wet van 
28 februari 1882, 

doonlat, om de eisers ten laste gelegde 
feiten bewezen te verklaren, het arrest 
stetmt op bekentenissen die door hen 
werden afgelegd t engevolge van huiszoe
kingen welke in strijd n1.et bedoeld artikel 
werden b evolen en verricht : 

Overwegende dat de onderzoeksrechter · 
in de Rechtbank va~1. eerste aan.leg te 
Bnlgge op 24 december 1969 aan de be
voegde officier van gerechtelijke politie 

(3) Raadpl. cass., 5 oktober 1964 (Bt,ll. 
en PAsiC., 1965, I, 113), en Rep. pmt. cl>·. 
belge, Bijv. II, V° Chasse, m·. 333. 

(4) Raadpl. cass., 31 oktober 1060 (Bt,ll. 
en PASIC., 1061, I, 223). 
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opdracht gaf huiszoekingen te verrichten 
in de woningen van de eisers ten einde 
a ldaar op te sporen en in beslag te nemen 
« netten, strikken, stroppen en aile wape
nen gediend hebbende om het jachtdelict 
te plege~1.; evenals het wild » en over te 
gaan tot elk ter zake dienend verhoor, 
namelijk omtrent de herkomst van de in 
beslag genon1.en voorwerpen, en tevens 
tot het inwinnen van alle inlichtingen die 
voor het onderzoek nuttig mochten zijn; 

Overwegende dat, op grand van de he
palingen van artikel 11 van de wet van 
28 februari 1882, het arrest wettelijk 
beslist dat, vermits er geen aanwijzingen 
ibestonden dat de twee beklaagden hande
laars in eetwaren of tafelhouders of res
tam·atem·s waren en dat derhalve de 
bevelen tot huiszoeking onwettelijk 
waren in zover zij de opsporing en de 
inbeslagneming van het wild bedoelden, 
l1.ieruit volgt dat het hof van beroep "bij 
·de beoordeling van de feiten A, B en 0 
_geen rekening mag houden met de vast
stellingen betreffende het wild, gedaan 
lJij de uitvoering van het huiszoekings
bevel bij eerste beklaagde » ; 

Overwegende dat, om de ten laste 
.gelegde feiten als bewezen te beschouwen, 
de rechter in hager beroep vooreerst 
stetmt op de verklaringen die door tweede 
eiser ter . gelege~1.heid van de huiszoeking 
in zijn waning verricht, werden afgelegd ; 

Dat het arrest vaststelt dat deze huis
zoekingvolledig vruchteloos was geweest; 
dat hieruit blijkt dat bedoelde verklarin
gen niet het gevolg waren of kon den zijn 
van een onwettelijk verrichte opsporing 
of inbeslagnenung van wild; 

Overwegende dat de rechter verder 
steunt op verklaringen die door eerste 
eiser op 6 januari 1970 aan de rijkswacht 
werden afgelegd, dertien dagen naclat een 
huiszoeki~1g bij ·hem was verricht en naar 
aanleiding waarvan hij ook verhoord 
werd ; dat het arrest aanstipt dat deze 
verklaringen omstanclige bekentenissen 
zijn "buiten elk verband met de huiszoe
king bij eerste eiser verricht »; 

Overwegende dat, zonder enige wets
bepaling te schenden, het arrest zijn 
beslissing op deze verkla.ringeJ1. van de 
eisers vennocht te steunen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid clat het arrest niet wettelijk kon 
beslissen dat de misd.rijyen niet verjaard 
waren en tevens overwegen dat het zon
der belang was te onderzoeken op welke 
data het wild dat in bet diepvriestoestel 
werd gevonden geschoten was : 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing nopens de verjaring wettelijk recht
vaardigt door te overwegen dat de eisers 
bekend hebben in de niet verjaarde 
periode gejaagd te hebben ; 

Dat het middel ~1.aar recht faalt ; 
Over bet derde middel, afgeleid uit de 

schending van de rechten van de verdedi
ging, 

clo01·dat het bestreden arrest de om
schrijvi~1.g van de te~1. l~ste gelegde 
feiten wijzigt zonder aan de eisers de 
gelegenheid te geven " hun verdediging 
hierop aan te passen » : 

Overwegende dat betrefiencle de telast
legging A - jagend te zijn aangetroffen 
en geen jachtverlof te hebben lmnnen 
overleggen (artikel 14 van de wet van 
28 februari 1882) - het arrest wettelijk 
beslist dat bedoeld misdrijf door andere 
be'l'lrijsmiddelen dan door ontdekking op 
heterdaad kan bewezen worden ; 

Overwegende dat betrefiende de telast
leggingen B - misdrijf bepaald door 
artikel 6 van bedoelde wet - en 0 -
nl.isdrijf bepaald door artikel 4 van de
zelfde wet - het arrest ook wettelijk 
vaststelt dat krachtens deze wetsbepa
lingen de bedoelde feiten misdrijven op
leveren wanneer gejaagd werd buiten de 
door de Minister van Landbouw bepaalde 
data .. . en wauneer gejaagd werd op 
anderma~1.s grand ... en niet slechts wan
neer men jagend werd aangetroffen buiten 
de bepaalde tijden of op andermans 
grand, zoals door de dagvaarding van 
het openbaar ministerie bij vergissing 
vermeld werd ; 

Overwegende dat zodoende het hof 
van beroep de omsch.rijving van de ten 
laste gelegde feiten n iet wijzigt maar 
slechts preciseert en cler·halve de beklaag
den niet cliencle te verwittigen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Over het vierde mid del, hieruit afgeleid 

dat het arrest niet bepaalt op welke 
datum de hazen, fazanten, hanen en 
hennen gejaagd werden, zodat niet wet
telijk vastgesteld werd dat de eisers zich 
sch1 ldig heoben gemaakt aan het nl.is
drijf bepaa.ld door artikel 6 van de wet 
van 28 februari 1882 : 

Overwegende dat, bij afwezigheid van 
conclusie dienaangaande, het arrest wet
telijk beslist dat h et misdrijf bepaald 
door bedoeld artikel en mnschreven in de 
termen daarvan, door de eisers gepleegd 
werd op de data welke het vermeldt en 
dat het misdrijf, om de redenen welke 
het aanduidt, niet verjaard is ; 

D at het middel naar recht faalt ; 
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Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

III. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de bmger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de e isers geen bij

zonder middel inroepen ; 

Om die r e denen, verwerpt de voorzie
ninge n ; veroordeelt de eisers in de kosten 

22 jtmi 1971. - 2e kamer. - VooT
zitte1·, de H. D e lahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkl~tidende conclusie, 
de H. Dmnon, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Rommel (van de bal ie te 

Brugge). 

2e KAMER. - 22 juni 1971. 

1 o ARBEIDSONGEV AL. - BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID.- LIJFREN
TE. - GECOORDINEERDE V.'ETTEN BE 
TREFFENDE DE SCHADE VOORTSPRUI
TENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN, ARTI
KEL 1, 2 EN 12. - ScHADE v.TELKE 
DOOR DEZE LIJFRENTE WORDT VER

GOED. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - LIJFRENTE 
VERSCHULDIGD AAN HET SLACHTOFFER 
VAN EEN ONGEVAI, .WAARUIT EEN 
BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIK'l'HEID IS 
GEVOLGD.- SCHADEVERGOEDING WE
GENS DE VERll'liNDE.RING OF HET VER

LillS VAN DE ECONOl\'liSCHE WAARDE 
VAN HET SLACHTOFFER OP DE ARBEIDS
l\iARKT VERSCHULDIGD DOOR DE DER.DE 
DIE VOLLEDIG AANSPRAKELIJK IS VOOR 
HET ONGEVAL. - VERGOEDING VAN 

DEZELFDE SCHADE. 

:3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
O"V1TIR.EENKOMST). - SCHADEVER
GOEDING WEGENS DE VERli'IINDERING 
OF HET VERLIES VAN DE ECONOl\1ISCHE 
W AARDE VAN HET SLACHTOFFER OP DE 
ARBEIDSll'lARKT VERSCHULDIGD DOOR 
DE DERDE DIE VOLLEDIG AANSPRAKE 
LIJK IS VOOR HET ONGEVAL. - LIJF
RENTE DIE 1\'IET TOEPASSING VAN DE 
GECOORDINEERDE v.TETTEN BETREFFEN 
DE DE VERGOEDING VAN DE SCHADE 
VOORTSPRUITENDE UIT ARBEIDSONGE
VALLEN IS VERSCHULDIGD v.TEGENS DE 

DOOR HET SLACHTOFFER OPGELOPEN 
BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID. 
- VERGOEDING VAN DEZELFDE SCHA
DE. 

4° ARBEIDSONGEV AL. - VERBOD OM 
DE SCHADEVERGOEDING VAN HET GE
MEEN RECHT EN DE FORFAITAIRE VER
GOEDINGEN TE CUMULEREN. - GECO
ORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT AR
BEIDSONGEVALLEN, ARTIKEL 19. 
BEG-RIP. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - NIEUWE MIDDELEN. 
- MIDDEL IDERUIT AFGELEID DAT HET 
BESTREDEN ARREST ARTIKEL 1382 VAN 
HET BURGERLIJK WETBOEK HEEFT GE
SCHONDEN DOOR HET BED RAG VAN DE 
DOOR DE DADER VAN EEN ONRECHT
ll'lATIGE DAAD VERSCHULDIGDE VERGOE 
DENDE INTERESTEN VAST TE STELLEN 
ZOALS DIT GEDAAN WERD.- VASTGE
STELD BEDRAG REEDS DOOR DE EERSTE 
RECHTER AANGENOMEN EN VOOR HET 
HOF VAN BEROEP NIET BECRITISEERD . 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

6° INTERESTEN. - GERECHTELIJKE 
INTERESTEN. - BEGRIP. - lNTERES
TEN KUNNEN OFWEL VERGOEDENDE 
INTERESTEN OFv.TEL VERWIJLINTERES
TEN ZIJN. 

7° INTERESTEN. - GERECHTELIJKE 
INTERESTEN. - VERGOEDENDE I N'l'E 
RESTEN. - BEGRIP. 

8° RECHTERLIJK GEvVIJSDE. 
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - GEZAG vAN GEWIJSDE 
VAN DE BESLISSING VAN DE STRAF
RECHTER OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERI NG. - RAAKT DE OPENBARE 
ORDE NIET . 

1° De lijj1·ente die met toepassing van de 
gecoi:i1·dinee1·de wetten betTefjende de 
schade voo1·tspntitende ~tit a?·beidsonge
vallen ve1·sch~tldigd is aan het slachto fje1· 
van een de1·gelijlc ongeval, waa1·~tit een 
blijvende m·beidsongeschilctheid is ge
volgd, ve1·goedt de schade die het slacht
o fje1· doo1· de veTminde1·ing of het ve1·lies 
van zijn econornische waa1·de gedu1·ende 
zijn ganse ve1·moedelijke levensd~t~w op 
de a1·beidsma1·kt zal onde1·gaan ( 1) . 

(1) Contm : Rep . pmt. d1· . belge, Bijv. I, 
v 0 Accident dtt ~?·avail, nr. 843, en VANDEUR
ZEN, De bu1·ge1·liilce aanspmlcelijlcheid bii w·-
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(Gecoordineerde wetten betreffende de I 
schade voortsprnitende nit arbeidson
gevallen, art. 1, 2 en 12.) 

2° en 3° De lijj1·ente die met toepctssing van 
de gecoih·clinee?·cle wetten bet1·e fjencle de 
schacle voo?'tspntitende ~tit a?·beidsonge
vallen ve1·sclmldigd is aan het slacht
ofje?' van een clm·gelijk ongeval, waa1·uit 
een blijvende a?·beiclsongeschilctheicl is 
gevolgcl, en de schacleve1·goecling die 
wegens de veTminclm·ing of het ve1-lies 
van de economische waanle van clit 
slachto fje1· op de cwbeiclsmcwlct gecl~t?·encle 
zijn gctnse vennoeclelijlce levensd~ttt1" 
lc1·achtens het gemeen 1·echt ve?·sch~tlcligcl 
is cloo1· de clenle die voUeclig aansp?'ctlce
lijlc is voo1· het ongeval, zijn twee wijzen 
van ve1·goecling van eenzelfcle mate1·iiile 
schacle : · volgens de ee1·ste wijze jo?'
jctitai?' en volgens de tweecle wijze volle
clig (1). 

4° Stelt de jeiten1·echte1' vast clctt het beclmg 
van de ve1·goecling wellce lc1·achtens het 
gemeen 1·echt cloo1· de cle1·cle, die volleclig 
aanspmlcelijlc is voo1· een a1·beiclsongeval, 
ve1·sch~tldigcl is wegens het ve1·lies of de 
ve1·mincle1·ing die het slachto fje1· zijn 
ganse vennoedelijlce levenscltt~t1' op de 
m·beiclsmct?·lct zal oncle1·gaan, hoge1· is clan 
het bedmg van de j01jaitai1·e ve1·goecling, 
die het slctchto fje1• ove1·eenlcomst·ig de 
gecoonlineenle wetten bet1·e fjencle de 
schade vo(n·tsp?'~titencle ~tit m·beiclsonge
vallen wegens een blijvende w·beiclsonge
schilctheid heejt ontvctngen, clan beslist 
hij wettelijlc clat actn clit slctchto fje1·, OJJ de 
cloo1· de denle ve?·sclmlcligde ve1·goeding, 
alleen het ve1·schil t~tssen beide bedntgen 
toelcomt (2). (Gecoordineerde wetten 
b etreffende de sch ade voortspruitende 
nit arbeidsongevallen, art. 4 en 7.) 

beiclsongevallen, nr. 40, blz. 50. Hierin wordt 
gezegd dat de forfaitaire vergoecling overeen
komstig cle gecoorclineercle wetten betl'effencle 
de schacle voortsprnitencle nit arbeiclsongeval
len cle schacle niet vergoeclt, welke cle getrof
fene na zijn oppensioenstelling oploopt. 

(1) Blijkens cle arresten van 3 jannari en 
3 maart 1969 (.An·. cass., 1969, blz. 414 en 
614) zijn vergoedingen van onclerscheiden 
schaclen eenscleels cle liif,.ente, clie overeen
komstig cle gecoorclineercle wetten betreffencle 
cle schade voortsprnitencle nit a rbeiclsonge
vallen is verschnlcligd aan cle weclttwe van cle 
getroffene van een cloclelijk .arbeiclsongeval, 
en andercleels cle schadevergoeiling, die haar 
krachtens het gemeen recht door de dercle
aansprakelijke voor het ongeval is verschnl-

5° De eise1· tot cassatie is niet ontvanlcelijlc 
om voo1· het Hoj aan te voe1·en clat, doo1· 
het beclmg vast te stellm~, zoals dit gedaan 
wenl, van cle ve1·goedende inte1·esten op 
de vm·goecling ve1·sch~tldigd aan het 
slachtofje?' van een ongeval, het best1·eclen 
an·est m·tilcel 1382 van het Btwge?'lijlc 
j;Vetboelc heejt geschonden, inclien dit 
beclmg doo1· cle ee1·ste Techte1· op clezelfde 
wijze was vastgestelcl, zoncle1· clat clit 
clooT de eise?' voo?' het hof van be?"oep 
wenl bec1·itisee?·cl ( 3) . 

6° Oncle1· ge1·echtelijlce inte1·esten ve1·staat 
men ofwel ve1·goeclencle inte1·esten ojwel 
ve1"tvijlinte1·esten ( 4). 

7° Ve?'leent de 1·echte1' aan het slctchto fjer 
van een ongeval eensdeels, vctncif de clag 
van het ongeval tot OJJ de clag van de 
b~wge1 ·lijlce 1Ja1·tij-stelling tegen de actn
sp?"ctlcelijlce clade1· van het ongevctl, ve?"
goeclencle inte1·esten OJJ de schadeve?·goe
cling en anclenleels, vanaf cleze laatste 
clag, geTechtel~ilce inte1·esten op hetzeljcle 
bedntg, clan zijn de ge1·echtelijlce interes
ten oolc ve1·goedende inte1·esten (5). 

8° Het gezctg van gewijsde van de beslissing 
vctn de stnif1·echte1· op cle bu?·ge1·lijlce 
?'echtsvon le?"'ing 1·aalct de openbcwe onle 
n iet (6). 

{lliEERSM:AN, T. NAAli'ILOZE VENNOOTSCHAP 
« EIGENAARSBOND CONDOR-UNITAS »; 
NAAli'ILOZE VENNOOTSCHAP « EIGE-
NAARSBOND 0 0 N D OR- UNITA S », 
T. llmERSMAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

cligcl voor het verlies van hetgeen de weclmve 
zon getrokken hebben uit extra-professionele 
werkzaamheclen of nit werkzaamheden ilie de 
getroffene na zijn oppensioeristelling nog hacl 
knnnen nitoefenen. 

(2) Raaclpl. cass., 3 jnli 1950 (Bull. en PASIC., 
1950, I, 801) en 25 mei 1959 (ibicl ., 1959,. 
I, 968), en Rep . 1n·at. cl?·. belge, Bijv. I, 
V 0 .Acciclent clu t?·avail, nrs. 808 tot 810. 

(3) Men raaclpl. cass., 24 november 1967 
en 15 jannari 1968 (.A?·r. cass., 1968, blz. 429· 
en 663); 17 jnni 1971, stt)J1'a, blz. 1049. 

(4) Oass., 3 december 1970, sup?·a, blz. 325. 
(5) l\ien raadplege cass., 24 jannari 1966, 

redenen (Bull. en PASIC., 1966, I, 658). 
(6) Oass., 16 maart 1970 (.A?T. cass., 1970, 

blz. 672); 3 november 1970, supm, blz. 205. 
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arrest, op 25 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

1 o Betreffende de voorziening van 
e1ser: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 19 van de door koninklijk 
besluit van 28 september 1931 gecoi:irdl
neerde wetten op de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, gewijzigd en aangevuld door 
de wetten van 10 juli 1951, 16 maart 1954 
en 11 juni 1964, en van artikel 1 van de 
besluitwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoeding van de schade voort
spruitend uit de ongeva.Uen overkomen 
op de weg van de arbeid, 

doo1'dat, na beslist te hebben dat eiser, 
wegens volledige arbeidsongeschiktheid 
gedmende de periode van 10 april 1968 
tot aan de datum waarop hij de leeftijd 
van 65 jaar zal bereiken, recht had 
op ee1l vergoeding van 3.280.903 frank, 
en wegens volledige arbeidsongeschlkt
heid na de leeftijd van 65 jaar op een ver
goeding van 25.000 frank, na geconsta
teerd te hebben dat voor de ganse 
periode vanaf 10 april 1968 de verzeke
raar-arbeidsongevallen ten gunste van 
eiser een kapitaal had gevestigd van 
2.984.740 frank, en zonder te ontkennen 
dat zoals het beroepen vonnis geconsta
tee;d had, en zoals eiser in zijn conclusies 
vooi: het hof had laten gelden, van het 
door de verzekeraar-arbeidsongevallen 
gevestigd kapitaal slechts 2.246.800 frank 
betreklcing had op de periode gaande va~ 
10 april 1968 tot de _datum waaro~ hlJ 
de leeftijd van 65 Jaar zal bere1ken, 
het bestreden arrest de stelling verwerpt 
door eiser in voormelde conclusies ver
dedigd, volgens welke van voormeld 
becb:ag van 3.280.903 frank slechts voor
meld bedrag van 2.246.800 frank afge
trokken mocht worden, en beslist dat 
van het totaal bedrag van 3.280.903 frank 
plus 25 .000 frank het totaal bedrag van 
2.984.740 frank afgetrokken moest wor
den, 

te1·wijl zodoende het arrest, van de ver
goeding aan eiser verschuld1gd volgens 
het gemeen recht voor de arbeidsonge
schiktheid gedurende de periode van 
10 april 1968 tot de datum waaro~ hij 
de leeftijd van 65 jaar zal bermken, 
sommen heeft afget.rokken welke de 
verzekeraar-arbeidsongevallen had be
steed voor de vergoeding aan eiser ver
schuldigd volgens de wetgevin~ op de 
arbeidsongevallen voor de arbeldsonge
schiktheid gedurende de periode na de 

leeftijd van 65 jaar, hetgeen een scherr
ding uitmaakt van de hoger ingeroepen 
wetsbepalingen en meer bepaald van 
artikel10, 1 o, van de wet van 10 juli 1951 
en van het enig artikel van de wet van 
ll juni 1964 waardoor voormeld arti
kel 19 van de wetten op de arbeidsonge
vallen werd gewijzigd, daar, overeen
komstig deze wetsbepalingen, indien het 
cmnuleren van de vergoedingen volgens 
het gemeen recht en van de forfaitaire 
voor arbeidsongevallen bepaalde vergoe
dingen wordt verboden, toch, anderzijds, 
aan het slachtoffer het recht wordt erkend 
om van hen die voor het ongeval aan
sprakelijk zijn de volledige vergoeding 
te eisen welke overeenkomstig het gemeen 
recht verschuldigd is : 

Overwegende dat eiser, die ingevolge 
een ongeval op de weg naar of van het 
werk, voor hetwelk uitsluitend een derde 
aansprakelijk werd gesteld, een besten
dige arbeidsongeschiktheid had opgel?
pen, van bedoelde derde en van ZIJn 
verzekeringsmaatschappij, thans ver
weerster, die vrijwillig tussengekomen 
was, onder meer de vergoeding had ge
vraagd van de materiele schade welke mt 
voormelde ongeschiktheid voortvloeide; 

Overwegende dat het middel niet op
komt tegen de wijze waarop de rechter 
in hoger beroep de door eiser opgelopen 
materiele schade naar gemeen recht here
kent maar enkel tegen de wijze waarop 
hij die schade, zonder splitsing ervan 
naar gelang van de leeftijd van het slacht
offer, vergelijkt met het kap1taal tot 
waarborg van de lijfrente aan eiser ver
schuldigd op grond van de wetgeving op 
de vergoeding van de schade voortsprm
tende uit de arbeidsongevallen, In.et de 
uitdrukkelijke bedoeling, uiteindelijk en 
onder eerbiediging van het cuml.,latle
verbod in deze wetgeving vervat en 
waaraan hij herinnert, aan de getroffene 
niet meer toe te kennen dan het hoogste 
van de twee bedragen welke hem hetzij 
forfaitair, hetzij naar gemeen recht, kon
den toekomen ; 

Overwegende dat de vergoeding die 
onder vorm van een lijfrente, door een 
kapitaal gewaarborgd, ingevolge de wet
geving op de arbeidsongevallen aan e1ser 
toekomt, tot doel heeft de schade te ver
goeden die hij door de vermindering of 
het verlies van zijn economische waa~de 
gedm·ende zijn ganse vermoedehjke 
levensduur op de arbeidsmarkt zal onder
gaan, en derhalve op gans die levensdum· 
wordt berekend ; 

Overwegende dat het kapitaal van 
2.984.740 frank dat de lijfrente waarborgt 
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en de door het bestreden arrest berekende 
vergoeding van gemeen recht twee ver
goedingen zijn die, hoewel ze anders wor
den berekend en vastgesteld, een zelfde 
schade vergoeden : namelijk de voor
noemde venuindering of verlies van 
economische waarde ; 

Overwegende dat de rechter er dan ook 
toe gehouden was dit kapitaal te verge
lijken met de vergoeding, welke eiser naar 
gemeen recht, wegens dezelfde schade en 
voor dezelfde vermoedelijke levensduur, 
zou toekmuen om nadien de ene van de 
andere af te trekken; dat het mid del 
mitsdien naar recht faalt ; 

2° Betreffende de voorziening van eise
res: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1322, 1351, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 
24, 26, 27 en 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doonlat het bestreden arrest, uitspraak 
doende over het bedrag van de schade
vergoeding die aan verweerder toekomt 
tengevolge van het litigieus ongeval, zijn 
gezamenlijke schade op 1.563.950 frank 
schat en eiseres veroordeelt tot de beta
ling van dit bedrag, verminderd met de 
provisionele vergoedingen in de loop van 
het geding gestort, maar vermeerderd 
1net : 1° de vergoedende interesten aan. 
vier en een half ten honderd vanaf 10 april 
1966 (datum van het ongeval) tot 18 mei 
1966 (datmu van de bmgerlijke partij
stelling) en 2° de gerechtelijke in.teresten 
op de hoofdsom vanaf 18 mei 1966, en 
rekening gehouden: met elkeen van de 
provisies in de loop van het geding be
taald, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, in de vergoeding 
van 1.563.950 frank begrepen zijn ener
zijds een bedrag van 167.787 frank dat 
bet saldo van de vergoeding vertegen
woordigt voor de materiele schade onder
gaan gedmende het tijdperk van volle
dige tijdelijke arbeidso11geschiktheid van 
het slachtoffer, hetzij vanaf 10 april1966, 
datmu van het ongeval, tot 10 april 1968, 
datum waarop de volledige arbeidsonge
schiktheid als definitief verworven werd 
aangezien, en anderzijds, een bedrag van 
321.163 frank dat het saldo van het in 
gemeen recht verschuldigd kapitaal ver
tegenwoordigt voor het herstel van de 
materiele schade te rekenen vanaf 10 april 
1968 na aftrek van de forfaitaire vergoe
ding door de verzekeraar tegen arbeids
ongevallen voor dezelfde schade aan het 
slachtoffer gestort, met het gevolg dat, 

wam1eer het arrest de vergoedende inte
resten aan vier en een half ten honderd 
bereken.t op deze twee valle bedragen, de 
bestreden beslissing tot tweemaal toe 
interesten toeken.t voor de periode vanaf 
10 april 1966 tot 10 april 1968 : de ene 
op de vergoeding van 167.787 frank, de 
andere op het kapitaal dat nochtans pas 
vanaf 10 april 1968 werd toegekend 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek); 

· tweede onde1·deel, het arrest onzeker laat 
. of de toegekende gerechtelijke interesten 
vergoedende in.teresten zijn, welke vanaf 
de bmgerlijke partij-stelling toegekend 
mogen worden, of 1uoratoire interesten; 
welke integendeel pas vanaf de beslissing 
toegekend mogen worden (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

en denle onde1·deel, de aan verweerder 
toegekende vergoeding de provisionele 
vergoeding van 50.000 frank omvat die 
hem door de Correctionele Rechtba~ili te 
Dendermonde bij vom1is van 18 mei 1966 
werd toegekend, vonnis dat nu in kracht 
van gewijsde is getreden ; dat, naar luid 
van dit von.nis, deze provisionele vergoe
ding gerechtelijke interesten opbrengt, 
dus met uitsluiting van elke vergoeclende 
interest, derwijze dat het arrest, in zover 
het op de som van 1.563.950 frank 
compensatoire interesten toekent vanaf 
de datmu van het ongeval tot 10 april 
1968, niet aileen de bewijsluacht van 
bovenbedoeld vonnis schendt, maar ook 
het gezag van het gewijsde miskent : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de interesten in bet 
arrest op dezelfde wijze, zij het dan ook 
op een verschille11.d bedrag, als in het 
beroepen vonn.is werden berekend ; dat 
uit de stukken waarop het Hof verm.ag 
acht te slaan niet blijkt dat eiseres deze 
wijze van berekening voor de rechter in 
hager beroep heeft betwist ; 

Dat het onderdeel de openbare orcle 
niet raakt, nieuw is en mitsdien niet ont
vankelijk; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overw(lgencle dat het arrest aan de bm·
gerlijke partij op de som. van 1.563.950 fr. 
vergoedende in.teresten ten bedrage van 
vier en een half ten honderd toekent vanaf 
10 april 1966 tot op 18 m ei 1966, datum 
waarop verweerder zich bm·gerlijke partij 
heeft gesteld ; dat het arrest vanaf die 
datmn tot 22 augustus 1966 gerechtelijke 
interesten toekent· op diezelfde som en 
niet op die som vermeerclerd met de reeds 
toegekende vergoedende interesten ; dat 
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hieruit blijkt dat de vanaf 18 mei 1966 
toegekende gerechtelijke interesten ver
goedende interesten, en dus geen ver
wijlinteresten zijn ; 

Dat het onderdeel niet kan aangeno
men worden; 

vVat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, zoals het 
beroepen vonnis, zij het dan ook op .~en 
verschillend bedrag, de gerechtehJke 
interesten laat lopen vanaf 18 mei 1966, 
d.i. de dag waarop verweerder zich 
burgerlijke partij heeft gesteld; dat uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
t e slaan niet b lijkt dat eiseres de exceptie 
van gewijsde h eeft opgeworpen voor de 
rechter in hager beroep, die dit niet 
ambtshalve kon doen ; 

Dat het onderdeel, dat de openbare 
orde niet raakt, nieuw is en mitsdien niet 
ontvankelijk ; 

om· die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt ieder van de eisers in 
de helft van de kosten . 

22 juni 1971. - 2• kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye , raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dmnon, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Bayart en Fally. 

3e KA.llrER. - 23 juni 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORllr . - DIENSTPLICHT. - VERZOEK
SOHRIFT WAARBIJ 01\i DE HERZIENING 
VAN DE BESLISSING VAN DE HERKEU
RINGSRAAD WORDT VERZOOHT OP GROND 
VAN NIEUWE FElTEN. - VERZOEK
SOHRIFT DAT GEEN VOORZIENING IS. 

Geen voo1·ziening in cassatie is het ve1·
zoeksch1·ijt, wam·bij een dienstplichtige 
om de he1·ziening van de beslissing van 
de He1"lceu7·ings1·aad ve1·zoekt op g1·ond 
van de ve?"e7·ge1·ing van zijn gezondheids
toestand ( 1). ( Gecoordineerde dienst
plichtwetten van 30 april 1962, art. 50 
en 51.) 

(1) Cass., 9 december 1968 (A1-r. cass., 1969, 
blz. 360); 22 juli 1970 (ibid., 1970, blz. 1040); 
vgl. inzake beslissingen van de Hoge militie-

(VERHEYEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 m aart 1971 door de Her
keuringsraad van de provincie H ene
gouwen gewezen ; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
van eiser geen voorziening in cassatie 
uitmaakt, maar een vordering tot her
ziening van de beslissing van de raad, op 
grand van een verergering van d e gezond
heidstoestand van eiser, die nieuwe radio
grafieen en een recent geneeskundig ge
tuigschrift neerlegt ; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek
schrift . 

23 juni 1971. - 3• kamer. - Vom·- ' 
zitte1·, de H. Polet, raadsh eer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Jans
sens . - Gelijkl~ddende concl~tsie, de 
H . Duchatelet, advocaat-generaal. 

1 e KA.llrER. - 24 juni 1971. 

VERZEKERINGEN. VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE J\iOTORRIJTUIGEN. - VOORWERP 
VAN DEZE VERZEKERING. 

De ve1plichte aanspmlcelijkheiclsve7·zeke-
1"ing inzake moto?Tijtuigen clelct cle schade 
die doo1· het ve7·lcee1· van het ve1·zekm·de 
voe1·tuig op de openbm·e weg en cle daa?·
mee gelijkgestelde te?Teinen wo1·dt ve?"001"
zaalct, met uitsluiting van ancle1·e schade 
clie het voe1·tttig lean ve7·oo1·zalcen, 01ule1· 
mee1· bij de he1·stelling e1·van in een 
private plaats (2) . (Wet van 1 juli 1956, 
art. 2, al. l.) 

(NAAllrLOZE VENNOOTSOHAP VAN VERZEKE 
RINGEN « DE VERENIGING DER BELGI
SOHE E IGENAARS », T. CASAGRANDE 

raacl : cass., 16 maart 1970 (ibicl., 1970, 
blz. 678). 

(2) Cass., 22 januari 1970 (A1T. cass., 1970, 
b lz. 456) . 
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EN NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP « DE 
VOLKSVERZEKERING ll.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET H OF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 januari 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede en derde middel 
samen, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 1134, 1135, 1317 tot 1322, 
1382 tot 1384 van het Blll.'gerlijk Wet
hoek, 1, 3, 5, 6, 11, 21 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake 1110tor
rijtuigen, 22 van titel X van het Handels
wetboek betreffende de verzekeringen en 
97 van de Grondwet, 

cloo?·dat, 0111 van de opvatting dat ver
weerder, wegens de bepaling vervat in 
artikel 18 van de bijzondere voorwaarden 
bij de algemene voorwaarden vaJl de 
Jitigieuze brandpolis, volgens welke " de 
lVIaatscha.ppij afziet van elk verhaal 
tegen ... de familieleden en gas ten van de 
verzekerde, die kosteloos gelogeerd of 
niet gelogeerd zijn .. . in de mate dat zij 
hun aansprakelijkheid niet door een bij 
zonder contract hebben laten waa.rbor
gen "' tegen elke rechtsvordering van de 
verzekeraar-brand gevrijwaard is, over 
te gaan naar deze tweede opvattil1g dat 
de verzekeraar-brand geeJl enkele rechts
vordering heeft tegen de verzekeraar
ongevallen-wet 1956, het bestreden arrest 
geen rekening houdt met de draag
wijdte van artikel G van de bijzondere 
voorwaarden van dezelfde polis-brand, 
welk artikel in de conclusie van eiseres 
in hoge1; beroep uitdrukkelijk wordt aan
gevoerd, naar luid van welk artikel " de 
lVIaatschappij afziet van elk verhaal dat 
zij zou ktnu1en uitoefenen tegen elke 
p ersoOJl die kosteloos onder h etzelfde dak 
is gelogeerd als de verzekerde .. . tenzij 
hij zijn aansprakelijkheid door een bij
zonder COJltract heeft laten waarborgen "' 

tenvijl precies door de bijzondere ver
zekeri11g die door de betrokken persoon 
wettig, ja zelfs verplicht, werd afgesloten, 
d e aansprakeli]kheid is overgegaan op 
degene die, uiteindelijk, de uit h et onge
val voortvloeiende schade zal dragen, 
zodat de vraag niet meer is of de verzeker
d e 111oet worden terugbetaald, m aar 
wel wellm verzekeraar aan een dergelijk 
risico is onderworpen, en h et arrest, door 
de voorrang van de aansprakelijkheid te 

miske1men, die, bij openbare orde, op de 
verzekeraar-wet 1956 is gevestigd, de 
draagwijdte van bedoelde wet verkeerd 
heeft uitgelegd en deze wet dus heeft 
geschonden ; 

en doonlat h et bestreden arrest ver
klaart dat h et overkomen ongeval geen 
ongeval is dat wordt gedekt door de wet 
van 1 juli 1956, in zover deze wet geen 
rekenil1g zou houden met de schade ten 
gevolge van zelfs onvoorzichtige daden 
van d e bestuurder van een 111otorrijtuig 
wam1eer het in een prive-plaats staat en 
het niet gaat 0111 het bestm·en van het 
motorrijtuig, 

te1·wijl de ch·aagwijdte van de wet van 
1956 uitgebreider is en inderdaad de 
ongevallen o111vat die zich in een gesloten 
plaa.ts en buiten h et werkelijke verkeer 
van bet motorrijtuig voordoen, met name 
indien de daad die de schacle heeft ver 
oorzaakt door de verzekercle-bestum·der 
zelf werd verricht om het 111otorrijtuig 
rijklaar te maken of te houden, wat ten 
deze het geval was : 

Overwegende dat eiseres, die het arrest 
niet bekritiseert in zover het, onder over
nmning van de gronden van de eerste 
rechter, bet « bijzonder contract " om
sclu·ijft waarvan de brandverzekeril1gs
polis melding maakt, betoogt dat h et 
contract dat verweerder overeenkomstig 
de wet van 1 juli 1956 h eeft aangegaan 
alle ongevallen dekt, zelfs die welke zich 
in een gesloten plaats en buiten het ver
keer van h et verzekerde motorrijtuig 
voordoen; 

Overwegende dat de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen enkel de schade dekt die veroor
zaakt wordt door het verkeer van het 
verzekerde motorrijtuig op de openbare 
weg en op de daannee gelijkgestelde 
terreinen, met uitsluiting van andere 
schade die het motorrijtuig kan veroor
~aken in een plaats die niet kan worden 
gelijkgesteld met deze terremen; 

Overwegende dat de ontploffing van 
de benzil1etank, en de brand die daarop 
volgde, hebben plaatsgehad terwijl het 
motorrijtuig van verweerder stilstond in 
een vertrek van de waning waarin de 
ouders van verweerder woonden ; 

Dat het arrest derhalve wettelijk heeft 
beslist clat eiseres zich tegen de verweer
ders niet kon beroepen op de bepalingen, 
hetzij vail de brandverzekerillgsovereen
komst, hetzij van de overeenkomst be
treffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen ; 
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Dat de middelen niet aangenomen kun
nen worden; 

Om die redenen, ;rerwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt erseres m de kosten. 

24 juni 1971. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, de 
H. Busin. - GelijklHiclencle conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
PleiteT, de H. Demeur. 

1e KAMER. - 24 juni 1971. 

1° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - TEGENBEROEP. - HOGER 
BEROEP DAT GEEN NIEUW GEDING OF
LEVERT. 

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - TEGENBEROEP. - TEGEN
BEROEP NA DE INWERKINGTREDING 
VAN DE WET VAN 8 APRIL 1965. -
HOGER BEROEP TEGEN DE VADER 
VAJ."'\f EEN :i\HNDERJARIGE DIE ZO\VEL 
IN EIGEN NAAllf ALS IN ZIJN HOEDANIG
HEID VAN WETTELIJK BEHEERDER VAN 
DE GOEDEREN VAN ZIJN :i\fiNDERJARIGE 
ZOON OPTREEDT EN REGELMATIG IN 
BEROEP IS GEKOlVIEN VOOR DE INWER
KINGTREDING VAN GENOEMDE vVET. 
0NTVANKELIJK HOGER BEROEP. 

1° Aangezien alleen cle geclaagcle in hoge1· 
be1·oep het Techt heejt om tegenbe1'0ep 
in te stellen, lean clit be1·oep geen nieuw 
gecling opleve1·en (1). 

2° Komt cle vacle1· van een mincle1ja1·ige die 
zowel in eigen naam als in zijn hoeclanig
heicl van wettelijk behee1·cle1' van cle 
goecle1·en van zijn mincle1ja1·ig kind op
tTeeclt, 1·egelmatig in beToep v661· cle in
we1'7cingtTecling van a1·tikel 20, 1°, van 
cle wet van 8 ap1·il 1965 bet1·e ffencle cle 
jeugclbesche1·ming, clan is ontvanlcelijlc 
het tegenbe1'0ep clat tegen cleze ctppellant 
wo1·clt ingestelcl na cle inwe1·kingt1·ecling 
van cle genoemcle wet (2). 

(1) en (2) Raadpl. Rep. pmt. cl1·. belge, 
V 0 Appel, nr. 419 en m·. 427; v 0 Rep1·ise 
cl'instance, nr. 103. 

(DE THUIN G. EN D., T. DAMIANI.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 april 1968 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 
en 1384 van h et Bmgerlijk Wetboek, 

cloo1·clat het bestreden arrest beslist dat 
de eerste eiser op grond van artikel 1384 
van het Burgerlijk Wetboek aansprake
lijk was voor het ongeval dat de tweede 
eiser op 15 maart 1961 zou veroorzaakt 
hebben terwijl hij met pijl en boog 
speelde en deze beslissing motiveert onder 
overneming van de overwegingen van de 
eerste rechter en door bovendien te over
wegen dat de eerste eiser, hoewel hij 
m eermaals ervan verwittigd was dat het 
spel van zijn zoon gevaarlijk was, niet 
doeltreffend was opgetreden zoals het 
hoorde en de feiten die hij aanbood te 
bewijzen niet ter zake dienend waren, 
en doordat de eerste rechter de eerste 
eiser aansprakelijk had gesteld op basis 
van artikel 1384 van het Bmgerlijk \Net
hoek op grond van de overweging clat, 
inclien cle ouders van de tweede eiser hun 
verplichtingen tot bewaring, onderhoud 
en opvoeding goecl vervulclen, tach reke
ning moest gehouden worden met het feit 
dat cle tweede eiser gewoon wai'J te spelen 
met een boog en pijlen waarop aan het 
uiteinde een nagel bevestigd was, dat hij 
herhaaldelijk door geburen gewaarschuwd 
was voor het gevaar van dergelijke pijlen, 
dat de eerste eiser niet bewees en overi
gens niet beweerde dat hij v66r de liti
gieuze feiten het nodige had gedaan om 
te verhinderen dat zijn z6on zich zou 
bezighouden met dit eventueel gevaarlijk 
spel, d.at hij hem zou verplicht hebben 
een specia le plaats te kiezen om er vol
komen veilig te kunnen spelen, dat hij 
hem dit spel alleen toegelaten had in zijn 
aanwezigheid. of onder zijn hoede of nog 
dat hij het kind zou gestraft hebben 
ind.ien het niet gehoorzaamde, en dat de 
eerste eiser dus aansprakelijk was op 
grond zowel van artikel 1384 als van 
artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

tenvijl, ee1·ste oncle1·cleel, de eerste eiser 
in zijn tweede conclusie v oor het hof van 
beroep had doen gelden dat hij niets 
anders had kunnen doen dan hetgeen hij 
had geclaan en gevraagd had door alle 
rechtsmiddelen te mogen bewijzen 1° dat 
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zijn echtgenote op het ogenblik van de 
feiten sedert ettelijke weken ziek te ·bed 
lag, 2° dat de eerste eiser, schrijnwerker 
van beroep, op het ogenblik van de feiten 
bij een klant werkte, 3° en 4° dat de kin
deren van de eerste eiser op de binnen
plaats van het panel speelden en dat de 
tweede eiser v66r 12 maart 1961, dit is 
enkele dagen v66r het ongeval, nooit op 
deze binnenplaats met pijl en boog had 
gespeeld, en 5° dat de eerste eiser zodra 
hij dit voorval had vernomen zijn zoon 
streng had gestraft, zijn boog en pijlen 
had gebroken, hem uitdrukkelijk had 
verboden hiermee nog te spelen en hem 
een straf gaf, die er namelijk in bestond 
een groot aantal keren een zin te laten 
scluijven, waaruit volgt dat het arrest, 
door de overweging van de eerste rechter 
over te nemen volgens welke de eerste 
eiser niet betoogde dat hij het nodige had 
gedaan 0111 te verhinderen dat zijn kind 
zo gevaarlijk zou spelen, de bewijskracht 
heeft miskend door de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Blll'gerlijk Wetboek 
gehecht aan de tweede conclusie van de 
eerste eiser voor het hof van beroep ; 

te1·wijl, tweede oncle1·deel, het tegenstrij
dig is enerzijds te verklaren de overwe
gingen van de eerste rechter over te 
nemen en anderzijds te beslissen dat niet 
ter zake dienend waren de feiten die de 
eerste eiser aanbood te bewijzen en die 
precies elk verwijt tegenspraken dat 
de eerste rechter aan de eiser had ge
maakt ; terwijl uit deze tegenstrijdigheid 
volgt dat het arrest niet regehnatig met 
redenen is omkleed, zoals zulks wordt 
vereist bij artikel 97 van de Grondwet, 
daar het Hof immers zo de wettelijkheid 
van de beslissing ten aanzien van de 
artikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
W etboek niet kan onderzoeken : 

W at de beide onderclelen samen be
treft : 

Overwegende dat de partijen in eerste 
aanleg geen enkele onderzoeksmaatregel 
haclden aangevraagd ; 

Overwegende dat het door het bestre
den arrest bevestigde vonnis erop wijst 
dat de zoon van eiser op het ogenblik 
van het ongeval gewoon was te spelen 
met een boog en pijlen waarop aan het 
uiteinde een nagel was bevestigd ; 

Dat het vonnis had aangenomen dat 
dit juist was en bovendien had vastge
steld dat eiser « niet doeltreffend was 
opgetreden zoals het hom·de "• zodat eisers 
beweringen, die het middel overneemt, 
niet meer ter zake dienend waren ; 

Overwegende dat het arrest dus, zonder 
zich tegen te spreken of de bewijskracht 
van eisers conclusie te miskem1en, heeft 
kunnen enerzijds verklaren dat " de 
eerste rechter op juiste door het hof van 
beroep overgenomen gronden eiser in 
hoger beroep (thans eerste eiser) aan
sprakelijk heeft gestelcl " en anderzijds 
zeggen " dat de feiten die hij aanbood te 
bewijzen niet ter zake dienend zijn "; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 389 van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij arti
kel 20, 1°, van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming, en 
1 van het koninklijk besluit van 30 jtmi 
1966 houdende vaststellii1g van de datmn 
van inwerkingtreding van voormelde wet 
van 8 april 1965, 

doo1·dat het bestreden arrest ontvanke
lijk en gegrond verklaart het tegenberoep 

· dat de verweerder bij een ter terechtzit
ting van 2 febuari 1968 genomen conchl
sie had ingesteld en gericht tegen de 
eerste eiser in zijn hoedanigheid van 
vader en wettelijk beheerder van de 
goederen van zijn minderjarige zoon, 

tenvijl de eerste eiser op 2 februari 1968 
niet meer aileen, doch samen met zijn 
echtgenote de goederen van de tweede 
eiser beheerde en het tegenberoep van 
verweerder, in zover het was gericht 
tegen de tweede, toen minderjarige .eiser, 
om ontvankelijk te zijn, derhalve ook 
had moeten gericht zijn tegen de echtge
note van de eerste eiser die, krachtens 
vorengenoemde wettelijke bepalingen, 
samen met de eerste eiser de goedereJl 
van de tweede eiser beheerde : 

Overwegende dat ten deze de akte van 
hoger beroep op 19 oktober 1965 is bete
kend ten verzoeke van de eerste eiser, 
zowel in zijn eigen naa.m als in zijn hoe
danigheid van wettelijk beheerder van 
de goederen van zijn minderjarige zoon, 
en dat de conclusie die de eerste eiser op 
2 februari 1968 heeft neergelegd, door 
hem in dezelfde hoedanigheid is geJlomen, 
terwijl de moeder van de minderjarige 
niet in het geding is tussengekomen ; 
· Overwegende dat het door verweerder 
iJ1gesteld tegenberoep tegen de eiser is 
gericht in de hoedanigheid die hij heeft 
vermeld in zijn akte van hoger beroep 
en zijn conclusie ; 

Overwegende weliswaar dat volgens 
artikel 20, 1, van de wet van 8 april1965 
gedurende het huwelijk de ouders geza
menlijk de persoonlijke goederen van htm 
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minderjarige kinderen beheren; dat vanaf 
1 september 1966, datum van inwerking
treding van deze wet, Daniel De Thuin 
derhalve door zijn vader en zijn moeder 
had moeten vertegenwoordigd zijn ; 

Overwegende echter dat krachtens 
artikel 345 van het vVetboek van burger
lijke rechtsvordering, thans opgeheven, 
deze verandering van staat de loop van 
het geding voor bet hof van beroep niet 
verhinderde; 

Dat het tegenberoep geen nieuw geding 
oplevert; 

Dat het arrest, door verweerders tegen
beroep ontvankelijk te verklaren, dus 
geei:t enkele van de in het middel ver
melde wettelijke bepalingen heeft ge
schonden; 

Dat dit naar recht faalt ; 

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

24 juni 1971. - 18 kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeveT, de 
H. Polet. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te?·, de H. Bayart. 

1e KA,llmR. - 25 juni 1971. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- NIET ONTVANKELIJKE 
JVIIDDELEN. - MIDDEL WAARIN EEN 

(1) De rechtsvordering strekte tot veroor
deling van de eiseressen om de schadelijke 
gevolgen te vergoeden van de vergiftiging van, 
de verweerder, die een zware aandoening, 
« saturnisme » genaamd, had opgelopen ten 
gevolge van het verbruik van het water van 
de waterleiclingen, waarop het . panel waarin 
hij woonde was aangesloten en waarvan hij 
beweerde dat het voor gebruik geschikt was. 
De verweerder stelde de eiseressen aansprake
lijk voor deze vergiftiging. 

Het hof van beroep had een deskundigen
onderzoek bevolen om vast te stellen of ver
weerders aandoening te wijten was aan het 
verbruik van het water waarin de eerste 
eiseres voorzag. Het arrest stelde vast clat 
uit het deskuncligenverslag bleek « dat. het 

EXCEPTIE VAN NIETIGHEID VAN EEN 
AKTE VAN RECHTSPLEGING WORDT 
VOORGEDRAGEN. GERECHTELIJK 
WETBOEK, ARTIKEL 864, ALINEA 1. -
NIETIGHEID GEDEKT INDIEN ZIJ DOOR 
DE PARTIJ NIET IS VOORGEDRAGEN 
VOORDAT EEN VONNIS OF ARREST OP 
TEGENSPRAAK IS GEWEZEN. 

2° WETTEN EN BESLUITEN.- BuR
GERLIJKE ZAKEN.- WET WAARIN EEN 
NIETIGHEID VAN EEN AKTE VAN RECHTS

PLEGING WORDT VASTGESTELD . - GE
RECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 864, 
ALINEA 1. - NIETIGHEID GEDEKT IN
DIEN ZIJ DOOR-DE PARTIJ NIET IS VOOR
GEDRAGEN VOORDAT EEN VONNIS OF · 

ARREST OP TEGENSPRAAK IS GE\~EZEN. 

3o CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT EEN DESKUNDIGENONDERZOEK 

DOOR NIETIGHEID IS A,ANGETAST OMDAT 
DE DESKUNDIGE DE WOORDEN « IK VER
KLAAR » HEEFT GEBRUIKT IN PLAATS 
VAN « IK ZWEER ». - BEWEERDE 
NIETIGHEID GEDEKT DOOR EEN VONNIS 

OF ARREST OP TEGENSPRAAK. - MID
DEL NIET ONTVANKELIJK. 

4° DESKUNDIGENONDERZOEK. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - DESKUNDI
GENEED. - WIJZE WAAROP DE DES
KUNDIGE DE EED li'I:OET AFLEGGEN. 

1° en 2° De nietigheden als bepaald in 
a?'tilcel 862 van het Ge1·echtelijlc W etboek 
zijn gedekt wannee1· een vonnis of a?"?"est 
op tegenspmak, behalve datgene dat een 
maat?'egel van inwendige aa1·d inhoudt, 
gewezen is zonde1· dat deze nietigheden 
doo?' de pa1·tij zijn vo01·gedmgen of doo?' 
de ?'echte?' arnbtshalve zijn uitgesp?·o
ken (1). (G.W., art. 864, lid 1.) 

saturnisme waaraan de verweercler Ieed, te 
wijten is aan het verbruik van het water dat 
de Stad Verviers had geleverd » en besloot 
dat de eiseressen te kort zijn geschoten in htm 
verplichting van waakzaamheicl en voorzich
tigheicl, de eerste eiseres als degene die in het 
water voorzag en de tweede als gemeente
bestuur. Het besliste dat de eerste eiseres voor 
de schade aansprakelijk was op groncl van 
artikel 1384, lid 1, en de tweede wegens niet
nakoming van de op haar rustende verplich
tingen van artikel 3, 5°, van het decreet van 
16-24 augustus 1790, dat nog altijcl van 
kracht is en dat onder «de bestuursaangelegen
heclen toevertrouwd aan het toezicht en aan 
het gezag der gemeentebesturen » (dit zijn 
heden de gemeenteraden), vermeldt « de taak, 
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3° Het middel dat doet gelden, dat een des
kundigenonderzoek cloo?' nietigheid is 
aangetast omdat de doo1· de ?'echte?· aan
gestelde desktmdige de woo1·den « Ik ve?·
k lam· mijn opd1·acht te hebben ve1·vuld ... " 
te hebben geb1·uilct in plaats van de 
woonlen " ik zwee1· mijn opcl1·acht te 

cloor gepaste zorg te voorkomen en, door het 
verstrekken der vereiste hulp ... ongeva.llen en 
rampen te doen ophouden "· 

De eiseressen betoogclen voor het Hof met 
name dat het deskundigenverslag nietig was 
omdat de formule, die de deskunclige op het 
verslag had geschreven, geen eed was, daa.r 
de akte niet de woorden « ik zweer "• maar 
aileen de woorden « ik verklaar " vermeldt. 

Het tweede verwijt tegen de formule op 
het deskuncligenverslag had betrekking op de 
wijze waarop de eed was afgelegd. In het 
onderhavige geval stond cle vermelding 
« Gedaan te Luik, na de eed te hebben afge
legcl, op 17 december 1966 " voor de hand
tekening van de desktmdige, op bet eerste 
bla.cl van het verslag, terwijl overeenkomstig 
artikel 317 van bet Wetboek van blU'gerlijke 
recbtsvordering de deskundige schriftelijk de 
eed aflegt op het einde van zijn verslag of 
onderaan op clit versla.g, v66r zijn bandteke
ning. 

Zowel de eerste a ls de tweede eiseres badden 
aan de feitenrechter de kritiek voorgelegd clie 
tot uiting kwam in het tweede onderdeel, 
waarbij zij niet het bestaan van de eed, maar 
wei de wettelijkheid van de wijze van eedaf
legging betwistten. 

Nocb voor de rechtbank van eerste aanleg, 
noch voor het hof van beroep werd daaren
tegen aan de deskundige verweten in cle eed 
de woorden « ik verklaar " te hebben gebruikt 
in plaats van de woorden « ik zweer "• en 
de rechter bad niet ambtsb alve clit middel 
opgeworpen. Dit verwijt tegen bet desktm
digenonderzoek werd voor de eerste maal 
voor bet Hof opgeworpen (cass., 24 maart 
1960, Bull. en PASIC., 1960, I, 862; 6 okto
ber 1967, An·. cass., 1968, biz. 181; 30 oktober 
en 7 november 1969, ibid., 1970, biz. 209 
en 241). 

Onder de gelcliug van. bet Gerechtelijk Wet
hoek,' raken. de bepalin.geu betreffeude de 
excepties van. n.ietigbeid van de eed van de 
deskun.clige de openbare orde. 

Hoewel de wet van openbare orde uiteraard 
verschilt van de dwingende wet, wordt bet 
middel, zelfs indien het niet aan cle feiten
recbter is voorgedragen, niet als nieuw be
scbouwd, wanneer het gegrond is op de schen
cliug van een bepalin.g clie een van beide 
kenmerken heeft; in burgerlijke zaken kan 
bet voor de eerste maal voor het Hof worden 

hebben ve1·vuld ... "• tm·wijl de woorden 
" ik zwee1· " tot het wezen van de eed 
beho1·en en een eenvoudige ve1·kla1·ing 
dus geen eecl vo1·mt, is niet ontvankelijk, 
aangezien de beweenle nietigheicl gedekt 
is doo1· een vonnis of een Ct?'?'est op tegen
spmalc (2). 

aangevoerd (noot get. P .L. onder cass., 
29 oktober 1931, Bull. en PAsrc., 1931, I , 271; 
cass., 2 mei 1946, ibid., 1946, I, 168; conclusie 
van Eerste advocaat-generaal l\'labaux, toen 
advocaat-generaal, v66r cass., 24 september 
1953, ibid., 1954, I, 36; cass., 13 november 
1959, ibid., 1960, I, 316 ; 9 september 1966, 
An·. cass., 1967, biz. 30; 8 december 1967, 
ibid., 1968, biz. 510 ; 26 februari 1970, ibid., 
1970, blz. 600; raadpl. cass., 19 maart 1971, 
SU1J?'a, biz. 699 ). 

IVIen maakt een onderscbeid tussen de aan
vullende wetten, clie de wilsvrijheid bescher
men, en de dwingende wetten lato senstt; 
onder deze laatste vallen twee categorieen 
bepalingen : de bepalin.gen van openbare orde 
en de dwingen.de bepalingen st?·icto sensu. 

De bepalin.g van openbare orde en de 
dwingende bepalin.g bebben een gemeenschap
pelijk kenmerk, namelijk dat zij op volstrekte 
wijze van toepassing zijn ; hiervan kan niet 
worden afgeweken door bijzonclere overeen
komsten (raadpl. G. BAETEl):[fu'<, « Les effets 
des clispositions legales imperatives prote
gean t des interets prives "• noot m.b.t. cass ., 
6 december 1956, R .C.J .B ., 1960, blz. 158, 
inz. 161 tot 163. Zie ook de grondige studie 
van Professor J. DABIN, « Autonomie de la 
volonte et lois imperatives, ordre public et 
bonnes manu·s, sanction de la derogation aux 
lois en droit prive interne "• Ann. d?·. sc. pol., 
VIII, 1939-1940, blz. 190, inz. 198; deze 
stuclie werd geschreven na de inwerkingtr eding 
van de wet van 30 mei 1931, die in h et Burger
lijk W etboek regels heeft ingevoerd voor de 
huur van handelspanden, maar v66r de 
kentering inzake de wetgeving betreffende de 
handelshuurovereenkomsten en de landpacht) . 
De rechtsleer en de rechtspraak hebben 
ecbter geleidelijk fundamentele verschillen 
tussen de bepalin.gen van openbare orde en 
de dwingende bepaling vastgesteld; deze ver
schillen liggen in de aard van de belangen, 
waarop deze b epa!ingen betrekking hebben 
en clie zij beschermen, en derhalve in de sanctie 
die aan de scbencling ervan verbonden is. 

De bepa.lin.g van interne openbar~ orde 
heeft betrekking op de essentiele belangen 
van de Staat of van de collectiviteit, of stelt 
in het privaat recbt de juriclische grondslagen 
vast waarop de economische of morele orde 

(2) Zie deze noot op blz. 1087, 
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4° A1·tikel 317, lid 3, van. het Wetboek 
van btwge1·lijlce 1'echtsvo1·de1·ing, waa1·in 
tvo1·dt voo1·gesclweven dat cle handtelcening 
van de deslcundigen wo1·dt voomfgegaan 
van de eed, wo1·dt niet geschonden do01· 
het vonnis clat de wettelijkheid van een 

van de maatschappij berust (cass., 9 decem
ber 1948, Bull. en PASIC., 1948, I, 699 ; 
22 december 1949, ibid., 1950, I, 266; noot 
onder . cass., 1 februari 1951, ibid., 1951, 
I, 359 ; cass. , 15 maart 1968, A1'1·. ca88., 1968, 
blz. 936; raadpl. H. DE PAGE, I, 1962, 
m·. 91, b lz. 110 en volg.; J . DABIN, op. cit., 
blz. 198 en volg.; R. VAN LENNEP, « Ret 
begrip publieke orde in Belgisch recht "' 
Recht8lc1tndig Tijd8ch1·ijt v. Belgie, 1951, 
blz. 20 en volg.; P. DE HARVEN, noot m.b.t. 
cass., 9 december 1948, Rev. crit. ju1·. belge, 
1954, 251). 

De dwingende bepaling is echter daaren
tegen enkel vastgesteld voor de bescherming 
van de private belangen. De wetgever wil 
bepaalde belangen of de belangen van een 
bepaalde categorie van burgers beschermen ; 
in het kader van het sociaal of economisch 
stelsel dat hij wil vestigen, hecht hij hieraan 
een zodanig belang dat hi.j beslist clat door 
geen bijzondere overeenkomst kan worden 
afgeweken van de bepalingen die de b escher
ming van deze b elangen moeten verzekeren. 
Zo zijn de wetten van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten en van 7 juli 1951 
op de lanclpacht clwingencle wetten en geen 
wetten van openbare orde (Professor BAETE
MAN h eeft zulks in een desbetreffende studie 
op een interessante wijze aangetooncl, op. cit., 
inz. blz. 165 tot 168. Zie ook : H. DE PAGE, 
« L'evolution du principe cle la volonte clans 
la loi du 30 avril 1951 sm· les baux commer
ciaux et du 7 juillet 1951 sur les baux a ferme "' 
Bttll. Acad. ?'Oyctle, Cl. des Lettl·es, 1951, 
nr. 37, blz. 540 en volg.; van dezelfcle auteur : 
D1·oit civil, bijv. van d. IV, nr. 782 en de noten 
blz. 166, 167 en 168). R et Hof h eeft h erhaal
delijk b eslist d at de bepalingen van deze 
beide wetten geen bepalingen van openbare 
orcle waren, maar wel dwingende bepalingen. 
Inzake de wet op de hanclelshuurovereenkom
sten : cass., 23 april 1953 (Bull. en PAsrc., 
1953, I, 647) en noot 2; 10 juni 1954 (ibid., 
1954, I, 857); 14 januari 1965 (i bid., 1965, 
I, 472) en noot 1 en 2, blz. 473; 15 maart 1968 
(A1'1', ca88., 1968, blz. 936) ; 19 maart 1971, 
supm, blz. 699 ; r aadpl. cass., 6 maart 1968 
(A1'1·. CC£88 ., 1968, blz. 892). Inzake de wet op 
de landpacht : cass., 9 december 1948 (Bttll. 
en PASIC., 1948, I , 699); 22 april 1955 ('ibid., 
1955, I, 910); 15 oktober 1966 (A1'1', cass., 
1967, blz. 207); 16 m aart 1967 (ibid., 1967, 
blz. 877) en noot 1, get. R.H., blz. 879 ; 
14 april 1967 (i bid. , 1967, blz. 987); Gedr. 

cleskuncligenverslag met de handtelcening 
- van de deslctmdige aanneemt, wannee1· 

deze getelcend heejt onde1· de jo1'1mtle van 
de doo1· hem afgelegcle eed en hij, alvo1·ens 
het ve1·slag te tekenen, naa1· cleze eecl 
heejt veTtvezen. 

st. Senaat, zitt. 1964-1965, nr. 295, blz. 50; 
zie ook GOURDET en CLOSON, Le buil r£ f m·me, 
5• uH.g., nr. 25. 

De wetgever kan beslissen dat clwingend 
en dus verplicht voor de partijen is een wet 
die niet algemene b elangen, namelijk die van 
de Staat en van de collectiviteit, b eschermt 
maar wel individuel.e b elangen, die met zijn 
sociale of economische opvattiug overeen
stemmen (raadpl. G. BAETEiiiAN, op. cit., 
blz. 158 en volg., inz. blz. 164; J. DABIN, 
op. cit., nr. 15, blz. 211 ; CL. RENARD, E. 
VIEUJEA....'f en Y. HANNECART, Theorie generale 
des obligations, in Novelles, Droit civil, IV, 
I, nrs. 1246 en volg.; W. VAN GERVEN, 
Beginselen van B elgisch P1·ivaat1·echt, 1969, 
blz. 73 en volg. ; MARTY en RAYNAUD, D1·oit 
civil, I, nr. 99, blz. 163 ; zie ook de conclusie 
van Procurem·-generaal H ayoit de T ermicom·t 
v66r cass., 6 december 1956, Bull. en PASIC., 
1957, I , 361, inz. blz. 363). 

Ret clwingend karakter van de wet moet 
worden beoordeeld op grand van de materie 
waarop ze betrekking heeft. Doch het kan 
ook voortvloeien uit de uitclrukkelijke wil van 
de wetgever (raadpl. G. BAETEMAN, op. cit., 
nr. 7, blz. 167; H. DE PAGE, op. cit., blz. 540 
en volg.). 

De schending van de regel van openbare 
orde wordt met volstrekte nietigheicl gesanc
tioneerd, terwijl de miskenning van de dwin
gencle bepaling slechts een b etrekkelijke 
nietigheid ten gevolge heeft ; de volstrekte 
nietigheid kan worden aangevoerd zowel door 
de partij die de wetgever wil beschermen als 
door een andere partij ; deze sanctie mag dus 
niet worclen toegepast wanneer het gaat om 
de schending . van een dwingencle bepaling. 

De betrekkelijke nietigheid, sanctie van de 
schencling van de clwingende wet, die enkel 
de private belangen vrijwaart, biedt echter 
aan de belanghebbencle de gelegenheicl af te 
zien van de sanctie (cass. , 16 maart 1967, 
A1'1'. cass., 1967, blz. 877 en de noot 1, get. 
R.H., blz. 877; 14 april 1967, ibicl., 1967, 
blz. 987). Deze kan dus a lleen worden opge
worpen door de partij waarop de regel betrek
king heeft. De nietige akte kan bevestigd 
worden ; door de b evestiging van een derge
lijke alcte ziet men ervan af zich op de nietig
h eid te beroepen (cass., 12 juni 1953, Bttll. 
en PASIC., 1953, I , 797; 6 december 1569, 
ibid ., 1957, I, 361 en de conclusie van Procu
reur-generaal Hayoit de T ermicourt; 6 maart 
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(STAD VERVIERS EN STAD LIMBURG, 
T . THOMANNE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 oktober 1969 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

1968, A1~·. cass., 1968, biz. 892; 15 maart 1968, 
ibid., 1968, biz. 936 ; raadpl. cass., 25 februari 
1943, Bttll. en PASIC., 1943, I, 72; 9 december 
1948, ibid., 1948, I, 699; 12 november 1953, 
ibicl., 1954, I, 181, en 14 januari 1954, ibid., 
1954, I, 402; zie ook G. BAETEMAN, op. cit., 
nrs. 9 tot 11, biz. 168 tot 172, en de hiet•in 
vermelde auteurs). 

* * * 
Behouclens afwijking is de nieuwe proce

dm·ewet onmiddellijk van toepassing op de 
hangende processen en op de toekomstige 
gevolgen van de toestanden die oncler de 
vroegere wet zijn ontstaan, terwijl de hande
lingen die reeds volbracht zijn onder de gelding 
van de vroegere wet door deze laatste beheerst 
blijven (cass ., 22 oktober 1970, An·. cass., 1971, 
biz. 168 en de conclusie van het openbaar 
ministerie verschenen in Bttll. en PASIC., 1971, 
I, 144; 17 juni 1971, sttpm, biz. 1047). 

Om de wettelijkheid van de desktmdigeneed 
te beoordelen en over het middel te beslissen, 
moest dus in de rechtspleging voor het Hof, 
die eindigt met het onde1•havig arrest, rekening 
worden gehouden met de datum waarop de 
rechter de wettelijkheid van de eed heeft 
beom•deelcl, met inachtneming van de vige
rende wet zowel inzake de regels betreffende 
de excepties van nietigheid als die betreffende 
het desktmdigenonderzoek. 

Het bestreden arrest wercl de 8• oktober 
1969 gewezen; het stelde vast dat de eed de 
17• december 1966 zou afgelegcl zijn. 

De artikelen 860 tot 867 van het Gerechte
lijk W etboek betreffende de excepties van 
nietigheid zijn op 1 januari 1969 in werking 
getreclen (koninklijk besluit van 4 november 
1968, art. 1) ; de artikelen 962 tot 990 betref
fende · het deskundigenonderzoek zijn op 
1 november 1970 van kracht geworden (wet 
van 10 oktober 1967, art. 5). 

V 66r de 1 • januari 1969 werden de excepties 
van nietigheid in bm·gerlijke zaken geregeld 
door artikel 173 van het W etboek van bm·ger
lijke rechtsvordering, dat sinds de wijziging 
door artikel 10 van het koninklijk besluit 
nr. 300 van 30 maart 1936, bevestigd door het 
enig artikel van de wet van 4 mei 1936, 
bepaalde : « Geen nietigheid van het exploot 
of van een akte van rechtspleging kan worden 

Over het middel afgeleid u it de schen
ding van de artikelen 317, inzonderheid 
laatste lid, 431 van het Wetboek van 
bmgerlijke rechtsvordering, gewijzigd bij 
de artikelen 16 en 20 van het koninklijk 
besluit m. 300 van 30 maart 1936, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 en 127 van de Grondwet, 

toegestaan tenzij het bewezen is dat zij de 
belangen van de tegenpartij schaadt "· 

De verplichte eedformule op het deskundi
genverslag en de wijze van eedaflegging waren 
in burgerlijke zaken vastgesteld door arti~ 

kel 317, lid 3, van het Wetboek van bm·ger
lijke rechtsvordering, zoals dit was gewijzigd 
en aangevuld bij artikel16 van het koninklijk 
besluit m·. 300 van 30 maart 1936. Artikel 317 
stelde vast : « De handtekening van de des
ktmclige wordt voorafgegaan van de eed : Ik 
zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en 
eerlijk mijn opdracht heb vervuld ; zo helpe 
mij God "· Artikel 979 van het Gerechtelijk 
Wetboek handhaaft de regel, maar brengt 
in deze tekst enige onbelangrijke vormwijzi
gingen aan (G.W., art. 979, lid 3 : «De onder
tekening door de desktmdige wordt vooraf
gegaan door de als volgt gestelde eed : Ik 
zweer dat ik mijn opclracht in eer en geweten, 
nauwgezet en eerlijk vervuld heb ; zo helpe 
mij God »). 

Hoewel onder het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering de deskundigeneed als een 
substantiiHe formaliteit bescbouwd werd, nam 
het Hof . echter a.a.n dat de partijen vooraf 
konden overeenkomen de deskundige van de 
eedaflegging vrij te stellen of later ervan af te 
zien zelf hetzij de ontstentenis van een eed 
hetzij de nietigheid ervan op te roepen (cass., 
5 februari 1954, Bull. en PASIC., 1954, I, 497; 
12 no.;,emher 1954, ibid., 1955, I, 225 ; 6 decem
ber 1962, ibid., 1963, I, 429 en de noten 2 
en 3; 27 november 1964, ibid., 1965, I, 309 
en de noot van F. RIGAUX, m.b.t. dit arrest, 
Rev. m·'it. ito·. belge, 1966, biz. 98 en 106; 
raadpl. cass. fr ., 23 janua.ri 1912, S ., 1912, 
I, 144. Zie ook E. GLASSON. en A. TISSIER, 
T1·. th. et pmt. 1J1'oced. civ ., 1926, biz. 861). 
De nietigheid was betrekkelijk. 

De formaliteiten gesteld bij artikel 262 
van het W etboek van bm·gerlijke rccbtsvorde
ring inzake de eed van de getuige waren daar
entegen uitclrukkelijk voorgescbreven op 
straffe van nietigheid en deze nietigheid was 
volstrekt (cfr. Gerechtelijk Wetboek, art. 862, 
§ 1, 6°, en 934). Men heeft nochtans, zelfs op 
dat stuk, blijkbaar aangenomen dat deze 
nietigheid betrekkelijk was. Dit druist in 
tegen de stelling van een rechtsleer clie mijns 
inziens de meeste aandacht verdient (cass., 
5 oktober 1905, Bttll. en PAsiC., 1905, I, 332; 
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doo1·dat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat het in de debatten 
gebracht gerechtelijk deskundigenverslag 
de volgende vermelding inhield : « Gedaan 
te Luik, na de eed te hebben afgelegd, 
op 17 december 1966 », gevolgd door de 

raadpl. cass. fr., 21 april 1875, D. Pe1·., 1875, 
I, 488). 

* * * 
In stra.fzaken waren de bepalingen betref

fende de eed zowel van de deskundige als van 
de getuige van open bare orde ; zij zijn dit 
gebleven ; de recbtsvormen worden dus met 
volstrekte nietigheid gesanctioneerd (cass., 
17 oktober 1960, Bull. en PAsrc., 1961, I, 164; 
noot 2 onder cass., 6 december 1962, ibid., 
1963, I, 429). 

De eedsformule van de deskundige is in 
beginsel dezelfde in strafzaken en in burgerlijke 
zaken. Zij wordt voorgescbreven bij artikel 44, 
lid 2, van bet Wetboek van strafvordering, 
gewijzigd bij het enig artikel van de wet van 
3 juli 1957. 'J'ot bij de inwerkingtreding van 
artikel 1 van de wet van 27 maart, hestand 
er evenwel tussen de btu·gerlijke zaken en de 
strafzaken een essentieel verschil voor de 
wijze van eedaflegging, wanneer deze scbrifte
lijk geschiedde : deze eed moest in strafzaken, 
v66r de wijziging aan artikel 44 van bet 
Wetboek van strafvordering aangebracht 
door de wet van 27 maart 1970, worden 
afgelegcl alv01·ens met de uitvoering van 
de opdracht werd begonnen, terwijl deze 
in burgerlijke zaken aan de bandtekening van 
de deskuncligen voorafgaat, betgeen insluit 
dat bij wordt afgelegd nadat de desl<;undige 
zijn opdracbt heeft vervuld. De in bet tweede 
ondercleel opgeworpen vraag kon dus niet 
gerezen zijn indien de cleskundige in strafzaken 
was aangesteld. 

Moet men eraan herinneren dat voor de 
strafgerecbten de nietigheid van bet deskun
digenonderzoek wegens ontstentenis van een 
eed, de openbare orde raakt? (Cass., 18 oktober 
1948, Bull. en PAsiC., 1948, I, 571; 17 oktober 
1960, ibid., 1961, I, 164; raadpl. J. CERCKEL, 
" Het deskundig onderzoek in strafzaken en de 
eedaflegging n, rede die werd uitgesproken 
-op de plechtige opeuingszitting van het Hof 
van beroep te Brussel van 2 september 1968, 
R. W., 1964-1965, kol. 1681; Dalloz, Nouv. 
1'e1J· d1·., II, 1963, V0 ExjJ!Jrtise, nr. 127. 
Raadpl. oak in verband met de wettelijke voor
waarden van de vasts telling· van de eedafleg
ging van getuigen voor de strafgerecbten, de 
noot get. R.J.B. onder cass., 15 november 1946, 
Bttll. en PAsrc., 1946, I, 440). Zijn de bewoor
dingen van de eed van de door bet strafgerecht 

handtekening van de deskundige, met op 
het eerste blad de formule van de afge
legde eed, namelijk « Ik verklaa.r dat ik 
mijn opdracht met ijver, toewijding en 
nauwgezetheid heb vervuld, zo helpe mij 
God », het middel werend door de eiseres-

benoemde deskundige in het vonnis en in bet 
proces-verbaal van de terechtzitting niet 
vastgesteld, dan is het verslag nietig ( cass., 
12 februa~·i 1968, A1~· . cass., 1968, blz. 780). 
Hetzelfde geldt wanneer de eedsformule wet
telijk is, maar de wijze van eedaflegging 
niet met de wet strookt ( cass., 23 september 
1960, B1tll. en PAsrc., 1961, I, 83; a cont1'a1·io 
cass., 21 april 1961, ibid., 1961, I, 895). 

Het Hof heeft weliswaar h erhaaldelijk be
slist dat de eed zowel in strafzaken als in 
burgerlijke zaken in gelijkwaardige bewoor
dingen mocht worden afgelegd, doch bet 
behoudt zich het recht voor de gelijkwaardig
heid van de bewoordingen te toetsen (zie in 
strafzaken : cass., 17 oktober 1960, Bull. en 
PASIC., 1961, I, 164; 29 mei 1961, ibid., 1961, 
I, 1044; 6 juni 1962, ibid., 1962, I , 1145 ; 
7 februari 1964, ibid., 1964, I, 609; in burger
lijke zaken : cass., 6 december 1962, ibid., 
1963, I, 429; raadpl. cass., 24 maart 1955, 
ibid., 1955, I, 817); doch wanneer de deskun
dige nocb in de bewoordingen van de wet nocb 
in gelijkwaru·dige bewoordingen de eed aflegt, 
is er geen eed (cass., 6 december 1962, zoeven 
vermeld) en wanneer de deskundige ver
plicht is de eed af te leggen en deze eed
aflegging derhalve een wezenlijke vorm is, 
brengt de schending ervan bijgevolg de 
nietigbeid van het deskundigenonderzoek 
mede. 

Docb zoals gebleken is moeten de in de 
voorziening aan het Hof gestelde vragen uit 
een dubbel oogpunt worden beoordeeld, dit 
wil zeggen zowel op grand van de bepalin
gen inzake de eed als van die welke betrekking 
hebben op de excepties van nietigbeid. 

Het Gerechtelijk Wetboek vervangt inzake 
de excepties van nietigbeid de regeling van 
het Wetboek van bm·gerlijke rechtsvordering 
door een nieuwe, die neergelegd is in de artike
len 860 tot 867. Voortaan kan, wat de ver
zuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, 
geen proceshandeling nietig verklaard worden 
indien de wet de nietigheid ervan niet uit
drukkelijk heeft bevolen (G.W., art. 860, 
lid 1); maar de rechter kan in beginsel een 
proceshandeling aileen dan nietig verklaren 
indien het aangeklaagde verzuim of de aan
geklaagde onregelmatigheid de belangen 
schaadt van de partij die de exceptie opwerpt 
(G.W., art. 861). 

Van dit laatste beginsel, dat !'eeds in het 
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sen bij conclusie aangevoerd volgens het
well~ het deskundigenonderzoek door 
nietigheid was aangetast op grond dat 
noch de fonnule van de door de deskun
dige afgelegde eed, noch de wijze waarop 
hij deze eed heeft. afgelegd aan de ver-

W etboek van burgerlijke rechtsvordering 
voorkwam (Rv., art. 173, kon. besl. nr. 300, 
30 maart 1936, art. 10), is de wetgever afge
weken. In zijn verslag over het ontwerp van 
het Gerechtelijk W etboek schreef de Reer Van 
Reepinghen : « Zowel wegens het bijzonder 
belang van sommige formaliteiten a ls uit 
bezorgdheid om laksheid tegen te gaan clie 
opnieuw het recbtsplegingstelsel zijn kracht 
zou ontnemen, kunnen de nalatigheden of 
de onregehnatigheden betreffende een bepaald 
aantal formaliteiten in iedere stand van het 
gecling worden ingeroepen, namelijk zonder 
dat de partij die clit doet van enige schade 
moet Iaten blijken " (Versl. van cle Koninklijk 
Commissaris, Gedr. st. Senaat, zitt., 1963-1964, 
nr. 60, blz. 209) . De nieuwe wet laat de woor
den « substantiele vorm " klaarblijkelijk voor
goed weg in burgerlijke zaken ; zij beantwoor
den aan geen enkele objectieve maatstaf. Zij 
vervangt clit onzeker begrip door een op
somming van « vormen van algemene aard "• 
waarq,an de wetgever een bijzonder belang 
hecht ; de partij kan de nietigheid van de 
handeling inroepen zonder dat zij moet Iaten 
blijken van de schade van haar belangen door 
het verzuirn of de onregehnatigheid. Deze 
opsomming in artikel 862, § 1, is niet beper
kend (Verslag van de Kon. Cornrn., biz. 209. 
Zie ook « Considerations sm· le projet de Code 
jucliciaire "• rede die de 1 e september 1966 
werd uitgesproken door Procm·em·-generaal 
Rayoit de TermicolU't op de plechtige ope
ningszitting van het Rof van cassatie, Bttll.; 
1967, biz. 22. lVIen zie ook artikel 863 van het 
G.W.). Bovenclien moet zij aangevuld worden 
door « de bepalingen van de andere titels 
van het (Gerechtelijk) Wetboek, die de vor
rnen opsornmen clie eveneens onder de toe
passing van artikel 862 vallen "· Ret verzuim 
en de onregehnatigheid in de vormen of van 
de in de artikelen 862, § 1, en 863 opgesomde 
handelingen worden met volstrekte. nietigheid 
gesanctioneerd (Verslag Kon. Comm., op. cit., 
blz. 210). 

De « eed opgelegd .. . aan de deskuncligen " 
wordt vermeld onder de vormen of handelin
gen clie de wetgever als zodanig belangrijk 
heeft beschouwd dat de nietigheid ervan, in 
geval van verzuim of onregehnatigheid, kan 
worden opgeworpen zonder dat de partij cUe 
ze im·oept van schade moet Iaten blijken 
(G.W., art. 862, § 1, 6o). 

eisten van de wet voldeden, beslist heeft 
dat het deskundigeJlonderzoek geenszins 
nietig was wegens schending van de sub
stantiele rechtsvormen en deze beslissing 
heeft verantwoord door de overweging 
dat de inlassing van de formule van de 

De materie raakt voortaan onbetwistbaar 
cle openbare orde : artikel 862, § 2 G.W. 
bepaalt immers dat onder meer in geval van 
de desklmcligeneed « de nietigheid zelfs arnbts 
halve door de rechter wordt uitgesproken "· 

Artikel 862, § 1, lid 6 stelt uitdrukkelijk de 
eed opgelegd aan de getuige op gelijke voet 
met die opgelegd aan de deskunclige ; de regel 
van artikel 861, krachtens welke de rechter 
een proceshandeling alleen dan nietig kan 
verklaren indien bet aangeklaagde verzuim 
of de aangeklaagde onregehnatigheid de 
belangen schaadt van de partij clie de exceptie 
opwerpt, is niet van toepassing op het verzuim 
of de onregehnatigheid in verband met de eed 
van de getuigen en van de deskuncligen. In 
beide gevallen is cle nietigheid een volstrekt(} 
nietigheid. 

* * * 

Er bestaat echter een afwijking van de uit
zondering op de regel van artikel 861. Zij 
komt voor in artikel 864, dat de tweede 
nieuwigheid bevat van de regeling clie thans . 
door het Gerechtelijk Wetboek inzake nietig
heden wordt ingevoerd : verval en nietigheid 
als bepaald in artikel 862 zijn gedekt, wannee1· 
een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve 
datgene dat een rnaatregel van inwendige aarcl 
inhoudt, gewezen is zonder dat het verval of 
de nietigheicl door de partij is voorgedragen 
of door de rechter ambtshalve is uitgesproken. 

De wetgever heeft zeker het karakter van 
openbare orde willen bevestigen van de bepa
lingen inzake cle eed van de desklmdige, die 
hij op dezelfde voet stelt met clie van de 
getuige, maar hij heeft daarbij ook gewild dat 
op een bepaald ogenbl~ definitief een einde 
kwam aan ellce betwisting over de gelcligheid 
van het deskuncligenonderzoek (raadpl. G. 
RORSMANS, " L'expertise "• J. T., 1968, 
biz. 215-216) of van het getuigenis. Ret is 
niet meer het belang van de partij dat hoofd
zakelijk in aanmerking wordt genomen, maar 
wei het algemeen belang dat erin bestaat de 
gronclen van niet-ontvankelijkheid niet te 
vermeerderen en in deze mate te vermijden 
dat de rechtsonzekerheid voortdulU't. 

Een partij heeft weliswaar tot in een be
paald staclimn van de rechtspleging het recht 
de nietigheicl van de handeling of van de 
rechtspleging op te werpen, door het verzuim 
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afgelegde eed in het begin van het verslag 
de geldigheid van het verslag of van het 
deslu~ndigenonderzoek niet kon bei:nvloe
den, aangezien uit de tekst zelf van het 
verslag bleek dat deze eed op 17 decem
ber 1966, juist v66r de ondertekening, 

-of de onregebnatigheid aan te kiagen, maar 
indien zij dit niet heeft gedaan, omdat zij dit 
niet heeft willen doen of omdat zij deze nietig
heid niet had opgemerkt, wordt zij vervailen 
verklaard van het recht _de nietigheid op te 
werpen. De regeling eerbiedigt het recht van 
de partij die eventueei door het verzuim of de 
-onregebnatigheid wordt benadeeid, aangezien 
zij aileen na een vonnis of een arrest op tegen
.spraak, behaive c1atgene dat een maatregei 
van inwendige aard inhoudt, vervallen wordt 
-verkiaard van het recht -de exceptie van 
nietigheid op te werpen. 

Tot in dit stadium van de rechtspieging 
:raakt de nietigheid de openbare orde. Zij nwet 
ambtshalve door de rechter worden uitgesp?·olcen 
-(G.W., art. 864, lidl. Versiag van de Konink
lijk Commissaris, op. cit., biz. 210.) 

De partijen zijn niet meer meester van hun 
:rechten (cass., 5 februari 1954, Bull. en PASIC., 

1954, I, 497 en noot 1) noch om ervan af te 
:zien de exceptie van nietigheid op te werpen, 
-daar zij a.mbtshaive door de rechter wordt 
uitgesproken, noch om de exceptie op te 
werpen na een vonnis of arrest op tegenspraak, 
.zoals bepaaid in artikei 864, lid 1. 

Zo zij tot in een bepaaid stadium van de 
~·echtspieging nog afstand kunnen doen van een 
beroep op de ontstentenis van een eed of op 

·.de oru·egebnatigheid van de wijze van eeclaf~ 
·legging, onverminderd de bevoegdheic1 van de 
l'echter, kunnen zij de deskundige niet meer 
-v:rijstellen van de eedaflegging v66r het begin 
van de verrichtingen. Dit initiatief, dat biijk
baar het Hof aan de partijen heeft erkend 
.(cass., 5 februari 1954, Bttll. en PASIC., 1954, 
I, 497 en de noot, alsmede 6 december 1962, 
ibid., 1963, I, 429) die het noodzakeiijk eens 
moesten zijn met deze vrijstelling, waardoor 
.het dwingencl karakter van artikei 317 van het 
vVetboek van burgerlijke rechtsvorclering in 

·-twijfei kon worden getrokken, is voortaan 
·niet meer onderworpen aan het akkoord van 
cle pa.rtijen. De desimndigeneed hangt niet 
=eer af van hun wil of hun akkoord ; cle par' 
-tijen kunnen niet meer beslissen dat zij van 
-de deskundigeneed afzien. 

De wetgever heeft in beginsei cle waarborg 
· -verstrekt die de eecl vormt. Hij heeft in arti
kei 862, § 1, 6°, de waarborg van de cleskun
digeneed voiledig gelijkgesteid met de essen
-tHile waarborg van de getuigeneed. Het ver
·zuim of de onregebnatigheid moet zeifs niet 
meer cle beiangen van cle partij hebben ge
. schaacl of men moet aithans het bewijs ervan 

was afgelegd in de wettelijke vorm of 
althans in gelijkwaardige bewoordingen, 
die zelf in de tekst van de akte zijn over
genom en, 

te?·wijl, eerste onderdeel, de eed een 
handeling is waardoor God ten getuige 

niet meer Ieveren opdat zij gesanctioneerd 
worden met voistrekte door de rechter ambts
haive uit te spreken nietigheid. Maar in bur
gerlijke zaken kan cle betwisting over cle 
wettelijkheid van de eed niet voortgezet 
worden : in een bepaaicle fase van cle rechts
pieging is de nietigheid gedekt. Dit is ook een 
regei die de openbare orde raakt. Dit stelsei 
is ingegeven, wat door het ver'Siag van de 
Koninklijke Commissaris (op. cit., biz. 210) 
wordt bevestigd, door artikei 40, lid 2, van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van 
de taien in gerechtszaken. 

De voistrekte nietigheid van het cleskundi
genversiag wegens het beweercle verzuim of 
de beweerde om·egeimatigheid van cle eed, 
hoewei zij cle openbare orde raakt, kon dus 
niet meer voor het Hof worden opgeworpen ; 
zij kan voor het Hof a ileen worden betwist 
in h et geval dat, in strijd met artikei 864 
van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter de 
exceptie van nietigheid zou hebben aange
nomen, terwiji ze door een vonnis op tegen
spraak was gedekt. 

W.G. 
(2) De eiseressen betoogden in het voor het 

Hof opgeworpen middei dat het versiag van 
de door de rechtbank te V erviers benoemde 
deskl.mdige nietig was omdat hij in de eed
formuie de woorden « ik zweer " niet had 
gebruikt. 

vV anneer cle in de voorziening opgeworpen 
nietigheid aUeszins niet gedekt is, wat in het 
onderhavig arrest wei het geva.I was, moet 
het Hof oordeien of de woorden " ik ve~;klaar "' 
u.it het oogpunt van de geicligheid van de eed, 
dezelfde \\·aarde hebben a is de woorden " ik 
zweer " en zo niet, nagaan weike de gevoigen 
zijn van de wegiating van de woorclen « ik 
z'veer ». 

Om te antwoorclen op deze vraa.g die inzon
derheid in de bewijsregeling, maar ook op 
institutioneei gebied van zeer groot beiang is, 
moeten cle bestanddeien van cle eecl aJsmede 
cle aarcl ervan n ooclzakelijk vastgesteicl wor
den. 

Artikei 127 van de Grondwet bevat twee 
regeien : " Geen eed kan worden opgeiegd dan 
k rachtens de wet. Deze steit cle formu.le vast "· 

De rechtspraak heeft de tweede regei ver
soepeid door aan te nemen dat in somlnige 
zaken waarin de eed moet worden afgeiegd, 
gebruik kan worden gemaakt van gelijkwaar
dige bewoordingen, zonc1er dat cle geidigheicl 
van de eed daarom wordt aangetast . 

l 
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wordt geroepen, naar gelang van het 
geval, van de waarheid van een bewering 
of van de oprechtheid van een belofte, 
terwijl de uitvoering van deze handeling 
wordt uitgedrukt door h et werkwoord 
« zweren >>, dat tot h et wezen van iedere 

Dit is het geval voor het gedeelte van de 
deskundigeneecl betreffencle de verbintenis 
verslag uit te brengen, aclvies te geven of zijn 
opclracht te vervullen " in eer en geweten, 
nauwgezet en eerlijk » (cass ., 21, 30 mei 
en 6 juni 1960, Bull. en PASIC., 1960, I, 1020, 
1112 en 1145 ; 28 november 1960, ibid., 
1961, I, 340; 12 december 1960, ibid., 1961, 
I, 390; 7 februari 1964, ibid., 1964, I, 609). 
Dit is ook het geval voor de woorclen waardoor 
de godheid ten getuige wordt geroepen. 

De vorm van de eecl die de getuige in straf
zaken aflegt is claarentegen sacramenteel , 
behalve wat betreft de bewoorclingen waarin 
de godheicl wordt aangeroepen ; voor de oncler
zoeksrechter luiclt de getuigeneed a ls volgt : 
« de getuigen leggen de eecl af dat zij de 
gehele waarheicl en niets dan de waarheicl 
zullen zeggen » (Sv., art. 75); in politie
en correctionele zaken luidt hij als volgt : 
« de getuigen cloen ter terechtzitting op straffe 
van nietigheid de eed dat zij cie gehele 
waarheicl en niets clan cle waarheid zullen 
zeggen » (Sv., art. 155); voor het hof van 
assisen luidt hij « de getuigen leggen op straffe 
van nietigheicl de eed af dat zij zullen spreken 
zoncler haat en zonder vrees, clat zij de gehele 
waarheicl en n iets clan de waarheicl znllen zeg
gen » (Sv., art. 317); de weglating van het 
woord « de gehele » (waarheicl) heeft de nietig
heid van de eecl ten gevolge (cass., 3 november 
1969, An·. cass ., 1970, blz. 223) ; de weglating 
van de woorden « niets dan » (de waarheid) 
heeft h etzelfcle gevolg (cass., 23 januari 1967, 
An·. cass., 1967, b lz. 621); hetzelfde geldt voor 
h et verzuim van de woorden « zonder haat 
en zonder vrees » voor de getuige die zijn 
verklaring aflegt voor het hof van assisen 
(cass ., 9 augustus 1921 , Bttll. en PASIC., 1922, 
I, 11 ; cass. fr. crim., 9 december 1948, D., 
1949, blz. 44). 

Terwijl in burgerlijke zaken het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering enkel be
paalde, zowel in artikel 35 als in artikel 262 
(artikel 262 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvorclering werd gewij zigcl bij artikel 1 
van h et koninklijk besluit nr. 300 van 30 maa.rt 
1936, dat bevestigd werd bij bet. enig artikel 
van de wet van 4 mei 1936), dat de getuige 
« de eed zal afleggen de waarheid te zeggen » en 
artikel 262 eraan toevoegcle « op straffe van 
nietigheid », heeft het Gerechtelijk W etboek 
een nauwkeuriger formule aangenomen door 
zich op dit stuk aan de politie- en correctionele 

eed behoort, en niet door het werkwoord 
« verklaren >>, dat ten deze door de des
kundige is gebruikt ; zijn verklaring op 
het eerste blad van zijn verslag dus geen 
eed is, omdat hij noch in d e bewoordingen 
van de wet, noch in gelijkwaardige be-

zaken aan te passen: « Hij (de getuige) legt de· 
volgencle eecl af : Ik zweer dat ik de gehele 
waarheid en niets dan de waarheicl zal zeggen ; 
zo helpe mij God>>, Het Gerechtelijk Wetboek 
preciseert dus in artikel 934 uitdrukkelijk de 
waarborg van cle eecl. (Zie ook de artikelen 952, 
979, 985 en 987 v an het Gerechtelijk Wetboek 
en het verslag van de Heer Hermans in naam 
van de Commissie voor Justitie van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, Gedr. st. Kamer, 
zitt. 1965-1966, nr. 59, b lz. 139.) 

De wetgever heeft a ldus in nauwkeurige 
bewoorclingen de wettelijke verplichting vast
gesteld clie tot hiertoe voor de bewijseed ge
grond was op de beginselen van de wetgeving 
van v66r de onafhankelijkheicl van Belgie. 
De nieuwe bepaling moet op dat stuk als een 
verklaring worclen beschouwd. Zij bevestigt 
een oud bestanclcleel van de eed. .A.rtikel 1 
van het Besluit van de Soeverein Vorst van 
4 november 1814, dat nog altijd van kracht 
schijnt te zijn, bepaalt immers : « W anneer 
in enige procedure van welke aard ook termen 
zullen voorkomen tot het afleggen van de eed, 
zal zulks geschieden op de wijze v66r de 
inbezitneming van Belgie door de Franse 
1egers gebruikelijk », Dit besluit wercl genomen 
door Willem van Oranje, Soeverein Vorst van 
de N oordelijke N ederlanclen, als algemeen 
Gouvernetu· van Belgie. Het a lgemeen Gouver
n ement van Belgie strekte zich sincls 20 augus
tus 1814 uit over het grondgebied van de oude 
Oostenrijkse Nederlanden en over bet pi·insbis
dom op de recbteroever van de Maas, met 
uitzonclering van de Stad Luik. Ret grond
gebied op de linkeroever van de Maas, met 
inbegrip van Luik, vormde het .A.lgemeen 
Gouvernement van de Beneden-Rijn. De 
12e mei 1815 , werden de grondgebieden van 
de vroegere Oostenrijkse N ederlanden, het 
prinsdom Stavelot-Mahnecly en het hertogclom 
Bouillon, verenigd met het .A.lgemeen Gouver
nement van Belgie - behalve de kantons 
Eupen en Mahnedy, die aan Pruisen werden 
afgestaan - en later met het Koninkrijk cler 
Nederlanclen (Noordelijke en Zuidelijke) . Het 
besluit van de Soeverein Vorst van 4 novem
ber 1814 is de 31 e juli 1815 aan gene kant van 
de Maas bekend gemaakt (raaclpl. « Du ser
ment. De !'invocation divine dans le serment », 

recle van Procureur-generaal de Bavay op de 
plechtige zitting van het Hof van beroep te 
Brussel, 15 oktober 1867, B.J., 1867, kol. 1336) 

In a l cUe grondgebieclen omvat « de wijze 
v66r de inbezitneming van Belgie door de 



- 1089-

woordingen is uitgedrukt ; terwijl hieruit 
volgt dat wanneer de partijen van deze 
formaliteit niet hebben afgezien, de ont
stentenis van de eed de nietigheid van het 
deslumdigenverslag medebrengt, zodat de 
feitenrechters het ter zake neergelegd 

Franse legers gebruikelijk "• de aanroeping van 
de godheid, hetgeen door de Fr·anse wet
geving werd weggelaten (ra,adpl. DE BAVAY, 
eod. loc.). 

Buiten deze tussenperiode gedurende welke 
de wetgever uitdrukkelijk elke aanroeping van 
de godheid heeft willen weglaten, daar hij 
er een « burgerlijke formule " en een « leken ,_ 
verbintenis wou van maken, is deze aanroe
ping, of ze nu uitdrukkelijk is of niet, een 
wezenlijke, op straffe van nietigheid voorge
scbreven recbtsvorm (cass., 26 februari 1900, 
Bull. en PASIC., 1900, I, 166; 7 juli 1947, 
ibid., 1947, I, 323; 23 mei 1949, ibicl., 1949, 
I, 386). De woorden van de aanroeping zijn 
echter niet sacramenteel, zelfs in strafzaken 
(cass., 29 juli 1948, Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 464; 26 september 1949, ibid., 1950, I, 16; 
P. J\I[AHILLON en S. FREDERICQ, « Notions sm• 
I; essence et la forme du serment "• Annales du 
notw·iat et de l'enugist?·ement, HJ50, nr. -25, 
blz. 164; err. HUBERLANT, « La formule 
du serment en justice et la liberte religieuse "• 
Ann. d1'0it et sc. pol., d. XXVIII, 1968, 
blz. 141 en volg., inz. blz. 185). 

Uit bet feit dat de aanroeping van de god
heid niet vastgesteld is t .a .v. een bepaalde 
godsdienst, moet worden afgeleid dat in zover 
zij wordt aangeroepen, de formule kan worden 
aangepast of aangevuld naar gelang van de 
noodwendigheden van de godsdienst van 
degene die de eed moet afleggen. Aldus worden 
de toevoegingen van de aanroeping van de 
godbeid, die beantwoorden aan de vereis
ten van de godsdienst van degene die de 
eed aflegt, als wettelijk beschouwd (raadpl. 
cass., 28 juli 1857, Bttll. en PAsiC., 1857, 
I, 376; de conclusie van Procm·eur-generaal 
Faider v66r cass., 9 september 1870, ibid., 
1870, I, 490; cass., 9 juli 1877, ibid., 1877, 
I, 335 ; 25 mei 1925, ibid., 1925, I, 258; zie 
oak M. lliARINOWER, « Over de eed en de vrij
heid van geweten "• R . W., 1948-1949, 677; 
err. HUBERLANT, op. cit., blz. 185 ; P. MAHIL

LON en 8. FREDERICQ, Op. cit., ru·s. 9, 11 en 
15, blz. 156 en 159). 

Doch deze bestanddelen die ingevolge de 
godsdienst van de eedaflegger bij de aanroe
ping van de gocldelijke bijstand worden ge
voegd, mogen niet worden opgelegd (raadpl. 
LAURENT, P1·incipes de d1·oit civil, XX, 1876, 
blz. 254 en 259 ; G. DaR en BRAAS, La Con
stitution, Lois politiques et administmtives, in 
Les Novelles, II, nr. 1026, blz. 334; P. WmNY, 
D1·oit constitutionnel, blz. 338 en 339) ; Iaten 

deslnmdigenverslag niet hebben kurtnen 
goedkeuren en geldig verklaren dan met 
rniskenning van het begrip zelf van de 
eed (schending van alle in bet rniddel 
vermelde wettelijk~ bepalingen); 

tweede onde1·deel, overeenkomstig de 

wij nogmaals zeggen dat de aanroeping van 
de godheid onafhankelijk is van een be
paalde godsdienst. De aanroeping in de eed 
niet aileen van God, maar oak van al zijn 
heiligen, hetgeen lange tijd bet geval was, 
kan van de eedaflegger niet worden vereist. 
De 14• mei 1878 heeft het Hof voor de 
laatste maal beslist over een voorziening 
van een advocaat, die veroordeeld was om te 
hebben geweigerd aan de aanroeping van de 
goclbeid die van alle heiligen toe te voe" 
gen, dat deze veroordeling indruiste tegen 
het besluit van 4 november 1814 (cass. ,' 
14 mei 1878, Bt<ll. en PASIC., 1878, I, 344; 
adde : cass., 8 november 1847, ibid., 1847, 
I, 463; 19 oktober 1874, ibid., 1874, I, 348; 
raadpl. ook J. BARA, Essai stw les 1'app01·ts 
de l' Etat et des 1·eligions att point de vue consti
ttttionnel, thesis voor het doctoraat in de 
recbten, Doornik, 1859, blz. 139; L. HOUET, 
« Du serment judiciaire "• B.J., d. XXIV, 
biz. 1457). De beslissing komt ·avereen. met 
bet zoeven vermelde beginsel en is de enige die 
wettelijk kan genomen worden. De eed ver
bindt de godheid met de erin uitgedrukte 
verbintenis ; deze verbintenis staat niet in de 
wet gelet op een godsdienst ; elke godsdienst 
steunt op de verering van de godheid, maar 
aile godsdiensten omvatten niet het geloof in 
de heiligen. 

De eed met de aanroeping van de god
heid is geen bandeling of ceremonie van de 
eredienst. Het Hof heeft herbaaldelijk beslist 
dat de verplichte eedaflegging niet strijdig is 
met artikel 14 van de Grand wet (cass., 28 mei 
en 25 juni 1867, Bttll. en PASIC., 1867, I, 275 
en 295, en de conclusie van Procureur-generaa1 
Mathieu Leclercq; 28 april 1868, ibid., 1868, 
I, 400 en de conclusie van Advocaat-generaal 
Cloquette. Deze rechtspraak wordt gevolgd 
door THO NISSEN [La Constittttion belge annotee, 
1879, nr. 90, blz. 61-62; nr. 567, blz. 381-383], 
WIGNY [D1·oit constittttionnel, I, 1952, nr. 215] 
en MAST [Ovm·zicht van het Belgisch g?·ondtvet
telijk recht, 1965, nr. 383], en wordt gecr•iti
seerd door LAURENT [P1·incipes de d1·oit civil, 
XX, 1876, nrs. 222 tot 225] en onder voorbe
boud goedgekeurd door GIRON [Dictionnaire 
de d1·oit administmtif et de d1·oit public, II, 1895, 
v 0 -Libe1·te de conscience, nr. 54], ERRERA 
[Tmite de d1·oit public belge, 1909, nr. 55bis, 
blz. 87 en 88], DoR en BRAAS [La Constitution, 
in Les N ovelles, Lois politiqu.es et administmti
ves, II, nr. 1026]). Het heeft eraan toegevoegd 
met verwijzing naar artikel 14 van de Grand-
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artikelen 317 en 431 van het Wetboek 
van bm·gerlijke rechtsvordering de eed
.afiegging van de deskundigen· schriftelijk 
geschiedt onderaan het verslag in de 
vorm van een verklaring waarin de wet
telijke formule of een gelijkwaardige for-

wet, dat de eedaflegging in bewoordingen met 
·verplichte aanroeping van de goclheid « n'en
trave en rien Ia liberte des citoyens de 
manifester leurs opinions en toute matiere, 
de suivre le culte qui letu' convient ou de 
·n'en pratiquer aucun » (cass., 26 maart 1906, 
Bull. en PASIC., '1906, I, 176). De aam·oeping 
van de godheid is niet aileen geen hande
ling van de eredienst, maar shut evemnin een 
verbintenis in t.a. v. een bepaalde goclsdienst 
(P. MAHILLON en S. FREDERICQ, op. cit., 
nr. 9, blz. 156; CH. HUBERLANT, op. cit., 
blz. 144, 147 en 150). 

De nieuwe bepaling van het Gerechtelijk 
Wetboek dat de verplichting bevestigt de 
godheid in de eed aan te roepen door de 
nitdrukkelijke vermelding van deze aan
roeping (G. vV., art. 934) heeft geen aanleiding 
gegeven tot discussie bij de Senaat en bij de 
Kamer (Gedr. st. Senaat, 170, zitt. 1964-1965, 
Kamer, 59, zitt. 1965-1966, ill',. 49, blz. 139). 

De Belgische wetgeving verschilt van de 
Franse wetgeving ; behoudens de eedformule 
van de gezworenen, bevat geen enkele bepa
ling van het Frans positief recht een uit
drukkelijke aanroeping van de godheid (Sv., 
art. 312, thans art. 304 van het nieuw Frans 
Wetboek van strafv., ordonn. van 23 decem
ber 1958). 

In Belgie verleenden de Kamer en de 
Senaat bij eenparigheid hun goedkem·ing aan 
de uitdrukkelijke aam·oeping van de god
b eid in de eedformule en deze kan blijkbaar 
niet meer betwist worden op grond van de 
artikelen 14 en 15 va.n de Grondwet. 

Ret Hof heeft herhaaldelijk beslist dat deze 
aam·oeping in de huidige stand van het positief 
recht een wezenlijk bestancldeel is van de 
'bewijseed (raadpl. de · verwijzingen, sttpm, 
blz. 1089; zie ook P. lVIAHILLON enS. FREDE
RICQ, op: cit., m. 8, blz. 156). 

* * * 
Ret Hof heeft, zoals cle rechtsleer, terecht 

grote aandacht besteed aan de clraagwijdte 
van de aam·oeping van de godbeid in de 
eed, doch het heeft zich niet uitdrukkelijk 
uitgesproken over de vraag of de woorden 
« ik zweer » ook tot het wezen van de eed, 
namelijk van de deskuncligeneed, behoorden. 

Artikel 127 van de Grondwet omschrijft 
het woord « eed » niet. Ret verwijst naar de 

- wet ; maar de wet geeft aileen de formules op. 
Derhalve rijst de vraag, die in het eerste 

mule wordt overgenomen, gevolgd door 
de handtekening van de deskundigen, 
zodat de vermelding « Gedaan te Luik, 
na de eed ·te hebben afgelegd, op 17 de
cember 1966 ,, v66r de handtekening van 
de aangestelde deskundige, niet aan de 

onclerdeel van het middel wordt behandeld, 
of de woorden « ik zweer » ook tot het wezen 
behoren van de eecl en of de woorden « ik ver
klaar » een gelijke waarden hebben. 

De eed is een plechtige waarborg die erin 
bestaat de goddelijkheid tot staving van een 
verbintenis aan te roepen. 

De getttigeneed en de deskundigeneecl zijn 
van dezelfde aarcl. 

In een lange en minutieuze conclusie v66r 
het beroemd arrest van het Hof van 28 mei 
1867, heeft Procm·eur-generaal lVIathieu 
Leclercq terecht gezegd : « Ce terme designe 
tantot une promesse clout on garantit la. 
sincerite par !'invocation de Dieu, tantOt 
!'affirmation d'un fait sm· Ia verite duquel 
on prend Ia divinite i1 temoin », De getuige 
bevestigt een feit ; de deskundige doet de 
belofte zijn rapport in eer en geweten op te 
maken; « Le serment est l'acte par lequel 
l 'homme prencl Dieu i1 temoin cle Ia verite 
de ce qu'il affirme ou de Ia sincerite de Ia 
promesse qu'il fait » (cass., 28 mei 1867, 
Bull. en PASIC., 1867, I, 275 en volg, inz. 
blz. 293). 

De deskundige zweert dat hij zijn opdracht 
in eer en geweten zal vervuilen. Hij verbindt 
zich ertoe. Zweren is zich verbinden met aile 
plechtigheid en waarborg die de aam·oeping 
van de godheid insluit. Wat hier de eed 
kenmerkt is de verbintenis onder haar meest 
plechtige vorm, opdat zij het meest absoluut 
zou zijn (raadpl. GIRON, op. cit., blz. 389, 
ill'. 1 ; WILKIN, Dictionnai1·e de cl1·oit public, 
1963, blz. 361, m·. 3 ; H. CAPITANT, Diction
nai?'e itwidiqtw, 1936, v 0 Serment, biz. 447; 
DALLOZ, Dictionnai1·e cle cl?·oit, II, 1966, V 0 Sm·
ment, biz. 610). 

Zeer algemeen werd beweerd dat de woorden 
« ik zweer » op zichzelf impliciet de god
heid aam·oepen. Dit is de mening van GAR
RAUD ( T1·. th. et pmt. d'insi1·. C1'im. et de p1·oc. 
penale, II, 1909, blz. 65), COLIN en CAPITANT 
(D1·. civ. j1·., II, 1953, ill'. 813); GIRON (Diction
nai?·e de cl?·oit administratif, 1896, biz. 389, 
ill'. 1), MARILLON en FREDERICQ (op. cit., 
m·. 5, blz. 154). Deze wordt gedeeld door 
Mathieu Leclercq ( conclusie v66r cass., 28 mei 
1867, Bull. en PASIC., 1867 , I, 275, inz. 
blz. 280 en de noten 3 en 5), door Procm·em•
generaal Faider (" Du serment », rede uitge
sproken .op de plechtige openingszitting van 
het Hof van beroep te Luik van 1 okto
ber 189,8, Belg. iud., 1898, kol. 1378) en 
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wettelijke vereisten beantwoordt en een 
in de wet niet voorgeschreven wijze van 
eedaflegging oplevert, die, daar de par
tijen niet ervan afgezien hebben zich op 
deze onregehnatigheid te beroepen, het 
deskundigenonderzoek met nietigheid 

door Procureur-generaal de Bavay (op . cit., 
Belg. iud., 1867, kol. 1333 en 1334) . Ad
vocaat-generaal Cloquette heeft in zijn con
clusie voor het Hof de 28• april 1868 gezegd : 
" ( ... ) de woorden « ik zweer " verwezen
lijken en bevatten alles wat door een eed 
wordt vereist. Zij omvatten met dezelfde 
kracht a ls de woorden " alzo helpe mij God " 
de aanroeping van de godheid " [Bull. en 
PASIC., 1868, I, 393, inz. blz. 399). Zoals in 
deze omstandigheden door het openbaar 
ministerie gezegd werd, met verwijzing naar 
de beslissing van de grondwetgever om in het 
ontwerp van grondwet, namelijk in de artike
l~n 80 en 83 betreffende de eed van de Koning 
en van de Regent, de woorden " zo h elpe mij 
God " te laten vallen, vormen deze woorden 
eigenlijk een pleonasme met de woorden « ik 
zweer "· Het voegde eraan toe dat « het enige 
verschil is dat in de formule « ik zweer " de 
aanroeping impliciet is, in plaats van expliciet 
zoals in andere formules "· 

Het Hof sloot zich aan bij deze rechtsleer. 
Het heeft beslist dat " de eed ( ... ) de aan
roeping van de godheid insluit " (eod. loco, 
biz. 401; raadpl DE BAVAY, op. cit., kol. 1334; 
GARRAUD, Inst1·. crim. et p1·oc. 11en., II, 1909, 
m·. 396, blz. 71 ; contm : HuBERLANT, op. cit., 
blz. 160, 163, 182 ; R. WILKIN, Dictionnai1•e de 
d1·oit pttblic, 1963, blz. 360, mo. 2 ; blz. 361, 
nr. 3; G. DucHAINE, " Du serment "• Belg. iud., 
d. XXV, kol. 626 en 636 ; raadpl. Gedr. 
St. Kamer, Buit. zitt. 1936, nr. 58, blz. 8, 13 
en 14). · 

Het feit dat het Gerechtelijk '¥etboek, daar 
waar het niet uitdrukkelijk in de eedsformule, 
namelijk in artikel35 en 262 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, voorkwam:, 
de uitdrukkelijke aamoeping van de god
heid heeft toegevoegd, laat niet toe te beslui
ten dat de eed die in het werkwoord « zweren " 
tot uiting kwam, niet reeds een verbintenis 
insloot waarmee de godheid is verbonden. 

Elke eed· bevat trouwens een uitdrukkelijke 
aanroeping van de godheid, zoals het open
baar ministerie h et Hof eraan herinnerd heeft 
de 28• april 1868. De eed overeenkomstig 
artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 door 
« aile burgers belast met enig openbaar ambt 
of dienst ( ... ) afgelegd alvorens in dienst te 
treden "• bevat geen enkele uitdrukkelijke 

trof (schendiug van · alle in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eiseressen voor de 
feitenrechter, om de door hen voorgedra-

aam·oeping van de godheid. En nochtans 
hij drukt de meest plechtige verbintenis uit 
die kan aangegaan worden, vermits hij betrek
king heeft op de« getrouwheid aan de Koning, 
gehoorza,amheid aan de Grondwet en aan de 
wetten van het Belgische Volle >> . De eed die 
de !eden van de Kamer en de Senaat afleggen 
vermeldt evemnin de uitdrukkelijke aam·oe
ping van de godheid (decreet van 20 juli 
1831, art. 1 : Ik zweer de Grondwet na te 
leven; raadpl. HUYTTENS, Disc. Cong1·. Nat., 
1844, nr. 298, blz. 170; Nederlandse tekst van 
de eed : K.B. 18 september 1894 ; Duitse tekst 
van de eed : K.B. 17 juli 1926). 

Hetzelfde geldt voor de eed van de Koning 
waarvan artikel SO van de Grondwet de woor
den vermeldt (zie ook inzake verkiezingen : 
Kieswetboek, artikel 104; inzake provinciale 
verkiezingen : wet van 19 oktober 1921, 
art. 3 ; inzake gemeenteverkiezingen : gemeen
tekieswet, K.B. gecoiird.- 4 augustus 1932, 
art. 19. - Bedrijfsrevisoren : wet van 22 juli 
1953, art. 3. - Advocaten : G.W., art. 429). 

Artikel 498 van het Wetboek van koophan
del stelt vast dat de aangifte van cle schuldeiser 
van het faillissement eindigt met de verkla
ring « Ik bevestig dat deze mijn schuldvorde
ring echt en waarachtig is, zo helpe mij God >>. 

Deze formule heeft niet de kracht van de eed 
(Zie DE PAGE, op. cit., blz. 380 en 381, noot 5; 
CH. VAN REEPINGHEN en P . REYNTENS, 
Fonmtlai1·e annote de p1·ocedtwe commm·eiale, 
d. II, 1955, biz. 84. Zie ook de eed van de 
vereffenaars, W etboek van koophandel, arti
kel 460) . 

De wet maakt het onderscheid tussen de 
verklaringen onder ede, de plechtige bevesti
gingen en de eenvoudige verldaringen. De 
wetgever let erop geen eed op te leggen 
wanneer hij dit excessief acht. 

De bevestiging op em· clat de verklaring op
recht en volledig is, zoals bepaald bij het 
koninklijk besluit van 31 mei 1933 inzake 
verk!aringen te doen in verband met de 
subsidies, vergoedingen en toelagen van elke 
aard die geheel of gedeeltelijk ten laste van 
de Staat zijn, is een bijzonder misdrijf en geen 
meineecl, indien zij leugenachtig is . Evenzo is 
het wanneer het gaat om de bevestiging die 
in de aangiften van nalatenschappen vereist 
wercl bij artikel16 van de wet van 11 oktober 
191.9, welke bepaling niet is overgenomen in 
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.gen exceptie van nietigheid te verant
woorden, in htm conclusie enkel beweer
den, eensdeels, dat de formule van de door 
de · deskundige afgelegde eed bovenaan 
op het deskundigenverslag en niet eronder 
.stond en, anderdeels, dat hun aan de 
deskundige gedane verklaringen en vor
. deringen in het verslag niet voorkomen ; 

Dat de eiseressen hoegenaamd geen 
kritiek oefenden op de bewoordingen die 
de deskundige in de eedformule heeft 
gebruikt; 
·. Overwegende derhalve dat luachtens 
artikel 864, lid 1, van het Gerechtelijk 
W etboek de nietigheid gedekt is die kan 
voortvloeien uit bet feit dat de deslum
·dige in de fonuule van de door hem afge
Jegde eed de woorden « ik verklaar » heeft 
gebruikt in plaats van « ik zweer » ; 

Dat de eiseressen zich hierop dus niet 
·meer kunne~l. beroepen ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is; 

W at het tweede onderdeel betreft ;, 

Overwegende dat niet wordt betwist 
dat de eed waarvan de geldigheid wordt 
betwist op het eerste blad van het des
kundigenverslag voorkomt en dat deze 
.inleidende verldaring door de deskundige 
is ondertekend ; 

Dat voor het overige het arrest vast
stelt, zonder dienaangaande te worden 
. gekritiseerd, dat het eerste blad van het 
. verslag hiermee een geheel vormt en dat 
. onderaan op dit verslag de handtekening 

.het Wetboek van de successierechten (zie 
Rep. pmt. d1-. belge, v 0 Serment, nr. 8, blz. 151 ; 
P. M.AHILLON en 8 . F'REDERICQ, 01J• cit., 
blz. 154, noot 4, blz. 129 ; CH. HUBERLANT, 
op. cit., blz. 182, noot 112, blz. 124). 

Inzake getuigenissen werd oak een onder
scheid gemaakt tussen de verklaring of de 
belofte en de eed. 

Dit is het geval in artikel 269 van het Wet
hoek van strafvordering waarin duidelijk het 
verschil tot uiting komt tussen de eed en de 
belofte of de verldaring van de getuigen, en 
'luidens hetwelk de getuigen die krachtens de 
discretionaire macht van de voorzitter van het 
hof van assisen worden gehoord niet worden 
beedigd en htm verklaringen slechts als inlich
tingen worden beschouwd. 

Procm·eur-generaal Mathieu Leclercq zegde 
·voor het Hof op 28 mei 1967 : « ••• !'article 269 
du Code d'instruction criminelle marque 
claitement la clifference entre le serment et la 
•promesse ou declaration des temoins en justice 
( ... ). C'est a cause de l'appel devant la divinite 

·que Ia loi a prefere Je serment a Ia promesse ou 

van de deskundige wordt voorafgegaan 
van de woorden « Gedaan te Luik, na de 
eed te hebben afgelegd, op 17 december 
1966)); 

Overwegende dat de deskundige erop 
gelet heeft eensdeels te tekenen onderaan 
de formule van de door hem afgelegde 
eed en anderdeels naar deze eed te ver
wijzen alvorens het deslumdigenverslag 
te ondertekenen, zodat de rechter wette
lijk heeft kunnen beslissen dat het feit 
dat de eedformule niet op bet einde van 
bet verslag was i.ngelast, de nietigheid 
van het verslag niet medebracht ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
mid.del ~1.iet kan worden aangenomen ; 

Om die rede~1.en, verwerpt de voorzie
)ling ; veroordeelt de eiseressen in de kos
ten. 

25 jtmi 1971. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Polet. - Gelijlcluidende conclttsie, 
de H. Ganshof van der Meersch, procu
reur-generaal. - Pleite1·s, de HR. Van 
Ry:n en Dassesse. 

Je KAMER. - 25 juni 1971. 

1° HUUR vAN GOEDEREN.- PACHT . 
- DE ONTVANKELIJKHEID VAN ELKE 

declaration ( ... ); l'homme qui sons serment 
rend temoignage ou fait une promesse engage 
plus etroitement sa conscience, offre une 
garantie de plus a Ia societe que s'il se bornait 
a declarer ou promettre ( ... ) » (B.,ll. en PASIC., 
1867, I, 282 en 283). 

Inzake vals getuigenis en meineed wordt 
vereist dat de dader gezw01·en heeft en niet 
alleen ve-rlclactnl heeft (GARRAUD, nr. 399, 
biz. 76 ; Re1J. pmt. d1'. belge, v° Faux temoig
nage et fa1tx se>·ment, m·. 15, blz. 670). 

Door de uitdrukking « ik zweer " onder
scheidt de eed zich van andere plechtige ver
bintenissen die de wet oplegt (lliARILLON en 
FREDERICQ, op. cit., nr. 5, blz. 154; Rep. 
p1·at. d1·. belge, V 0 Sennent, nrs. 4 en 6; S.A.VA
TIER, D1·. civ., 1949, nr. 64; CucHE en' VINCENT, 
P1·ecis p1·oc. civ. et commm·ciale, 1960, nr. 539, 
biz. 566). 

In de huidige stand van de wetgeving kan 
niet worden beschouwd dat de uitdrukking 
« ik verklaar " op zichzelf van gelijke waarde 
is als de uitdrukking « ik zweer "· 

W.G. 
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VORDERING INZAKE RECHT VAN ·VOOR
KOOP TEN GUNSTE VAN DE HUURDER 
VAN EEN LANDEIGENDOll'l HANGT AF 
VAN EEN VOORAFGAAND VERZOEK VAN 
DE ElSER TOT VERZOENING. - WET
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING, ARTIKEL 59. 

2° HUUR vAN GOEDEREN. - PACHT. 
- HERSTELLING VAN HET NADEEL 
GELEDEN DOOR DE HUURDER VAN EEN 
LANDEIGENDOM IN GEVAL VAN VER
KOOP HIERVAN MET 1\USKENNING VAN 
HET RECHT VAN VOORKOOP VAN DEZE 
HUURDER. - BURGERLIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 1778quinqtties. - BEPALING 
ZONDER INVLOED OP DE VERZOENINGS
RECHTSPLEGING OJ\'ISCHREVEN IN ARTI
KEL 59 VAN HET WETBOEK VAN BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. 

1° Een v01·de1·ing in zake 1·echt van voo1·koop 
ten gtmste van de hutt?·de?' van een land
eigendom is slechts ontvankelijk na een 
ve?·zoenings?·echtspleging (1) (2) . (Rv., 
art. 59, gewijzigd bij artikel 3 van de 
wet van 1 februari 1963.) 

2° De wijze van he1·stelling van het nadeel 
doo1· de huu1·de1• van een landeigendom 
geleden in geval van ve1·koop hiervan, 
doo1· de ve?·hutw·der met miskenning van 
het ?'echt van voo?'lcoop van de huu1·de1·, 
heejt geen invloed op de ve1·zoening zelf, 
zoals zulks is bepaald in m·tikel 59 van 
het W etboek van bU?·geTlijke ?'echtsvo?·de
?'ing, gewijzigd bij artikel 3 van de wet 
van 1 jeb1·uari 1963. · (B.W., arti
kel 1778quinqt£ies.) 

(LENAIN EN BLAJ\'IPAIN, 
T. ROBERT EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 juni 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg t e N amen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 59 van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering, gewij-

(1) Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wet
hoek, gewijzigd door artikel 8 van de wet van 
28 december 1967, dat van kracht is sinds 
de 1 e januari 1969, vervangt artikel 59 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. 

(2) Zoals artikel 59 van het Wetboek van 

zigd bij de wetten van 7 juli 1951 en 
1 februari 1963, en 177 8quinquies van het 
Burgerlijk Wetboek (wet van 1 februari 
1963), 

doo?·dat het bestreden vonnis de her
opening der debatten beveelt slechts op
dat verweerder het bewijs van de « over
schrijving » van zijn vordering op de kant 
van de akte van verkoop zou kunnen bij
brengen en hierbij de grand van niet
ontvankelijkheid door de eisers afgeleid 
uit het niet opmaken van een proces
verbaal van v erzoening of van niet-ver
zoening verwerpt op grand dat het nutte
loos voorkwam zulk een proces-verbaal 
op te stellen daar de verzoening onmoge
lijk werd gemaakt door de ondertekening 
van een koopovereenkomst en dat arti
kel 59 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering niet toepasselijk is op de 
rechtsvorderingen betreffende het recht 
van voorkoop, vermits artikel 1778qttin
quies van het Burgerlijk Wetboek geen 
enkele mogelijkheid van verzoening open
laat, 

te1·wijl artikel 59 van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering uitdrukkelijk 
werd toepasselijk gemaakt op de vorde
ringen in zake het recht van voorkoop 
door de wet van 1 februari 1963, die de 
verschijning en het opmaken van een 
proces-verbaal in ieder geval voorschrijft, 
en artikel 1778quinquies van het Burger
lijk W etboek met deze bepaling geenszins 
onverenigbaar is : 

Overwegende dat de eisers de niet-ont
vankelijkheid van de rechtsvordering 
hebben opgeworpen op grand dat, bij 
toepassing van artikel 59 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering, 
zoals het werd gewijzigd bij artikel 3 van 
de wet van 1 februari 1963, een vordering 
in zake het recht van voorkoop ten gunste 
van huurders van landeigendommen, het
geen ten deze het geval is, slechts ont
vankelijk is na een rechtspleging in ver
zoeni11g; 

Overwegende dat de feitenrechter ten 
onrechte heeft beslist dat bedoelde voor
afgaande paging tot verzoening ter zake 
onnodig was om de reden dat voormeld 
artikel 59 « onverenigbaar is met de 
bewoordingen van artikel 1778qttinquies 
van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk 

burgerlijke rechtsvordering is de bepaling van 
het Gerechtelijk W etboek, waardoor het wordt 
vervangen, een dwingende bepaling en geen 
bepaling die de openbare orde raakt : cass., 
16 maart 1967 (An·. cass., 1967, blz. 877). 
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iedere mogelijkheid van verzoening uit
sluit, maar slechts aan de uit het ge
hum·de gezette hmu·der de keuze laat 
tussen twee wijzen van herstelling van 
het nadeel dat hem werd veroorzaakt 
door de miskeJ=ing van zijn recht van 
voorkoop "; 

Dat de wijze van vergoeding van de 
schade inderdaad geen invloed heeft op 
de aftoop van een verzoening betreffende 
·de vordering die deze vergoeding beoogt ; 

D at het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; verklaart het arrest bindend 
vo_or de in tussenkomst geroepen par
tijen ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan; zegt dat hierover door de feiten
rechter zal worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te DiJJ.ant, zitting houdende in hoger 
beroep. 

15 juni 1971. - 1e kamer. - Vo01·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Ganshof van der Meersch, procu
reur-generaal. - Pleite1·, de H. Simont. 

1e KAMER. - 25 juni 1971. 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - TESTAMENTEN. - UITLEG
GING. - TOEPASSING VAN ·DE WETTE
LIJKE BEPALINGEN INZAKE ERFREGE
LING BIJ VERSTERF, INDIEN ER EXTRIN
SIEKE GEGEVENS ONTBREKEN.- WET
TELIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN BESCHIKKING VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR DE 
ElSER NIET KON BENADEELD WORDEN. 
- NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

1° De 1·echte1· die zonde1· miskenning van de 
bewoo1·dingen van een testament vast
stelt dat dit clttbbelzinnig is, kan voo1· de 
ttitlegging e1·van toepassing maken van 
de wettelijke bepalingen inzake e1j1·ege
ling bij ve1·ste1j, indien e1· ande1·e ext?·in
sieke gegevens ontb1·eken (1). 

2° Niet ontvankelijlc, wegens het ontb1·eken 
van belang, is het middel dat k?·itiek 
oefent op een bepaling van de best1·eden 
beslissing waanloo1· de eise1· niet kon 
benadeeld tv01·den (2). 

(HUWART, 
T. GOFFIN EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 26 maart 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste Iniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doonlat, op de rechtsvordering van de 
eerste verweerder qttalitate qtta die ertoe 
strekte voor recht te zeggen dat het op 
16 juli 1964 voor notaris Soille verleden 
authentiek testament van juffrouw Euge
nie Vierset aldus moest worden uitgelegd 
dat de toewijzing aan eiser van « het 
eigendom in de Rioulstraat, het park en 
h et kasteel met de inhoud, behalve het 
geld en de effecten » in de aan hmn ver
maakte helft van het vermogen viel 
maar niet bij die helft gevoegd werd, het 
bestreden arrest op tegenspraak ten aan
zien van alle partijen en bij wijziging van 
de beslissing van de eerste rechter beslist 
dat het litigieuze legaat die omvang had 
en zegt dater bij de vereffening-verdeling 
van de nalateJ1schap met deze uitlegging 
rekening zal worden gehouden, 

te1·wijl de erftaatster zich als volgt uit
drukte : « Ik vermaak aan Inijn neef 
Charles Huwart (thans eiser) de helft 
van mijn vermogen, a lsmede mijn eigen
dom in de Rioulstraat, het park en het 
kasteel met de inhoud, behalve het geld 
en de effecten. De aJJ.dere helft van mijn 
vermogen vermaak ik gezamenlijk en bij 
gelijke delen aan mijn nichten Mevrouw 
Aerts, geboren Antoinette Huwart, ,Me
vrouw van den Bulcke, geboren Francine 
Huwart, Mevrouw Berg, geboren Renee 
Dufrenoy, en Mevrouw Comblen, geboren 
Suzam1.e Dufrenoy (thans verweersters). 
Ik onterf mijn neef AnnaJld Dufrenoy, 

(1) Raaclpl. cass., 15 maart 1968 (An·. cass., 
1968, blz. 934) en 20 februari 1970 (ibid., 
1970, blz. 586). 

(2) Raaclpl. cass., 12 april 1965 (Bull. ·en 
PAsro., 1965, I, 864). 
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doch het bedrag dat hij me verschuldigd 
is moet hij niet terugbetalen " ; verre dat 
« de uitdrukkingen die de erflaatster heeft 
gebruikt volkomen onverenigbaar zijn ,, 
zoals het arrest dat beslist, de overledene, 
door de bewoordingen die zij heeft ge
bruikt om haar wil uit te drukken, inzon
derheid het gebruik van de verbindende 
uitdrukking « alsmede ,, die de aanvul
lende waarde van het voegwoord « en " 
bezit, noodzakelijk haar eigendom in de 
Rioulstraat, het park en het kasteel met 
de inhoud, behalve het geld en de effec
ten, heeft willen voegen bij de eerste helft 
van haar aan haar· neef, eiser, vermaakte 
vermogell., terwijl zij de andere helft aan 
al haar nichten, de verweersters, gaf, en 
aldus onder het woord « vermogen " niet 
haar « nalatenschap " begreep, dat wil 
zeggen bet geheel van haar boedel, zoals 
de rechter in hoger beroep zulks ten 
onrechte vermeldt, doch, zoals de eerste 
rechter terecht had beslist, « al het 
overige " van haar goederen na de bij
zondere bestemming die zij had gegeven, 
enerzijds, aan het onroerend goed met 
zijn aanhorigheden, die, zoals het arrest 
vaststelt, het kader vormden waarin de 
overledene vele jaren had geleefd en 
waaraan zij zeer gehecht was, en, ander
zijds, aan de schuld van Armand Dufre
noy jegens haar; het arrest, door aan het 
testament van juffrouw Vierset een zin 
en een draagwijdte te geven die onvere
nigbaar zijn met de bewoordingen ·ervan, . 
de bewijslrracht van deze akte heeft mis
kend (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322) en, bijgevolg, niet passend 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

en over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 893, 895, 
967, 969, 1001, 1002, 1134 en, voor zoveel 
als nodig, 544, 718, 724, 731, 971 tot 
974, 1010, 1014 en 1135 van h et Burger
lijk Wetboek, 1315, 1341 ~ 1349, 1353, 
1319, 1320, 1322 van het zelfde wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

dooTdat, op de rechtsvordering van de 
eerste verweerder qttalitate qua die ertoe 
strekte voor recht te zeggen dat het 
autheJJ.tiek testament van juffrouw Euge
nie Vierset, dat op 16 juli 1964 voor 
notaris Soille werd verleden en als volgt 
luidt : « Ik vermaak aan mijn neef Charles 
Huwart (thans eiser) de helft van mijn 
vermogen, alsmede mijn eigendom in de 
Rioulstraat, het park en het kasteel met 
de inhoud, behalve het geld en de effec
ten. De andere helft van mijn vermogen 
vermaak ik gezamenlijk en bij gelijke 

delen aan mijn nichten, Mevrouw Aerts, 
geboren Antoinette Huwart, Mevrouw 
van den Bulcke, geboren Francine Hu
wart, Mevrouw Berg, geboren Renee 
Dufrenoy, en Mevrouw Comblen, geboren 
Suzanne Dufrenoy (thans verweersters). 
Ik onterf mijn neef Armand Dufrenoy, 
doch het bedrag dat hij me verschuldigd 
is moet hij niet terugbetalen "' aldus 
moest worden uitgelegd dat de toewijzing 
aan eiser van« het eigendom in de Rioul
straat, het park en het kasteel met de 
inhoud, behalve het geld en de effecten "' 
in de aan hem vermaakte helft van het 
vermogen viel maar niet bij die helft 
gevoegd werd, ·het arrest op tegenspraak 
ten aanzien van aile partijen en bij wij
ziging van de beslissing van de eerste 
rechter beslist dat het litigieuze 1egaat 
die omvang had, door te besluiten - op 
volgende gronden : 1° « Het hof zou de 
oplossing van het probleem tevergeefs 
zoeken in de bewoordingen van deze 
beschikking van het testament ; ... 
immers de door de erflaatster gebruikte 
uitdrukkingen zijn volkomen onverenig
baar ; ... hieruit moet worden afgeleid dat 
de erflaatster, hetzij in de toewijzing van 
het legaat aan Charles Huwart, hetzij in 
de toewijzing van het legaat aan de 
andere erfgenamen een uitdrukking heeft 
gebruikt die noch met haar bedoeling 
noch met haar wil overeenstemde ; ... de 
eerste rechters hebben zich dus vergist 
wanneer zij geloofden de oplossing van 
het probleem aileen in de bewoordingen 
van het testament te ontdekken " ; 
2° « buiten het testament zou tevergeefs 
gezocht worden naar enig element, zoals 
een geschrift van de overledene, waardoor 
kon uitgelegd worden wat juist, of zelfs 
waarschijnlijk, h aar wil was " ; 3a " bij 
gebrek aan uiterste ·wilsbeschikkingen 
regelt de wet zelf, op grond enerzijds van 
de vermoedelijke genegenheid van de 
overledene en anderziJds van zijn ver
plichtingcn te5enover zijn familieleden, 
de toewijzi.ng van zijn erfgoederen " -
dat de toepassing, op aanvullende wijze, 
van de geldende wetsbepalingen inzake de 
erfopvolging bij versterf « de enige geldige 
uitleggingswijze was waarop het hof kon 
steml.en "' en door vervolgens uit bereke
ningen op grond van de ramingen in een 
antwerp van successieaangifte, van de 
toewijzingen vergeleken volgens de uit
leggingen van de partijen en van de 
gedeelten die hun waren toegekomen in
dien er geen testament was opgemaakt, 
de mate van de « afwijking van de wette
lijke devolutie " vervat in het testament 
af te leiden, namelijk dat « zo het onbe-
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twistbaar is dat de overledene heeft 
gewild dat haar neef Charles Huwart de 
helft van haar nalatenschap ontvangt en 
dat in deze helft haar onverdeelde rechten 
in het park van de Rioulstraat, het kas
teel en de inhoud (met uitzondering van 
geld en effecten) voorkomen, het daaren
tegen onzeker blijft dat zij hem nog meer 
heeft willen bevoordelen », · 

tenvijl, ee,1·ste ondenleel, het tegenstrij
dig is beurtelh~gs voor « onbetwistbaar » 
te houden dat het betwiste legaat betref
.fende " het eige~~dom in de Rioulstraat, 
het park en het kasteel met de inhoud, 
behalve het geld en de effecten » voor
komt « in » het legaat van de helft van de 
nalatenschap, en voor " onzeker » dat de 
erflaatster eiser « nog meer » heeft willen 
bevoordelen (schending va~~ artikel 97 
van de Grondwet), en een uitlegging die 
de rechter tot een onzekere mening leidt 
in elk geval zijn beslissing niet wettelijk 
kan verantwoorden (schending van de
zelfde wettelijke bepaling) ; 

tweede ondm·deel, indien - zoals het 
arrest dat juist vermeldt - « de wet aan 
ieder toestaat over zijn goederen te be
schikken voor de tijd dat hij niet meer in 
!even zal zijn ... , en zulks zoals hij wil, 
m~der de enige beperkingen die ten voor
dele van wettelijke erfgerechtigden be
paald zijn » (artikelen 544, 893, 895 en 
1002 van h et Burgerlijk Wetboek) en 
indien - zoals het in het onderhavige 
geval vaststaat - juffrouw Vierset ten 
voordele~~ van de partijen, haar neef e~~ 
nichten, geldig kon beschikken over al de 
goederen die haar nalatenschap vormen 
(artikelen 902 en 916 van het Burgerlijk 
Wetboek), doch dat haar testament bij 
openbare akte van 16 juli 1964 tot nit
legging aanleiding gaf, deze uitlegging 
echter slechts wettelijk door de rechter 
kon worden · gedaan op grand van de 
elementen van het testament zelf, formele 
akte (artikelen 967, 969, 971 tot 974, 
1001 , 1002, 1010, 1014 en 1341 van het 
Burgerlijk Wetboek), behoudens een 
eventueel beroep op uitwendige elemen
ten om de in de akte uitgedrukte wil op 
te sporen (artikelen 1134, 1135, 1156 tot 
1164 van het Burgerlijk Wetboek), en 
niet door een aanvullende toepassi~~g van 
de regels van de wettelijke erfopvolging ; 
de wettelijke erfopvolgu~g gewis « aan
vullend » is in zover ze plaatsheeft wan
neer de overledene zonder testament ge
storven is (artikelen 718, 724 en 731 van 
het Burgerlijk Wetboek), doch de erfop
volging bij uiterste wil, wanneer ze be
staat, de uitdrukk.ing is van de vrije wil 
en de overhand heeft (artikelen 1134, 

893, 895, 967 en 1002 van het Burgerlijk 
Wetboek); de rechter, nu er een geldig 
testament bestaat, derhalve niet kan 
beslissen dat, daar de oplossing van het 
u~terpretatieprobleem niet te vinden is 
in de bewoordingen van de akte of in 
enig ander element, zoals een geschrift 
van de overledene, dat haar wil zou kun
nen toelichte~~. ze in de wet moet te 
vinden zijn, uitdrukking van een ver
moedelijke wil op grand waarvan de af
wijkingen van de te kennen gegeven wil 
zouden gemeten worden ; de erfopvolging 
bij versterf niet steunt op een vermoede
lijke wil en de toepassing va~~ de regels 
ervan, wanneer er een testament bestaat 
waarbij de overledene geldig over al zijn 
goederen heeft beschikt, geen procede 
van uitlegging van de wil van de erfiater 
is, maar een techniek die deze wil door 
die van de wetgever of die van de rechter 
vervangt; de bestreden beslissing, door 
zich niet te houden aan deze beginselen, 
de wettelijke gevolgen heeft veranderd 
van het testament bij openbare akte van 
juffrouw Vierset dd. 16 juli 1964 en, 
bijgevolg, voormelde wettelijke bepalin
gen heeft geschonden, inzonderheid de 
teksten inzake het testament - formele 
akte (artikel 967, 969, 1001, 1002, en 1341 
van het Burgerlijk Wetboek), inzake het 
testament - u.itdrukking van de vrije 
wil (artilmlen 893, 895 en 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek), inzake de bewijs
kracht van de akte (artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 
alsmede de regels inzake h et bewijs (arti
kelen 1315, 1341, 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek), en zijn beschik
kende gedeelte niet passend met redenen 
heeft omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Over het eerste middel en wat het 
tweede onderdeel van het tweede middel 
betreft: 

Overwegende dat, zonder omtrent die 
punten bekritiseerd te worden, het arrest, 
enerzijds, overweegt dat de dubbelzinn.ig
heid van het testament van Eugenie 
Vierset de uitlegging ervan nooclzakelijk 
maakt, anderzijds, a ls beginsel stelt dat 
de erfiater klaar en ondubbelzinnig moet 
uitdrukken of hij van de wettelijke 
devoltltie wil afwijken en in de mate dat 
hij zulks wil doen ; 

D at het vervolgens stelt dat in geval 
van twijfel omtrent de wil van de erflater, 
bij gebrek aan ieder ander extrinsiek 
element, een beroep moet worden gedaan 
op de beginselen inzake de erfregeling bij 
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ontstentenis van beschikkingen bij testa
ment; 

Dat het arrest, dat de gevolgtrekkingei:J. 
maakt uit de aldus vermelde regels, be
slist dat er geen uitbreidende uitlegging 
moet worden gegeven aan een beschik
king die aanleiding geeft tot twijfel en 
die tot gevolg .zou hebben het legaat van 
de ene te vermeerderen en dat van de 
anderen te verminderen, terwijl .de enige 
wil die op zekere wijze werd uitgedrukt 
door de erflaatster is dat haar nalaten
schap bij helften zou worden toegewezen, 
de ene helft aan eiser, de andere helft 
gezflmenlijk aa.n de nichten die zij noemt ; 

Dat een dergelijke uitlegging, die niet 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
van de akte, wettelijk is; 

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

W at het eerste onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat, na regelmatig te 
hebben vastgesteld dat de wil van de 
erflaatster in verband met de omvang 
van de betwiste legaten onzeker was, het 
arrest zonder tegenstrijdigheid heeft ge
steld dat zo het onbetwistbaar is dat de 
erflaatster heeft gewild dat eiser de helft 
van haar nalatenschap ontvangt en dat 
in deze helft haar onverdeelde rechten in 
het park van de Rioulstraat, het kasteel 
met de inhoud (behalve geld en effecten) 
voorkomen, het daarentegen onzeker 
blijft dat zij eiser heeft willen bevoordelen 
in de mate dat hij het vordert ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, a.fgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doo1·dat, door het hoger beroep van de 
eerste verweerder en door de in boger 
beroep gewisselde conclusies der partijen 
regelmatig kennisnemende van de be
twisting betreffende de omvang van het 
legaat van het " eigendom in de Rioul
straat, het park en het kasteel » door 
juffrouw Eugenie Vierset aan eiser ver
maakt in haar testament bij openbare 
alde van 16 juli 1964, het bestreden arrest 
beslist dat het onderzoek ervan " over
bodig » is geworden, omdat het voor recht 
heeft gezegd dat er bij de vereffening
verdeling van de nalatenschap rekening 
zal moeten worden gehouden met de 
uitlegging van dit testament volgens 
welke de toewijzing aan eiser " van het 

eigendom in de Rioulstraat, het park en 
het kasteel met de inhoud, behalve het 
geld en de effecten », in de aan hem ver
maakte helft van het vermogen viel, 
maar niet bij deze helft gevoegd werd, 

te1·wijl de kwestie, voorwerp van voor
melde betwisting, of het legaat door de 
beslissing opgenomen in de aan eiser 
toegewezen helft van de nalatenschap al 
dan niet de moestuin en het koetshuis in 
de Neufmoustierstraat en drie huisjes om
vatte, haar belang behield daar van haar 
oplossing afhing dat die goederen, bij de 
verdeling tussen de partijen, in de bij 
helften te verdelen massa zouden worden 
geplaatst dan wel in de helft van eiser ; 
dat het arrest, door zijn verzuim uit
spraak te doen door een niet aangepaste 
grond te rechtvaardigen, de in het middel 
aangeduide wettelijke bepaling heeft ge
schonden: 

Overwegende dat nate hebben gesteld, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, 
dat het beroepen vonnis voor recht heeft 
gezegd dat de litigieuze testamentaire 
bepaling die aan eiser " het eigendom in 
de Rioulstraat, het park en het kasteel » 
vermaakt aldus moet worden uitgelegd 
dat ze de moestuin en het bouwvallig 
huisje omvat waartoe hij toegang ver
leent, en na aldus te hebben vastgesteld 
dat de beide door de eerste rechter ver
worpen huizen daarin niet zijn begrepen, 
het arrest, door te beslissen dat dit legaat 
in de helft van het aan eiser vermaakte 
vermogen 'va!t, enkel de beslissing wijzigt 
waarin wordt gezegd dat het legaat er 
nog bij is toegewezen, en er niet de om
vang van wijzigt ; 

Overwegende dat eiser voor het hof 
van beroep heeft geconcludeerd tot de 
bevestiging van alle beschikkingen van 
het beroepen vonnis ; 

Dat het ·middel, hetwelli: een beschik
king van het arrest bekritiseert waardoor 
eiser niet wordt benadeeld, niet ontvan
kelijk is; 

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

25 jtmi 1971. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - . Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Dassesse, Van Ryn 
en DeBruyn . 
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2• KAMER. - 25 juni 1971. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - IlANDELING DIE 
DE VERJARING STmT.- BESCHIKKING 
VAN DE ·RAADKAMER WAARBIJ EEN 
BEKLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WORDT VERWEZEN WE GENS 
EEN GECORRECTIONALISEERDE 1\US
DAAD. - STUITINGSHANDELING. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - VERJARING. - BE 
VOEGDHEID VAN HET HoF VAN CASSATIE 
OM NA TE GAAN OF ER ONDER DE 
REGELMATIG OVERGELEGDE PROCES
STUKKEN GEEN VOORKOMT DAT DE VER
JARING VAN DE STRAFVORDERING STUIT. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. 
- GEEN CONCLUSIE. - GEEN VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER DE HAN
DELINGEN AAN TE DUIDEN DIE DE VER
JARING STUITEN. 

4° NOTARIS . - ERELONEN. - TARIEF 
EN INVORDERING.- WET VAN 31 AU
GUSTUS 1891, ARTIKEL 1 TOT 4. -
VOORWERP VAN DEZE BEPALINGEN. 

5° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
- VERDUISTERING DOOR EEN OPEN
BA.AR OFFICIER OF A.MBTENAAR OF EEN 
ME'.r EEN OPENBARE DIENST BELAST 
PERSOON. - STRAFWETBOEK, ARTI
KEL 240. - VERDUISTERING DOOR EEN 
NOTARIS ·VAN OPENBARE OF PRIVATE 
GELDEN WELKE HIJ UIT KRACHT OF 
UIT HOOFDE VAN ZIJN BEDIENING 
ONDER ZICH HEEFT. - BEGRIP. 

1 o Een claacl van ve1·volging clie cle ve1ja1·ing 
van cle stmfvo1·cle1·ing st~tit is cle beschik
king van cle 1'aacllcame1·, wam·bij cle 
beklaagcle naa1· cle co1'1'ectionele ?'echtbanlc 

(1) Cass., 9 maart 1970 (A?'?', cass., 1970, 
biz. 644). 

(2) Cass., 9 maart 1970 (A?'?', cass., 1970, 
biz. 644). 

(3) 1\'len · raadpiege de verkiaring van 
de H. Raepsaet tijdens het onderzoek door cle 
Kamer van volksvertegenwoordigers van het 
ontwerp, dat de wet van 31 augustus 1891 is 
geworden, Pcwl. Hand., Kamer, zitting 1890-
1891, vergadering van i4 augustus 1891, 
biz. 1893 ; SCHICKS en VANISTERBEEK, D1•oit 

w01·clt ve1·wezen wegens een geco?'?'ec
tionalisee?'de misclaacl. 

2° Het Hof van cassatie is bevoegcl om na· 
te gaan of e1· onde1• cle 1·egelmatig ove1'
gelegcle p1·ocesst~tlcken, geen voo1·komen 
clie cle ve1jm·ing van cle stmfvoTcle?·ing 
hebben gest~tit (1). 

3° Bij geb1·elce vetn een conclusie clienaan- . 
gaande is cle 1·echte1· niet vm·plicht in cle 
ve1·oo?·delencle beslissing cle pToceshancle
lingen op te geven, clie cle ve1ja1·ing van 
cle stmjvo1'Clering 1·egelmatig hebben ge
st~tit (2). 

4° De bepalingen van cle a1·tikelen 1 tot 4 
van cle wet van 31 attg~tstus 1891 hou
clencle ta1'ife1·ing en invo1'Cle1·ing cle1· 
hono1·a1·ia van nota1·issen gelclen voo1· 

· « cle hono1'a1·ia, vacatien, 1'0l- en lcopie
?'echten en 1·eis-, verblijf- of voeclings
kosten aan cle nota1·issen wegens inst1·u
mentai1·e of ancle1:e alcten hun bet1·ef}encle, 
ve1 ·sch~tlcligcl "• meta?' hebben geen bet?·elc
king op cle ancle1·e bezolcliginyen of 
kosten clie actn cleze ministerii!le officieren 
zouclen ve?·sclmlcligcl zijn (3) (4). 

5° Het em·est clat vaststelt clat een notaTis, 
clie vetn cle kope1· van een cloo1· zijn tussen
komst openbam· verlcocht on1·oe1·encl goecl, 
een f01jaitai1· becl·rag heeft ontvetngen tot 
clekking van cle lcosten vctn cle ve1·lcoop 
etlsmecle van cle hono1·m·ia clie wettelijlc 
ve?·sclmlcligcl wa1·en voo1· cle alcte die hij 
alcl~ts hacl ve1·leclen, net ve1'1'ekening van 
cleze lcosten en honoTm·ia, het aan de 
ve1·lcope1· toelcomencle salclo van clit beclmg 
voo1· zich heeft geho~tclen, 01ule1· voo?·
wenclsel clat hij 1·echt hacl op een loon (4) 
voo1· prestaties clie hij niet hacl ve1'1'icht 
of voo1· ve1'Plichtingen weta?·vetn hij wist 
clat zij een cle?·gelijlce bezolcliging niet 
vemntwoo1'Clen, beslist wettelijlc clat deze 
ministe1·iele offtcie?' zich sch~tlclig heeft 
gemaalct aetn het misel?·ijf van ve?·cluiste-
1'ing, omsclw-even in a1·tikel 240 vetn het 
St1·ojwetboelc . (Impliciete oplossing.) 

notw·ial, d. I, biz. 688, m·. 3, en biz. 727, 
nr. 59 ; Repe1·toi1·e 1n·atique dtt d1·oit belge, 
V 0 Notw·iat, m·s. 1258, 1441 en 1565. 

(4) De bezoicligingen die aan de notaris 
verschuicligd zijn voor cle diensten als zaken
man ·of bezoidigd Iastheb ber worden gewoon
lijk « Ionen » genoemcl ; men raadpiege hier
omtrent SCHICKS en V ANISTERBEEK, waarvan 
in de voorgaancle noot sprake, b iz. 689, 
m·. 3, en biz. 726, nr. 58, Repertoi1·e zn·atiqtte 
dtt d1·oit belge, v 0 N otw·iat, nrs . 1257 en 1258: 
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(CAUDRON.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 december 1970 door bet Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21 en 22 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
strafvordering, zoals vervangen door artl
kel 1 vmi de wet van 30 mei 1961, en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt, hoewel, nu eiser voor de feiten 
onder m·s. 17, 18 en 19 wordt vrijgespro
ken, de meest recente feiten die bewezen 
worden verldaard de feiten zijn onder 
nrs. 13, 14 en 15 van de dagvaarding, 
feiten die zich hebben voorgedaan respec
tievelijk tussen 3 april 1967 en 13 augus
tus 1968, tussen 8 mei 1967 en 6 januari 
1968 en tussen 23 juni 1967 en 18 april 
1968, 

te1·wijl , bij afwezigheid in het arrest van 
enige aanduiding van het tijdstip van 
voltrekking van die feiten, moet worden 
aangenomen dat uit het arrest niet blijkt 
dat het laatste feit waarcloor de ten laste 
gelegde wanbedrijven werden voltrokken, 
op een latere datum dan 23 juni 1967 
zou zijn gepleegd, zodat het meest recente 
feit, en meteen ook alle andere feiten 
waren verjaard en het arrest, door eiser 
t1it hoofde van die feiten te veroordelen, 
zonder enige daad in te roepen waardoor 
de verjaring zou zijn gestuit of geschorst, 
voormelde artikelen 21 en 22 schendt en 
bovendien ten aanzien van de verj aring 
niet naar recht is gemotiveerd : 

Overwegende dat het arrest eiser ver
oordeelt tot een enkele straf wegens een 
reeks als openbaar ambtenaar gepleegde 
verduisteringen waarvan het vaststelt dat 
zij alle het gevolg zijn van eenzelfde opzet 
en ·moeten worden aangezien als de opeen
volgende en voortdurende verwezenlij
king van een aanhoudend strafbaar voor-
1lemen; 

Overwegende dat het laatste bewezen 
verklaarde feit op 23 juni 1967 zo niet 
later werd gepleegd ; 

Overwegende dat de verjaring van de 
strafvordering werd gestuit door de be
schild(ing van 24 februari 1970 van de 
Raadkamer waardoor eiser naar de Cor
rectionele Rechtbank te Oudenaarde 
werd verwezen, zodat de verjaring bij 

het· uitspreken van het arrest op 15 de
cember 1970 niet was ingetreden; 

Overwegende dat bij gebrek aan con
clusie dienaangaande, het arrest zijn be
slissing op dit ptmt niet hoefde te moti-
veren; . 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet wegens tegenstrijdigheid in de moti
vering en tussen de motivering en het 
beschikkend gedeelte van het arrest, wat 
neerkomt op afwezigheid van motivering, 

doordat eiser wordt veroordeeld wegens 
verduistering " a1s openbaar officier of 
ambtenaar "' met name als notaris, van 
gelden "welke hij uit kracht of nit hoofde 
van zijn bediening onder zwh had "' 
zodat wordt aangenomen dat eiser de 
beweerd verduisterde gelden heeft ont
vangen en bewaard " uit kracht of uit 
hoofde van zijn bediening >> en dm·halve 
dat de vergoeding die eiser voor de ont
vangst en de bewaring van die gelden in 
rekening heeft gebracht, een vergoedmg 
is voor een verrichting van zijn ambt, 

te1·wijl in de motivering van het arrest 
wordt gezegd dat de wet van 31 augustus 
1891 ten deze niet toepasselijk is, omdat 
is gebleken dat " bier aileen een geschil 
rijst betreffende de buitenwettelijke lonen 
of salarissen die eiser meent te kunnen 
vorderen als zakenman of lasthebber "' 
dit is omdat de in rekening gebrachte 
vergoedingen geen betrekking hebben op 
verrichtingen van het ambt van mser : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is enerzijds vast te stellen dat het ten deze 
gaat om buitenwettelijke lonen of sala
rissen die eiser meent als zakenman of 
lasthebber te kunnen vorderen, zodat hij 
niet op de wet van 31 augustus 1891 kan 
steunen om de beslissing te doen uitstellen 
totdat zijn staat van honoraria en kosten 
door de voorzitter van de bevoegde recht
bank zal zijn getaxeerd, en anderzijds 
aan te nemen dat het niettemin gaat om 
somme11 die eiser heeft ontvangen en 
onder zich gehouden als gevolg van het 
ontzag en het vertrouwen dat het ambt 
van notaris bij de verkopers en kopers 
wekt, en derhalve << uit hoofde van zijn 
ambt "; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de wet van 31 augustus 
1891 en van artikel 97 van de Grondw:et, 
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ee1·ste onde1·deel, do01·dat het arrest be
slist dat de wet van 31 augustus 1891 ten 
deze niet van toepassing is, omdat het 
hier gaat om lonen en salarissen die eiser 
in rekening brengt voor zijn optreden 
als zakenman en als mandataris, en 
voormelde wet eJili:el van toepassing is 
voor " e1nolumenten » aan de notai·is toe
komend uit hoofde van de verrichtingen 
van zijn ambt, 

te1·wijl de bepalingen van voormelde 
wet het niet mogelijk maken te besluiten 
dat ze eJlkel betreldung heeft op verrich~ 
tingen van het ambt van notaris in de 
enge zin van het woord eJ1 uit die bepa
lingeJ1. integendeel moet worden afgeleid 
dat zij betrekking heeft op de vergoedin
gen die de notaris in rekeJling brengt voor 
de verrichtingen door hem gesteld in of 
naar aanleiding van de 1.1.itoefening van 
zijn ambt; 

tweede onde1·deel, doonlat door het arrest 
wordt aangenomen dat de voorafgaande 
bezichtiging en schatting van het eigen
dom, de ontvangst en de bewaring van 
de koopprijs, de vereffening en verdeling 
ervan onder de gerechtigden, wel degelijk 
verrichtingen zijn van het ambt van de 
notaris, aangezien door het arrest wordt 
gesteld dat die verrichtingen hun vergoe
ding vinden in het aan de notaris toe
komende honorarium voor de openbare 
verkoping, zoals dit bepaald is in arti
kel 82 van bet koninklijk besluit van 
16 december 1950 betreffende het tarief 
van de erelone11. van de notarissen, dat 
derhalve in het aangevochten arrest on
dubbelzinnig wordt gesteld dat ten dyze 
uiteindelijk door eiser ten onrechte een 
afzonderlijk loon zou in rekening gebracht 
zijn voor een bepaalde verrichtiJ•g van 
zijn ambt (bezichtiging en schatting van 
het eigendom, ontvangen en bewaren van 
de koopsom, vereffening en verdeling 
ervan onder gerechtigden), zodat het 
arrest in zijn motivering innerlijk tegen
strijdig is, nu toch enerzijds wordt gesteld 
dat door eiser ten onrechte ontvangstloon 
en vereffeningsloon en loon voor bezichti
giJ•g en schatting worden in rekening ge
bracht voor verrichtingen die niets anders 
zouden zijn dan de verrichtingen van zijn 
ambt bij de openbare verkoping van 
onroerende goederen, en anderzijds wordt 
gesteld dat de wet van 31 augustus 1891 
niet toepasselijk zou zijn omdat de in 
rekening gebrachte lonen niet zouden 
slaan op verrichtingen van het ambt van 
notaris: 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest er zich toe 
beperkt te beslissen dat, nu ten deze enkel 
een geschil rijst betreffende buitenwette
lijke loJlen of salarissen, namelijk lonen 
voor het ontvangen van de veilingsprijs, 
voor het schatten van de geveilde onroe
rende goederen en voor de onderhandse 
vereffening of vercleling van de verkoop
prijs, dit is lonen die hij als zakenman of 
la.sthebber meent te kunnen vorderen, 
eiser niet gerechtigd is de zaak te doen 
uitstellen tot zijn staat van honoraria en 
kosten door de voorzitter van de be
voegde rechtbank zal zijn getaxeerd; 

Dat het arrest daartoe aanvoert dat de 
voorschriften vaJ1. de artikelen 1 tot 4 
van de wet van 31 augustus 1891 aileen 
gelden voor de wettelijke honoraria, vaca
tien, rol- en kopierechteJ1. en reis- en 
verblijfkosten opgesomd in artikel 1 van 
die wet en dat het verschuldigd zijn en 
het bedrag van buitenwettelijk loon en 
van aJJ.dere kosten dan in artikel 1 van 
voormelde wet opgesomd, door de rechter 
kunnen worden beoordeeld zonder voor
afgaande taxatie, " zelfs wanneer zij ver
band houden met een handeling waarvan 
een authentieke akte is opgmnaakt » ; 

Dat het arrest zodoende van de wet 
van 31 augustus 1891 een juiste toepas
sing maakt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aan
genomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
eiser, naast honoraria eJ1. kosten waarop 
hij krachtens de wet van 31 m1gustus 1891 
recht heeft en die hij heeft ontvangen nit 
de vastgestelde kosten die hij uit dien 
hoofde van de kopers heeft gekregen, 
bovendien buitenwettelijke lonen, name
lijk lonen voor de OJ1.tvangst van de 
veiliJlgsprijs, de schatting van de geveilde 
om·oerende goederen, en de onderhandse 
vereffeniJ1.g en verdeling van de verkoop
prijs, in rekening bracht, waarop hij 
slechts als zakenman of lasthebber zou 
kunnen aanspraak maken ; 

Dat, verre van aan te nemen dat die 
ontvangst, die schatting en die vereffe
ning en verdeling waarvoor eiser vergoe
ding vordert, ten deze niets anders waren 
dan verrichtingen van zijn ambt als 
notaris, het arrest beslist dat het gaat om 
verrichtingen waarvoor eiser buitenwet
telijke lonen opvordert, waa.rop hij wel
licht als zakemnan of lasthebber zou 
kuJIUen aanspraak 1naken, 1naar waarvan 
het hof van beroep, met de deskl.mdige, 
aa)lUeemt dat ze, daargelaten de door 
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bet hof van beroep toegegeven bedragen, 
ten deze niet gerechtvaardigd zijn ; 
· Dat de aangevoerde tegenstrijdigheid 

in de motivering niet bestaat zodat het 
onderdeel feitelijke grondslag mist ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, wegens gemis aan antwoord op de 
conclusie en tegenstrijdigheid in de moti
vering, 

ee1·ste onde1·deel, doordat eiser in conclu
sie stelde dat hij impliciet het mandaat 
had gekregen om de door hem in rekening 
gebrachte verrichtingen te doen, met 
andere woorden dat de opdracht tot de 
verrichtingen die hij heeft gesteld, nor
maal met zich wordt gebracht door de 
opdracht tot openbare verkoping, doch 
dat die verrichtingen van de openbare 
verkoping zelf onderscheiden zijn, 

tenm:jl het arrest daarop enkel ant
woordt : « dat elk bewijs van opdracht 
vanwege de verkopers aan beklaagde om 
diensten te verstrekken waarvoor buiten
wettelijk loon kon worden aangerekend, 
terzake ontbreekt; dat de betrokkenen 
ondervraagd zijn en ontkennen opdracht 
te hebben gegeven tot schatting en even
eens ontkennen op de hoogte te zij~l ge
weest van enige andere bijzondere op
dracht ... », en deze motivering geen ant
woord bevat op het ingeroepen middel 
van de impliciet gegeven opdracht, daar 
de gegeven opdracht tot openbare ver
koping door niemand wordt ontkend, 
zodat, volgens het door de beklaagde in
geroepen middel, het bewijs van de bij
komende opdracht geleverd werd door 
het bewijs van de opdracht tot openbare 
verkoping; en terwijl de imfliciete op
dracht tot ontvangst van de koopprijs in 
het aangevochten arrest zelf wordt inge
roepen waa.r wordt gesteld « dat de beta
ling van de prijs de natumlijke voltrek
king is van de koop en de partijen elkaar 
vaak niet kennen, zodat de betaling aan 
de notaris gebruik is geworden, ook wan
neer de veilingsvoorwaarden anders be
dingen "; 

doordat de ontkenning van het impli
ciet mandaat enerzijds en de aanvaarding 
ervan in de motivering anderzijds, een 
tegenstrijdigheid inhoudt van de motive
ring van het arrest, wat gelijkstaat met 
afwezigheid van motivering en schending 
van artikel 97 van de Grondwet ; 

tweede onde1·deel, doo1·dat eiser in con
clusie stelde dat hij terecht een ont
vangstloon in rekening had gebracht voor 
de ontvangst van de koopprijs en lasten, 

ontvangst die in iedere zaak van de hem· 
ten laste gelegde feiten effectief ge-• 
schiedde, 

te1·wijl het arrest daarop enkel ant-· 
woordt « dat de betaling van de prijs de 
natuu.rlijke voltrekking is van de lwop 
en de partijen elkaar vaak niet kennen, 
zodat de betaling aan de Jlotaris gebruik 
is geworden, ook wanneer de veilingsvoor-, 
waarden anders bedingen " ; « dat de· 
desklmdigen tot de bevinding zijn geko-· 
men dat het loon in de onderzochte 
gevallen niet gerechtvaardigd was, waar
bij het hof zich aansluit " ; 

terwijl, door naar de algemene be
schouwing van de deslnmdigen te ver- · 
wijzeJl, niet wordt gemotiveerd waarom 
in ieder afzonderlijk geval geen ont
vangstloon zou mogen in rekening worden 
gebracht; 

terwijl daardoor de feitelijke gegevens 
van het dossier worden miskend waaruit 
blijkt dat eiser in verschillende gevallen 
tot uitbetaling van schulden is overge
gaan, 

en terwijl deze tegenstrijdigheid met de 
feitelijke gegevens van het dossier, gelijk
staat met een afwezigheid van motivering 
en zulke motivering 1uinstens een scherr
ding is van de rechten van de verdedi
ging ; 

de1·de ondenleel, doo1·dat eiser in conclu
sie stelde dat, naargelang het geval, hij 
terecht een vereffenings- of verdelings
loon had in rekening gebracht, daarbij 
motiverend dat in die gevallen wel dege
lijk een vereffening of verdeling ge
schiedde, 

te1·wijl, behoudens voor de gevallen 2°, 
3o, so, uo en 16°, het arrest de besluiten, 
en meteen de daaraan voorafgaande moti
vering van het deslnmdigenverslag over
neemt en aldus tot de zijne maakt, 
deskundigeJwerslag dat enkel luidt 
« Artikel 4 7 van het tarief in geval van 
in een alde van kwijting vastgestelde 
vereffening van verkoopprijzeJl, als de 
rechten der partijen een netto-aandeel of 
een vaste som vertegenwoordigen - · 
schaal A. De bedoeling van dit artikel is 
erg onduidelijk ... Naar ons oordeel is dit 
artikel niet toe te passen », 

terwijl een beroep op een onduidelijk
heid van de wet niet toelaat te besluiten 
tot de niet-toepasselijk.heid van die wet 
op een bepaald geval en dergelijke moti
vering in bet verslag gelijksta~t met de 
afwezigheid van motivering; 

vie1·de onde1·deel, doo1·dat eiser in conclu
sie stelde dat hij impliciet opdracht tot 
schatting en bezichtiging heeft gekregen, 
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zonder dat hij desbetreffend een verslag 
diende op te maken dat hij, in uitvoering 
van die opdracht, betreffende alle zaken 
"(;er plaatse is geweest, de plaatselijke toe
stand heeft nagegaan, bet eigendom heeft 
geschat, 

teTwijl het arrest daarop enkel ant
woordt dat van de beweerde schattingen 
geen spoor in het dossier va~1. eiser is 
teruggevonden, welk antwoord het door 
eiser ingeroepen middel niet weerlegt, 
daar deze precies heeft gesteld dat het 
ging om loon voor " bezichtiging ,, wat 
uitsluit dat er een scln,iftelijk stuk in dat 
verband in het dossier zou zijn terug te 
vi~1.den, en voor " schatting zonder ver
slag ,, wat op zichzelf ook tot gevolg heeft 
dat er geen spoor van in het dossier wordt 
aangetroffen : 

W at het eerste en het vierde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat eiser in co~1.clusie 
·enkel stelde dat de notaris, die niet slechte 
een " openbaar mnbtenaar " n1.aar " tevens 
de natuurlijke raadsman van de partijen 
is ,, wanneer hij belast wordt met de 
verkopi:ng van een om'oerend goed "impli
ciet mandaat krijgt tot bezichtiging en 
schatting van het eigendom voor advies, 
opzoeking met betrekking tot naburige 
erven enz. "; 

Overwegende dat het arrest voormelde 
conclusie passend beantwoordt door de 
in het middel aangehaalde beschouwingen 
en door vast te stellen dat een eenvoudige 
vraag naar de waarde van eeri eigendmn 
dat openbaar te lwop zal worden gesteld, 
niet met een opdracht tot schatting kan 
worden gelijkgesteld en clat het onjuist 
is te beweren dat' elke opdracht tot open
bare verkoping van een onroerend goed 
een opdracht tot smnmiere schatting im
pliceert; 

Overwege~1.de dat het arrest, ten einde 
aan te tonen dat eiser de litigieuze som
men " nit hoofde van zijn ambt " onder 
zich houdt, weliswaar beschouwt dat de 
betaling van de prijs de natumlijke val
trekking is van de lwop en dat de betali~1g 
aan de notaris gebruik is geworden ; 

Dat zulks echter niet betekent dat het 
ai'rest een impliciete opdracht tot ont
vangst van de koopprijs zou erkennen die 
aanleiding zou geven tot buitenwettelijk 
ontvangstloon, zodat de aangevoerde 
tegenstrijdigheid in de motivering niet 
bestaat; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat eiser de ingeroepen impliciete op
dracht niet had ontvangen en dat de 

deskundigen van mening zijn dat in geen 
enkel van de bewezen verldaarde gevallen 
schattingsloon gewettigd was ; dat het 
hof va~1. beroep zich daarbij aansluit om 
de door hen in elk afzonderlijk geval op
gegeven redenen; dat de desktmdigen 
van oordeel . zijn dat een eenvondige 
bezichtiging van het goed met het oog 
op de open bare verkoop geen loon van 
schatting rechtvaardigt en het hof van 
beroep zich ook daarbij aansluit ; dat het 
arrest beslist dat door eiser geen bijzon
dere diensten werden bewezen die zO'danig 
loon zonden wettigen ; 

Dat het arrest zodoe~1.de de in beide 
onderdelen aangehaalde conclusie van 
eiser passend beantwoordt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de in het 
onderdeel aangehaalde co~1clnsie van eiser 
passend beantwoordt door te beschouwen 
dat " de desktmdigen van me~1.ing zijn dat 
in geen enkel van de door hen onder
zochte gevallen een ontvangstloon gewet
tigd was en het hof van beroep zich daar
bij aansluit om de door hen in ellc afzon
derlijk geval opgegeve~1. redenen "; dat 
het arrest zodoende gee~1sz:ins verwijst 
naar " alge1nene beschonwingen >> van de 
deskundigen ; · 

Overwegencle dat in zover het onder
dee! stelt dat, door te beslissen dat in geen 
van de gcvallen ontvangstloon verschul
digd is, het arrest de feitelijke gegevens 
van het dossier miskent, waaruit zou 
blijken dat in verschillende gevallen tot 
uitbetaling van schulden is overgegaan, 
het onderdeel opkomt tegen de soeve
reine vaststellingen van bet arrest en 
dienvolgens niet ontvankelijk is ; 

Overwege~1de dat de omstandigheid 
dat de rechter feitelijke beweringen van 
een partij soeverein als niet bewezen van 
de hand wijst, geen tegenstrijdigheid, af
wezigheid van motivering of schending 
van de rechten van de verdediging in
houdt; 

\Vat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser ten deze in 
conclusie stelde dat " naar aanleiding van 
de ontvangsten van de sommen die in 
zijn handen werden betaald, hij tot de 
vereffening en desgevallend tot de ver
deling ervan is overgegaan, dat vereffe
ning bestaat wanneer in een gezamen
lijke zaak de aandelen van eenieder wor
den vastgelegd, en verdeling wanneer tot 
de ttitkering van ~at aan eenieder toe
komt wordt overgegaan ; dat de vraag of 
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er van een verdeling sprake kan zijn 
wanneer er enke1 een ge1dsom of een 
schu1dvordering voorhanden is, bevesti
gend moet worden beantwoord en dat 
eiser dienvo1gens, bij de uitvoering van 
die verrichtingen buiten een authentieke 
akte om, ontegensprekelijk recht heeft op 
een vergoeding " ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de gevallen 1 tot 16, dit is alle bewe
zen verk1aarde gevallen, aan een des
kundig onderzoek werden onderworpen, 
dat de deskundigen, rtaar ge1ang van het 
geval, hebben aangeweze11. wanneer een 
loon voor vereffening of verdeling kan 
worden aangerekend en wanneer niet, 
en dat alleen de door de deskundigen 
aangenomen lonen wegens onderhandse 
vereffening of verdeling redelijkerwijze 
kunnen worden gevorderd; 

Dat het arrest geenszins de motivering 
van het deskuncligenverslag tot de zijne 
maakt, en van deal clan niet toepasselijk
heid van hogervermeld artikel 4 7 van het 
tarief niet eens gewaagt, maar integen
deel elk geval afzonderlijk onderzoekt, 
de gepleegde misbruiken aanstipt, aan
toont waarom de aangerekende smnmen 
al dan niet gerechtvaardigd zijn, de ver
gissingen herste1t, elke twijfel ten gtmste 
van eiser uitlegt en de in de telastleggin
gen voorziene bedragen dienovereen
komstig vermindert ; 

Dat bet arrest zodoende de in het 
onderdeel aangehaalde conclusie passend 
beantwoordt ; 

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

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grondwet 
we gens gemis aan antwoord op de aan
gevoerde afwezigheid van bedrieglijk op
zet, 

doo1·dat eiser in conclusie stelde dat hij 
steeds de mening heeft gehad dat hij de 
plicht had de lonen in rekening te brengen 
die hij heeft aangerekend, 

tenvijl de motivering van het arrest 
« dat het bedrieglijk opzet naar eis van 
recht blijkt uit de bovenaangehaa.Ide 
feiten en in onderlinge samenhang ,, geen 
antwoord is op dat verweermiddel, ver
mits nergens in de « bovenaangehaalde 
feiten en htm onderlinge smnenhang " is 
aangetoond, zelfs niet gesteld, dat eiser, 
op het ogenblik dat hij de ontvangen gel
den voor zich hield, wist dat hij geen 
lonen voor ontvangst, bezichtiging en 
schatting en vereffening en verdeling 
mocht in rekening brengen, wat nochtans 

vereist zou zijn voor het bestaan van het 
voorgehouden bedrieglijk opzet : 

Overwegende dat het arrest onder de 
« bovenaangehaa1de feiten n onder meer 
aanstipt dat eiser, na met de ontvangen 
procentuele vastgestelde kosten, de wet
telijke kosten en honoraria te hebben 
voldaan, het saldo voor zich heeft behou
den zonder enige afrekening te doen ; dat 
in de door eiser overgelegde « afrekeni:il
gen ,, die niet meer zijn dan schetsen die 
nimmer aan de betrokkenen zijn voorge
legd, de voor tite1-kosten ontvangen 
sommen telkens ontbreken en vaak loon 
wordt berekend, uit hoofde van het 
innen van fondsen, ook uit hoofde van 
de kosten, de honoraria inbegrepen ; dat, 
terwijl de notaris zijn buitenwette1ijke 
1onen in overleg met de klient moet bepa-
1en, dit overleg ten deze niet is gebem·d 
en door eiser werd ontweken; dat eiser 
zelfs is te kort gekomen aan de wettelijke 
verplichting rekening te doen van zijn 
wettelijke honoraria en kosten, wat het 
arrest aanstipt als een scherp geheke1d 
misbruik « wat eiser bekend was of moest 
zijn " ; dat een vaak voorkomend mis
bruik eiser niet kon ontslaan « van de· 
verplichting te hande1en naar de voor-· 
schriften van de beroepseerlijld1.eid en de 
goede trouw n, dat in zake lonen aangere
kend wegens vereffening of verdeling 
« het misbruik van eiser zeer duidelijk is,, 
wat wordt aangetoond aan de hand van 
voorbeelden zoals sommen aangerekend 
wegens onderhandse « verdeling " terwijl 
ldaarblijkelijk van verdeling niet kan 
worden gesproken, of wegens vereffe
ningsloon t erwijl er maar een verkoper 
\Vas; 

Overwegende dat het arrest zodoende, 
in de « bovenaangehaalde feiten en hun 
onderlinge samenhang " duidelijk aan
toont dat eiser moest weten dat hij de 
aa11.gerekende lonen niet aanrekenen 
mocht; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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 ; 

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

25 juni 1971. - 2e kamer. - Voor
zitte1', de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Vreese.- Gelijkhtidende cnnclusie, 
de . H. Dumon, advocaat-generaal. -
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Pleite1·, de H. Heyvaert (van de balie te 
Dendermonde). 

2e KAMER. - 25 juni 1971. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEKLAAG
DE DIE FElTEN AANVOERT DIE EEN . 

BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF UIT
SLUITEN. - VEROORDELEND VONNIS 
HIEROP GEGROND DAT DE BEKLAAGDE 
DE AANGEVOERDE FElTEN NIET BE
WIJST.- SCHENDING VAN DE WETTE
LIJKE REGELS I NZAKE DE BEWIJSLAST. 

W annee1· doo1· de beklaagde jeiten worden 
aangevoe1·d die een bestandcleel van het 
miscl1·ijj ~titsluiten, wonlen de wettelijke 
?'egels inzalce de bewijslast mislcencl cloo1· 
het an·est clat cle belclaagde Ve?'oordeelt 
op g1·oncl ctlleen clat hij cle aangevoenle 
jeiten niet bewijst (1). · (Sv., art. 154, 
189 en 211.) 

(FRANCKEN, T. ARCHIPRETRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
v01mis, op 1 december 1970 in boger 
beroep en na verwijzing bij arrest van 
dit Hof gedagtekend 22 jtmi 1970 gewezen 
-door de Correctionele Rechtbank te Turn
bout (2); 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing eiser tot een enkele geldboete ver
oordeelt om : te Brasschaat op 17 augus
·tus 1968 bestuurder zijnde op de open
bare weg, A) verzuimd te hebben de 
doorgang vrij te laten voor de van 
rechts komende bestuurder ; B) bij het 
·oprijden van een kruispunt, niet bijzon
der voorzichtig te zijn geweest ten einde 
alle ongevallen te voorkomen ; 

. Over het eerste micldel, ten aanzien 

.van telastlegging A, afgeleid uit de mis
kem<ing van bet algemeen principe van 
de bewijsvoering in strafzaken en de 
·schending van artikel 1315 van bet Bur
gerlijk W etboek, 

(1) Cass., 24 mei 1965 (Bttll. en PAsrc., 1965, 
I, 1027); men raadpiege cass., 22 oktober 1969 
(Arr. cass., 1970, biz. 184). 

(2) Arr. cass., 1970, biz. 990. 

clom·dat de bestreden beslissing, die 
aanneemt dat verweerder een maneuver 
heeft uitgevoerd, aan eiser oplegt bet 
positief bewijs te leveren dat bet bedoelde 
maneuver, ten deze het terug in beweging 
brengen van een voertuig, uitgevoerd 
werd op een plaats die in eisers gezichts
veld lag, 

tenvijl de rechter in boger beroep, die 
vastgesteld had dat bet evengoed moge
lijk was dat beklaagde wel dan niet bet 
maneuver van verweerder kon gezien 
hebben, in die onzekerheid voor de even
tualiteit die voor de beklaagde de meest 
gtmstige was opteren moest : 

Overwegende dat het bestreden v01mis 
vaststelt : 

- dat de burgerlijke partij in principe 
de voorrang van rechts genoot doch stil
gestaan heeft ; 

- dat het niet bewezen is waar juist 
de burgerlijke partij heeft stilgestaan met 
betrekking tot de objectieve zichtbaar
heid voor de bestuurders k01nende uit de 
door eiser gevolgde richting ; 

- dat bet verder overweegt " dat ook 
op strafrechtelijk gebied, op grond van 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
hetwelk algemeen geldend is, dient beslo
ten te worden dat de beklaagde - beroe
per - even.eens gehouden is tot het 
bewijs van het feit dat de burgerlijke 
partij stilgestaan heeft op de plaats die 
objectief voor haar zichtbaar was, welk 
bewijs ten deze niet geleverd wordt "; 

Overwegende dat het vonnis aldus op 
onwettige wijze beslist dat eiser, die 
feiten had ingeroepen die van aard zijn 
om een bestanddeel van het hem ten 
laste gelegde misdrijf uit te sluiten, zelf 
het bewijs van die feiten leveren moest ; 

Dat bet middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, ten aanzien 
van telastlegging B, afgeleid uit de scherr
ding van artil~:el 97 van de Grondwet, 

Overwegende dat de vernietiging van 
de lbeslissing over de strafvordering ·de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
over de burgerlijke rechtsvordering die 
er het gevolg van is ; · 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen door eiser 
ingeroepen, welke geen aanleicling geven 
kunnen tot vernietiging zonder verwij
zing, vernietigt het bestreden vonnis; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
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vernietigde beslissing ; legt de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdende in hoger beroep. 

25 juni 1971. - 2• kamer. - Voo?·
zitte?·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. E. Matthijssens en Don
net (van de balie te Antwerpen). 

2• KAll'lER. - 28 juni 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - BURGER
RECHTELIJK .AANSPRAKELIJKE PA.RTIJ, 
EISERES. - VOORZIENING NIET BETE
KEND . - N IET-ONTV A,NKELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening in 
cassatie van een btwge?Techtelijk aan
spmkelijke pm·tij die niet is betekend 
aan de pa1·tij tegen wie zij is ge1·icht (1). 
(Sv., art. 418.) 

(KNAEPEN EN WYLOCK, T. JIWUSSIAUX.) 

ARREST (ve1·taling). 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 oktober 1970 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende 
alleen over de burgerlijke belange~l ; 

Op. de voorziening van Knaepen, be
klaagde: 

Overwegende dat eiser geen enkel mid
del aanvoert; 

Op de voorziening van Wylock, bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eisers voorziening werd bete-

(1) Raadpl. wat betreft de beslissing over 
de burgerlijke vordering, cass., 12 januari 
1971, sup1·a, blz. 454; en wat betreft de 
beslissing over de strafvordering, cass., 23 no
vember en 22 december 1970, sup1·a, blz. 275 
en 411. 

kend aan de partijen, waartegen zij is 
gericht; 

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

28 juni 1971. - 2• kamer. - Voo?·
zitte?·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?", de 
H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

2e KA,MER. - 28 juni 1971. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GENEESHEER-INSPEC
TEUR VAN DE DIENST VOOR GENEES
KUNDIGE CONTROLE VAN RET RIJKS
INSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING. - DOOR RET VON
NISGERECRT GEROORD OM RELAAS EN 
UITLEG TE GEVEN VAN ZIJN WERKZA.AJI'[
REDEN.- HOEFT GEEN DESKUNDIGEN
EED AF TE LEGGEN. 

2° DESKUNDIGENONDERZOEK. -
STRAFZAKEN.- DESKUNDIGE.- BE
GRIP. 

3° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- GENEESREER-INSPECTEUR VAN DE 
DIENST VOOR GENEESKUNDIGE 00N
TROLE VAN RET RIJKSINSTITUUT VOOR 
ZIEKTE- EN INVA.LIDITEITSVERZEKE
RING. - VERLEENT ZIJN MEDEWER
KING AA.N RET GERECRTELIJK ONDER
ZOEK OP VERZOEK VAN DE ONDER
ZOEKSRECRTER. - HOEFT GEEN DES
KUNDIGENEED AF TE LEGGEN. 

4° SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERING. - GE
NEESREER-INSPECTEUR VAN DE DIENST 
VOOR GENEESKUNDIGE 00NTROI,E. -
BEVOEGD OJ\'[ MISDRIJVEN OP TE SPOREN 
EN VAST TE STELLEN ZONDER VOORAF
GAANDE MACRTIGING VAN RET 00MITE 
VAN VOORNOEMDE DIENST. 

5° VERJARING. - STRAFZ.AKEN. -
STRAFVORDERING. - VERSCRILLENDE 
MISDRIJVEN DIE DE UITVOERING ZIJN 
VAN EEN ENKEL STR.AFBAAR OPZET.
liA.NDELING DIE DE VERJARIJ>[G STUIT 
VOOR EEN STRAFB.AAR FElT. - VER
JA.RING GESTUIT VOOR DE GEZAMEN
LIJKE MISDRIJVEN. 
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6° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN 
GESCHRIFTEN.- GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN. - TIJDSTIP WAAROP DAT 
GEBRUIK EEN EINDE NEEMT. 

7° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- 00RRECTIONELE RECHTBANK NEE!VIT 
KENNIS VAN EEN MISDRIJF VAN VALS
HEID IN GESCHRIFTEN. - RECHTBANK 
VOERT TEGEN DE BEKL.A,AGDE FElTEN 
VAN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN AAN 
WELKE DE VOORTZETTING ZIJN VAN DE 
VERV ALSING. - RECHTBANK NEEMT 
REGELMATIG KENNIS VAN ZOD.A.NIGE 
FElTEN VAN GEBRUIK. 

8° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
S~'RAFVORDERING. SCHULDIGVER-
KLARING. GEEN CONCLUSIE. 
FElTEN Oli!SCHREVEN IN DE BEWOOR
DINGEN VAN DE WET.- REGELMATIG 
!VIET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

9° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VEROORDELING WEGENS 
V.A,LSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN. - MIDDEL HEEFT ALLEEN 
BETREKKING OP SOl\11\HGE VALSE STUK
KEN. STRAF GERECHTVAARDIGD 
DOOR V.A,LSHEID EN GEBRUIK VAN 
ANDERE VALSE STUKKEN. - NIET
ONTVANKELIJK l\HDDEL. 

10° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - YERZOEK
SCHRIFT TOT STAVING VAN DE VOOR
ZIENING.- VERZOEKSCHRIFT NEERGE
LEGD TER GRIFFIE VAN RET GERECHT 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT 
GEWEZEN. - NEERLEGGING NA RET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN BE
PAALD BIJ ARTIKEL 422 VAN RET WET
BOEK VAN STRAFVORDERING. - NIET
ONTVANKELIJKHEID VAN RET VERZOEK
SCHRIFT. 

ll 0 VOORZIENING- IN CASSATIE. 
VORl\'[.- STR.A.FZAKEN.- GESCHRIFT 

(1) J\llen ra;,clplege cass., 20 december 
1954 (Bull. en PAsiC., 1955, I, 395), 17 mei 
1965 (ibid., 1965, I, 997) en 12 februari 1968 
(A1T. cass., 1968, blz. 780). 

(2) Cass., 9 oktober 1967 (A1T. cass ., 1968, 
b lz. 198) en 21 januari 1969 (ibid., 1969, 
blz. 495). 

IS .A.LS « MEMORIE >> TER GRIFFIE NEER, 
GELEGD. - NIET ONDERTEKEND GE
SCHRIFT. - HET HoF SLAAT ER GEEN 
ACHT OP. 

1 ° De geneeshee1·-inspectettr van de Dienst 
voo1· geneeskundige Oont?"Ole van het 
Rijksinstitttut voo1· Zielcte- en Invalidi
teitsve1·zelce1·ing, als zodanig door de 
1·echtbcmlc gehoo1·d om 1·elaas en uitleg 
te geven van de ttitslag van zijn we?·k
zaamheden, hoejt geen deslcundigeneed af 
te leggen (1). (Sv., art. 44.) 

2° De hoedanigheid van deslctmdige is af
hankelijk vcm het bestaan van een ge
?"echtelijke opdmcht (2) . 

3° De geneeshee1·-inspectetw ~an de Dienst 
voo1· Geneeslctmdige Oont1·ole van het 
Rijksinstituut voo1· Zielcte- en Invctlidi
teitsve?·zelce-ring die op ve1·zoelc van de 
onde1·zoelcs?·echte1· aan het onde1·zoelc 
meewe1·kt doo1· zijn aanwezigheid bij het 
ve1'lwo1' van getttigen en bij de inbeslag
neming van bescheiden ten zetel van de 
zielcenjondsen, hoejt geen deslctmdigeneed 
af te leggen (3). (Sv., art. 44.) 

4° De geneeshe1·en-inspectetws van de Dienst 
voor Geneeslcundige Oont?"Ole zijn be
voegd om ove1·t1·edingen van de wets- en 
ve1'o1·deningsbepalingen bet1·e fjende de 
zielcte- en invctliditeitsve?·zelce?·ing met 
eigen beweging op te spo1·en en ze vast 
te stellen, zonde1· voomjgaande machti
ging van het Oomite dctt de leiding heejt 
van voo1·noemde dienst (4). (Wet van 
9 augustus 1963, art . 81 en art, 102, 
zoals het was gewijzigd bij de wet van 
24 december 1963 [5].) 

5° Wcmnee1· ve1·schillende misd-rijven de 
uitvoe?'ing zijn van een zelfde stmjbaa1· 
opzet, en aldus slechts een enlcel misd1·ijj 
opleve1·en, w01·dt de ve1jct1·ing van de 
strajvonle1·ing ten aanzien van de geza
menlijke jeiten gestttit do01· de daacl van 
ve?'volging die ve1'1·icht is binnen de 

(3) Vgl. cass., 8 april 1968 (A1T. cass., 1968, 
blz. 1026) en 2 j1.mi 1969 (ibicl ., 1969, b lz. 955). 

(4) J\llen raaclplege cass., 17 februari 1969, 
(An·. cass. , 1969, blz. 561). 

(5) De wet van 27 juni 1969 heeft artikel 81 
van de wet van 9 augustus 1963 aangevulcl 
en artikel 102, lid 1, van clezelfcle wet ver
vangen. 
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tem~ijn van d1·ie ja1·en te 1·ekenen van de 1 

datum van het laatste stmjbam· jeit ( 1). 

(}O Het gebntik van valse stukken duu1·t 
voo1·t, zelfs zonde1· een nieutv jeit van de 
plege1· van de valsheid en zonde1· he?·
haalde tussenkomst van zijnentwege, 
zolang het doo1· hem ve1·volgde doel niet 
volkomen be1·eikt is en zolang de hem 
ve?'tveten beginhandeling zonde1· dat hij 
e~· zich tegen ve1·zet, voo1·t in zijn voo1·deel 
het mtttig gevolg heejt, dat hij e1·van 
venvachtte ( 2). 

7o Wannee1· de 1·aadkame1·, na aanneming 
van ve1·zachtende omstandigheden, een 
belclaagde naa1' de co?Tectionele kame1· 
ve1·wijst wegens het plegen van valsheid 
in gesclwijten, stmjbaa1· gesteld bij de 
a1'tikelen 193 en 196 van het Stmjwet
boelc, is die ?'echtbanlc bevoegd om lcennis 
te nemen van de valsheid en van het 
geb?'ttik van valse stttlclcen, indien zij 
vaststelt dat de beklaagde niet alleen 
valsheid gepleegcl, maa?' oak van valse 
stukken een geb1·uik heeft gemaakt dat 
de voo1·tzetting is van de valsheid (3). 

go Bij geb1·ek aan een conclusie dienaan
gaande, motivee?'t de 1'echte1· ?'egelmatig 
de sclmldigve1·kla1·ing van de beklaagde 
doo1· vast te stellen dat sommige jeiten die 
hij als voo1·beeld aanhaalt en in de 
bewooTdingen van de wet omsclwijjt, 
bewezen zijn (4). 

9o Indien de belclaagde tot een enkele stmj 
is ve?'OO?'deeld wegens valsheid en geb?'itik 
van valse stttkken, is niet ontvankelijk 
het middel, dat alleen bet?'elcking heeft op 
het geb1·uik van sommige valse stukken, 
1vannee1· de st?·af wettelijlc ge?'echtvaa?'
digd is doo?' valsheid en geb?'uilc van 
ande?'e valse stitkken (5). 

10o Niet ontvankelijk is het ve?·zoelcsclwi:ft 
tot staving van een voo?·ziening in st?·aj
zalcen, te1· g?·itfie van het ge1·echt dat de 
best1·ede?~ beslissing heejt gewezen, nee?'
gelegd na het ve?·st?·ijken van de tennijn 
gesteld bij a1·tilcel 422 van het W etboek 
van stmjvo?·de?·ing ( 6). 

(1) Cass., 5 februari 1968 (A1'1'. cass., 1968, 
biz. 749); men raadplege cass., 6 januari 1969 
(ibid., 1969, blz. 419). 

(2) Cass. , 28 oktober 1963 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 213) en 4 oktober 1965 (ibid., 1966, 
I, 157). • 

(3) Cass., 5 september 1957 (Bttll. en PASIC., 
1957, I, 1382) en 20 juli 1961 (ibid., 1961, 
I, 1215). 

(4) Cass., 23 februari 1970 (A?'1'. cass., 

11° H et H of slaat geen acht op een geschTijt 
zelfs indien het als memo1·ie betiteld tvo?'dt, 
dat tot staving van de voo1·zien·ing van 
een beklaagde is nee1·gelegd, wanr,e£1' dit 
gesclwijt niet diens handtekening 
dmagt (7). (Sv., art. 444 en 445.) 

(DUPONT, DELOOF, DANCART, BURNIAT, 
WATRIN, BILLER, BRUNEAU, PERNIAUX 

EN MANDIAUX, T. LANDSBOND DER 
CHRISTELIJKE l\'I:UTUALITEITEN, « FE

DERA.TION NEUTRE DES SOCIETES J\'[U
TUALISTES RECONNUES DE L'ARRONDIS

SEMENT DE MONS ll EN NATIONAAL VER

BOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALI
TEITEN.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

L Op de voorzieningen van de beklaag
den Dupont, Deloof, Dancart, Burniat, 
W atrin, Biller en Bruneau : 

a) In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvorde
ring die tegen de eisers is ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 44 van het Wet
boek van strafvordering, gewijzigd bij 
het enig artikel van de wet yan 3 juli 
1957, 

dooTdat dokter Wambersy, geneesheer
inspecteur van de Dienst voor Genees
kundige Controle van het Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 
op verzoek van het openbaar ministerie 
op deterechtzittingen van 6, 11, 18maart, 
29 april en 7 mei 1962 door de correc
tionele rechtbank gehoord werd zonder 
de eed van deskundige te hebben afge
legt, hoewel hij tijdens zijn verhoor is op
getreden als een deskundige, met name 
door uitleg te verstrekken omtrent de 
regeling van de ziekte- en invaliditeits
verzekering, « de dosering van suiker in 
de opsporing van albmnine " en de inlich-

1970, blz. 589) en 15 clecember 1970, sttpm, 
blz. 387. 

(5) Cass., 22 december 1969 (A?'1'. cass., 
1970, blz. 388) en noot. · 

(6) Cass., 19 januari en 16 februari 1971, 
supm, blz. 484 en 581. 

(7) Cass., 16 december 1968 (4-?~·. cass., 
1969, blz. 385); 30 juni 1970 (A?'?", cass., 1970, 
blz. 1024) en 15 juni 1971, supm, blz. 1035. 
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tingen die worden verstrekt aan de advi
serende geneesheren van de ziekenfondsen 
betreffende de toegelaten gevallen van 
assimilatie, 

waaruit volgt dat, door de verklaringen 
van dokter Wambersy niet uit het debat 
uit te sluiten, het arrest de nietigheid 
heeft overgenomen waardoor de proce
dure was aangetast en derhalve zelf 
nietig is: 

Overwegende dat blijkens de vermel
dingen van de processen-verbaal van de 
terechtzittingen van de correctionele 
rechtbank waaraan in het middel wordt 
herim1erd, dokter W ambersy werd ge
hoord als " getuige opgeroepen door het 
openbaar ministerie " ; dat uit dezelfde 
stukken blijkt dat dokter W am.bersy door 
de correctionele rechtbank niet belast 
werd met een deslumdigenonderzoek ; dat 
ten slotte de verklaringen van dokter 
Wambersy omtrent de punten vermeld 
in het middel geen inlichtingen of advie
zen zijn die aan de rechter zijn gegeven 
door een persoon om wiens bijstand werd 
verzocht omwille van zijn tecln1ische ken
nis, maar het relaas enjof de uitleg van 
de activiteiten van de getuige zelf zijn 
als geneesheer-inspecteur in dienst van 
de geneeslnmdige controle van het Rijks
instituut voor Ziekte- en Invaliditeits
verzekering ; 

Dat dokter W ambersy aldus niet als 
deskllndige is opgetreden en derhalve de 
bij artikel 44 van het W etboek van straf
vordering voorgeschreven eed niet hoefde 
af te leggen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 44, 154, 
189 en 211 van het Wetboek van straf
vordering, welk artikel 44 gewijzigd is 
bij het enige artikel van de wet van 
5 juli 1957, 

cloo1·dat, uitspraak doende over het ver
weer door de eisers Watrin en Biller bij 
conclusie hieruit afgeleid " dat het zoge
naamd aclministratief onderzoek onwet
telijk door dokter 'Vambersy werd ver
richt en door de hoogste administratieve 
instelling nietig werd verklaard ; dat ver
volgens dezelfde geneesheer-inspecteur 
van het R.I.Z.I.V. uit eigen beweging, 
samen met de eerstaanwezend cmnlnissa
ris van gerechtelijke politic Jacobs, een 
gerechtelijk onderzoek heeft ingesteld dat 
als grondslag client voor de lmidige ver
volging ; dat hij niet bevoegd was om zich 
in te laten met het gerechtelijk onder-

zoek : hij was geen officier van gerechte
lijke politie, hij werd nooit aangesteld 
als deskundige en hij heeft, alvorens deel 
te nemen aan het onderzoek, geen deskun
digeneed afgelegd; dat de processen
ve!:baal van de getuigenverhoren die in 
zijn aanwezigheid werden afgenomen, 
nietig zijn wegens schending van de 
geheimhouding van het onderzoek en van 
de rechten van de beklaagden "' het 
arrest verklaart " dat het gerechtelijk 
dossier begonnen is met een pro-j1tstitia ... 
van het Ministerie van Volksgezondheid 
en van het Gezin, opge1naakt door Allard, 
inspectem· ·van de apotheken, en Wam
bersy, geneesheer-inspectem·; dat op 
grond van dit proces-verbaal de procu
reur des Konings een onderzoek heeft 
gevorderd ; dat bovendien bij een apostil 
van 5 maart 1964 de procureur des 
Konings de onderzoeksrechter heeH ver
zocht om bij zijn onderzoek het dossier 
te voegen dat werd opgemaakt door de 
Inspect1e van het R.I.Z.I.V. (het dossier 
door dokter vVambersy v66r die datum 
opgemaakt buiten het gerechtelijk onder
zoek); dat bovenclien uit het dossier dat 
aan het hof van beroep werd voorgelegd, 
is gebleken enerzijds clat dokter Wam
bersy, alleen, zijn onderzoek inzake de 
geneeskundige controle verricht en de 
uitkmnsten ervan bekendmaakt aan de 
onderzoeksrechter en anderzijds dat hij 
aanwezig is bij en deelneemt aan sommige 
verrichtingen van het gerechtelijk 011der
zoek, in s.amenwerking 1net de gerechte
lijke politie, die regehnatig door de 
onderzoeksrechter met het onderzoek is 
belast ; dat op geen enkel ogenblik de pro
cm·em· des Konings of de magistraat die 
belast was met het onderzoek, zich heb 
ben verzet tegen de 1nedewerking van 
dokter Wambersy aan het gerechtelijk 
onderzoek en hierom zelfs gevraagcl heb
ben ; dat evei=in dokter W ambersy op 
enig ogenblik zijn bevoegdheid inzake 
geneeskundige controle heeft overschre
clen ; ... dat op grond van die overwegin
gen het onderzoek van dokter W ambersy 
als geneesheer-inspectelu van de diensten 
voor geneeslmndige controle van het 
R .I.Z.I.V. regelmatig is · en overeenkom
stig de wetten en verordeningen waarbij 
de geneeslm11dige controle is ingericht; 
dat de toevoeging van clit onderzoek aan 
het dossier op verzoek van de Procureur 
des Konings te Bergen in niets de rechts
pleging ongeldig heeft gemaakt ; dat ten. 
slotte het optreden van dokter Wam
bersy aan de zijde van de magistraat 
belast met het onderzoek en van de 
gerechtelijke politie en binnen de grenzen 
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van zijn eigen bevoegdheid eveneens 
regelmatig blijkt te zijn » ; 

te1wijl, in zijn brief van 28 maart 
1964, de onderzoeksrechter dokter Buis
son, eerstaanwezend geneesheer-inspec
teur, heeft verzocht « dokter Wambersy 
te machtigen om voort te gaan met 
de technische medewerking die hij tot 
24 maart jongstleden uit eigen beweging 
heeft verleend voor het verhoor van 
geneesheren en verpleegsters en voor 
inbeslagneming van bescheiden ten zetel 
van de ziekenfondsen, en, zo dit niet 
mogelijk was, een andere geneesheer ... 
van (zijn) diensten aan te wijzen voor die 
teclmische bijstand, ... die absoluut nood
zakelijk is voor de voortzetting van het 
begonnen onderzoek » ; het bewezen is dat 
dokter Wambersy, aldus aangezocht door 
de onderzoeksrechter, aan het ge~·echte
lijk onderzoek heeft deelgenomen door als 
deskundige op te treden ; evenwel uit 
geen enkel processtuk blijkt dat dokter 
Wambersy, a lvorens m et de uitvoering 
van zijn opdracht te beginnen, de eed a ls 
deskundige heeft afgelegd, 

waaruit volgt dat het arrest steunt op 
een voorbereidende rechtspleging die 
nietig is, zodat· het die nietigheid over
neemt en derhalve zelf nietig is : 

Overwegende dat weliswaar dokter 
Wambersy op verzoek van de onderzoeks
rechter geroepen werd om zijn mede
werking te verlex1en aan het gerechtelijk 
onderzoek en hieraan inderdaad heeft 
meegewerkt aan de zijde van de onder
zoeksmagistraat of van de gerechtelijke 
politie, door zijn aanwezigheid bij het 
verhoor van geneesheren en verpleegsters 
en bij de inbeslagneming van bescheiden 
ten zetel van de ziekenfondsen, maar dat 
blijkens wat in het arrest is gesteld en 
in het middel is overgenomen, hij geroe
pen werd niet a ls « een persoon die wegens 
zijn lnmde of beroep bekwaam wordt 
geacht om de aard en de omstandigheden 
van de misdaad of het wanbedrijf te 
beoordelen » overeenkomstig artikel 43 
van het Wetboek van strafvordering, 
maar wel als orgaan van gerechtelijke 
politic, in zijn hoedanigheid van ge
neesheer-inspecteur van het Instituut 
voor geneeskundige controle van het 
R.I.Z.I.V., die luidens artikel 102 van de 
wet van 9 augustus 1963 bevoegd is om 
de overtrading van de wets- of verorde
ningsbepalingen betreffende de verzeke
ring voor geneeskundige verzorging of de 
uitkeringsverzekering op te sporen, en 
dat hij op geen enkel ogenblik zijn be-

voegdheid inzake geneeskundige controle 
h eeft overschreden ; 

Dat dokter Wambersy derhalve niet 
gehouden was de bij artikel 44 van het 
W etboek van strafvordering voorgeschre
ven eed af te leggen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het d erde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 35, inzonder
heid tweede lid, 36 en 42 van de wet 
van 15 februari 1961 voor economische 
expansie, sociale vooruitgang en finan
cieel herstel, 8, inzonderheid 2°, 12 en 13 
van het reglement van orde van de Raad 
van het Instituut voor Geneeskundige 
Controle, goedgekeurd bij artikel 1 van 
h et koninklijk besluit van 9 juli 1962, 
78, 79, 80, 81, 84, 87 en 152, § 3, inzon
derheid lid 1, van de wet van 9 augustus 
1963 tot ·ins telling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en invali
diteitsverzekering en 78 van genoemde 
wet van 9 augustus 1963, zoals zij is 
gewijzigd bij artikel 32, § 1, van de wet 
van 24 december 1963, 

doo1·dat, ter verwerping van het ver
weer, hieruit afgeleid dat dokter Wam
bersy, geneesheer-inspecteur, uit eigen 
beweging en derhalve onregelmatig ten 
laste van de beklaagden administra
tieve onderzoekingen had ingesteld, die 
buiten het debat moesten worden gehou
den, het arrest verhlaart « dat de genees
heer-inspecteur Wambersy bevoegd was 
om aileen en op eigen initiatief te h ands
len, zel£g zonder instructies en machtiging 
van zijn hierarchische n1.eercleren ; dat hij 
daartoe gemachtigd was bij artikel 80 
van de wet van 9 augustus 1963; ... clat ... 
dokter W ambersy handel de in volstrekte 
overeenstemming met zijn hierarchische 
meercleren (zie nota's van 29 mei en 
8 juli 1964 . . . alsmede h et verslag van 
27 maart 1964 aan het C01nite); dat 
laatstgenoemd verslag bovenclien bewijst 
dat het Comite op de hoogte wercl gehou
den van het door dokter W ambersy ver
richte onderzoek en dat het zijn instem
ming betuigde met dit onderzoek », 

te1·wijl luidens genoemd artikel 80 de 
Dienst voor Geneeslmndige Controle ter 
vervulling van zijn opdracht beschikt 
over geneesheren-inspecteurs en a lle 
onderzoekingen en vaststellingen doet, 
hetzij uit eigen beweging, hetzij op ver
zoek van de Minister van Sociale Voor
zorg, de Dienst voor Geneeslnmclige Ver
zorging, de Dienst voor Uitkeringen, de 
Dienst voor Administratieve Controle of 
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een verzekeringsinstelling, wat insluit dat 
de geneesheer-i;nspecteur niet bevoegd is 
om op eigen initiatief een administratief 
onderzoek te openen of te verrichten, 
daar het beslissingsrecht in dezen aan het 
collegiale gezag belwort, in onderhavig 
geval de Dienst voor Geneesktmdige 
Controle, vertegenwoordigd door zijn 
Comite: 

Overwegende dat artikel 80 van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instellil"lg en 
organisatie van een regelil1g voor ver
plichte ziekte- eJ"l invaliditeitsverzekeril1.g 
de bevoegdheid bepaalt van het Comite 
van de Dienst voor Geneesktu"ldige Con
trole ; dat het niet tot gevolg heeft dat 
het optreden van de geneesheren-inspec
teurs afhankelijk wordt gesteld van een 
voorafgaande machtiging, inzonderheid 
bij het opsporen van tekortkomingen en 
overtredingen; dat uit de artikelen 81 
en 102 van de wet integendeel blijkt dat 
de geneesheren-iJ"lspecteurs binnen het 
kader van htm controleopdracht tot taak 
hebben uit eigen bewegiJ1.g de niet-nako
ming en de overtrading van de wets- of 
verordeningsbepalingen betreffende de 
verzekering voor geneesktmdige verzor
ging of de uitkeringsverzekering op te 
sporen en dat zij in het kader van die 
opdracht aan geen enkele beperking 
onderworpen zijn ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantiele of 

op straffe van -J"lietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen zijn en de 
beslissil1.g overeeJ"lkomstig de wet is ; 

b) In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de bmger
lijke rechtsvorderingen ingesteld tegen de 
eisers : 

Overwegende dat de eisers verklaard 
hebben afstand te doen van lnm voorzie
ningen, in zover deze gericht zijn tegen 
de beschikkiJ"lgen van het arrest die tlit
spraak doen op de rechtsvorderingen van 
de bmgerlijke partijen; 

II. Op de voorzieniJ"lg van de beklaagde 
Mandiaux: 

a) In zover de voorzieJ"ling gericht is 
tegen de beslissing op de strafvorderiJ"lg 
mgesteld tegen eiser : 

Over het zevende middel, hieruit afge
leid dat het hof van beroep de wet heeft 
geschonden door niet te beslissen dat de 
strafvordering tegen eiser smds 13 april 
1970 verjaard was : 

OverwegeJ"lde dat, ten opzichte van de 
dader, valsheid ill geschriften en de ver-

. schilleJ"lde feiten van gebruik van valse 
stukken een en hetzelfde misdrijf opleve
ren, zodat de verjaril1.g van de strafvor
dering voor het geheel pas begil1.t te lopen 
vanaf de laatste daad van gebruik ; 

Overwegende clat het arrest vaststelt 
enerzijds clat de laatste daden van ge
bruik van valse stukken die ten laste 
van de beklaagden werden gelegd, met 
name vaJ"l de eiser Mandiaux, op grond 
van de valse stukken die aan het Hof 
werden overgelegcl, hebben plaatsgehad 
ten vroegste op 30 juni 1964 en anderzijds 
clat een daad van stuiting' van de verja
ring nog werd verricht op 17 mei 1967 ; 

Dat het derhalve wettelijk heeft beslist 
dat op de dag van de uitspraak van het 
arrest de strafvordering niet was ver
jaard; 

Dat het middel niet kan worden aange
nmnen; 

Over het zesde micldel, hieruit afgeleid 
dat het arrest eiser veroordeelt wegens 
feiten gepleegd na 13 april 1964, 

te?'tvijl de beschikking van de raad
kamer het gerechtelijk contract beperkte 
tot eisers hanclelingen van v66r 13 april 
1964 en die beperkil1g niet· het resultaat 
is van een vergissing, maar van de on
bekendheid van het gerecht waarnaar 
de zaak verwezen werd, 1net deze feiten, 
die ter kennis van het gerecht zijn ge
bracht door middel van processen-verbaal 
van na het beroepen vonnis : 

Overwegende dat, blijkens de vermel
clingen van het arrest, de feiten van na 
13 april 1964 die ter kennis werden ge
bracht door processen-verbaal van na 
het beroepen vonnis, daclen van gebruik 
van valse stuldmn zijn die hun oorsprong 
vinden in het bedrieglijk opzet of in het 
oog1nerk mn te schaden, waarmee eiser 
heeft gehancleld bij het vervaardigen van 
de valse stuld~en ; dat zij bijgevolg de 
voortzetting zijn van de misdrijven van 
valsheid waaraan eiser schuldig werd 
verklaard; 

Dat derhalve het vonnisgerecht dat 
regelmatig kennis heeft genomen van de 
misdrijven van valsheid, rekening mocht 
houden met het gebruik van de valse 
stuldmn door de vervalser zelf; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het eerste, tweede en derde mid del 
san1en, 

het ee1·ste, hieruit afgeleid dat het arrest 
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werd gewezen met schending van het 
koninklijk besluit van 9 juli 1962, daar 
de processen-verbaal opgemaakt door 
tussenkomst van dokter Wambersy nietig 
zijn, want opgem aakt door een persoon 
die daartoe niet bevoegd was ; 

het tweede, hieruit afgeleid dat h et be
streden arrest gewezen werd m et schen
ding v an hetzelfde b esluit, daar d e pro
cessen-verbaal werden opgemaakt door 
dokter W ambersy, ofschoon hij niet m et 
een onderzoek was belast ; 

het denle, afgeleid uit de schending van 
artikel 81 van d e wet van 9 augustus 
1963, daar de taak van dokter V\Tambersy 
die is v an een inspecteur van d e advise
rende geneesheren en strikt beperkt blijft 
tot het toezicht op laatstgenoemden : 

Overwegende dat, blijkens het ant
woord op h et d erde middel aangevoerd 
door de eisers Dupont en anderen, de 
geneesheren-inspecteurs van de Dienst 
voor Geneeskundige Controle belast zijn, 
zonder enige beperking en inzonderh eid 
zonder te moeten wachten op een bevel 
v an het Comite van de Dienst voor 
Geneeskundige Cont,role, met het opspo
ren en vaststellen van de overtredingen 
van de wets- of verordeningsbepalingen 
betreffende de verzekering voor genees
kundige verzorging of de uitkeringsverze
kering ; 

Dat bovendien h et arrest vaststelt d a t 
dokter W ambersy op geen enkel ogen blik 
zijn bevoegdheid heeft overschred en ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

Over het v ierde mid del, afgeleid uit de 
schending van d e wet, in zover het arrest 
v aststelt dat h et de zaak niet duidelijk 
en volledig heeft kunnen uiteenzetten 
zoals wenselijk zou zijn geweest en dat 
het zich beperkt « gevallen als voorbeeld 
aan te halen, waaruit h et geval van eiser 
niet t en voile is kmmen blijken n, wat" 
insluit dat het hof van beroep niet met 
volledige kennis van zaken uitspraak 
heeft kunnen doen en dat het niet in de 
beoordeling is kunnen treden van som
mige gegevens die in het dossier waren 
vermeld, en h et arrest bovendien niet 
vaststelt dat d e gegevens, die h et niet 
duidelijk heeft kunnen uiteenzetten, die 
beoordeling niet konden wijzigen : 

Overwegende dat, buiten zijn v er
plichting te antwoorden op d e conclusies, 
de feitenrechter d e schuldigverldaring 
van heldaagde regelmatig m et reden en 

omkleedt door het in de bewoordi.ngen 
van de wet omschreven misdrijf bewezen." 
te verklaren; dat het hof van beroep dus 
niet gehouden was alle in het dossier 
voorkomende gegevens te vermelden, aan 
d e h and waarvan h et tot zijn overtuiging 
is gekomen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genorri.en; 

Over het vijfde middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest eiser veroordeelt wegens 
zogenaamd strafbare feiten die h ebben 
plaatsgehad na 13 april 1964, 

tenvijl het strafbare karakter v an die 
feiten niet is bewezen, v ermits h et gaat 
om betaling van facturen waarvan de 
originelen sinds maanden r eeds in beslag 
werden genomen door h et parket en hun 
b e<hagen, en alle geldoverdrachten, die 
erin hun oorsprong vinden, tot st and zijn 
gekomen met kennis v an zaken, ook v an 
d e instelling die deze bedragen was :ver
schuldigd, in onderhavig geval de Sociale 
Voorzorg, die volledig op de hoogte was 
van de toestand en die haar betalingen 
riiet heeft gestaakt ten einde de diensten 
voor geneeskundige verzorging niet in de 
war te sttu·en : 

Overwegende dat eiser veroordeeld 
werd tot een enkele straf >vegens ver
schillende te zijnen laste bewezen ver
klaarde misdrijven ; 

Overwegende dat, zelfs indien h et mid
del gegrond was, de uitgesproken str af 
wettelijk gerechtvaardigd zou blijven 
wegens de andere bewezen verklaarde 
misdrijven ; 

D at derhalve h et middel niet ontvan
kelijk is wegens het ontbreken van b e
lang; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
r echtsvormen werden nageleefd en dat 
d e b eslissing overeenkomstig de wet is ; 

b) In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de bmgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld t egen eiser : 

Overwegende dat h et bestreden a rrest 
zich ertoe beperkt aan de burgerlijke 
p artij en een provisionele vergoeding toe 
te kennen en voor het overige een onder
zoeksmaatregel te b evelen ; 

D at die b eslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van h et Wet
boek van strafvordering en geen uit
spraak doet over een geschil inzake b e
voegdheid; 

D at de voorziening, die v66r de eind
b eslissing is ingest eld, voorbarig en der
h alve niet ontvankelijk is; 
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III. Op de voorziening van de be
klaagde Perniaux : 

a) In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
ingesteld tegen eiser : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen in acht zijn genomen en de beslis
sing overeenkomstig de wet is ; 

b) In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de bmgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld tegen eiser : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aan de bmgerlijke partijen slechts een 
provisionele vergoedi~~g toekent en voor 
het overige een onderzoeksmaatregel be
veelt; 

Dat die beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het Wet
boek van strafvordering en geen uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid ; 

Dat de voorzie~~ing, die v66r de eind
beslissing is ingesteld, voorbarig en der
halve niet o~~tvankelijk is ; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de verzoekschriften die ter griffie van 
het Hof van beroep te Brussel tot staving 
van de voorzieningen van Mandiaux en 
Perniaux werden neergelegd na het ver
strijken van tien dagen volgende op de 
verklaring van de voorziening, alsmede 
op de niet getekende memorie, ter griffie 
van het Hof van cassatie neergelegd tot 
staving van de voorzie~~ing van Perniaux, 
decreteert de afstand van de voorzienin
gen van de eisers Dupont, Deloof, Dan
cart, Burniat, W atrin, Biller en Bruneau, 
in zover zij gericht zijn tegen de beschik
kingen van h et arrest die uitspraak doen 
op de rechtsvordering van de btiTgerlijke 
partijen; verwerpt de genoemde voorzie
ningen voor het overige ; verwerpt de 
voorzieningen van de eisers Mandiaux en 
Perniaux; veroordeelt ieder van de eisers 
in de kosten van zijn voorziening, en de 
zeven eerstgenomnden bovendien in de 
kosten van htm afstand. 

28 juni 1971. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?· en Ve1·slaggeve1·, · de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkl~tidende concl~tsie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Fally en Calmant (laatstgenoemde 
van de balie te Bergen). 

2e KAMER. - 28 juni 1971. 

1° VERJARING. - STR.A.FZAKEN. 
BoswETBOEK. - TERMIJN. - BERE
KENING VANAF WELKE DAG HI.T BEGINT 
TE LOPEN. 

2° BOSSEN. - BoswETBOEK. - Mrs
DRI.TVEN. - VER.TARINCSTERl\HJN. -
BEREKENING V ANAF WELKE DAG HI.T 
BEGINT TE LOPEN. 

3° PREJUDICIELE VRAAG. - Bos
WETBOEK. - EXCEPTIE GEGROND OP 
EEN DEUGDELI.TK SCHI.TNENDE TITEL OF 
OP WELBEP AALDE FElTEN VAN BE ZIT 
DIE DE BEKLAAGDE EIGEN ZI.TN. -
BE GRIP. 

4° BOSSEN. - BosWETBOEK. - Mis
DRI.TVEN.- PRE.TUDICIELE VRAAG.
EXCEPTIE GEGROND OP EEN DEUGDE
LI.TK SCHI.TNENDE TITEL OF OP vVELBE
PAALDE FElTEN VAN BEZIT DIE DE 
BEKLA.AGDE EIGEN ZIJN. - BEGRIP. 

1° en 2° W annee~· de belclaagcle wo1·dt aan
gewezen in het pToces-ve1·baal tot vast
stelling van een wanbed1·ijf of een oveT
t?·eding in boszctlcen begint de ve1ja1·ing 
te lopen vanaf de dag waamp het mis
d?·ijf is vctstgesteld (1). (Boswetboek, 
art . 145.) 

3° en 4° De bij cwtilcel 143 van het Boswet
boelc bedoelde p1·ej~tdiciiile exceptie w01·dt 
slechts ctangenomen, indien de ove?·ge
legde titels of de gestelde feiten aan het 
feit, waa1·op de ve1·volging bentst, ellc 
lcm·alcte?' van wanbed1·ijf of van ove~·tTe
ding ontnemen. 

(LEPAGE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN LANDBOUw.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op h et b estreden 
vonnis, op 20 januari 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen; 

I. In zover de voorziening gericht is 

(1) Raadpl. cass., 26 februari 1900 (Bull. 
en PASIC., 1900, I, 162); 3 maart 1913 (ibid., 
1913, I, 132). 
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tegen de strafrechtelijke beschikkingen 
van het vonnis ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de wetsbepalingen betref
fende de verjaring van de strafvordering, 

doo1'dat het vonnis, dat aangenomen 
heeft dat de begindatum voor de verja
ring van de strafvordering de 27e januari 
1970 was, beslist dat de verjaring pas op 
27 januari 1971 verkregen was, 

te1·wijl de verjaring van de strafvorde
ring slechts wordt gestuit door daden 
van onderzoek of van vervolging die 
verricht zijn binnen de termijn van drie 
maanden sinds de vorige stuitingsdaad ; 
de laatste stuitingsdaad die tijdens de 
eerste periode van drie maanden werd 
verricht, dagtekent van 17 of 20 april 
1970 en hierdoor de verjaringstermijn 
op 17 of 20 juli 1970 is verstreken; de 
laatste daartoe dienstige daad die tijdens 
de tweede periode werd verricht, dag
tekent van 25 of 29 juni 1970, waardoor 
de verjaringstermijn op 25 of 29 septem
ber 1970 is verstreken; de laatste nuttige 
daad van stuiting van de verjaring die 
tijdens de derde periode wercl verricht, 
dateert van 16 september 1970, zoclat de 
verjaring definitief is ingetreden op 
16 december 1970 en dat bij vergissing 
in de berekening het vonnis overwogen 
heeft dat de verjaring van de strafvorde
ring pas op 27 januari 197.1 ingetreden 
was: 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
afwijkende bepalingen, de verjaring van 
de strafvordering inzake bosmisdrijven, 
welke wordt bepaald bij artikel 145 van 
het Boswetboek, kan worden gestuit 
overeenkomstig de bepalingen van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het W etboek van 
strafvordering, zoals deze wet is gewijzigd 
bij de wet van 30 mei 1961, 

Dat, overeenkomstig artikel 25, lid 2, 
van die wet, wanneer het misdrijf ver
jaart door verloop van een termijn van 
minder dan zes maanden, de verjaring 
wordt gestuit door de daden van onder
zoek of van vervolging, verricht niet 
a ileen gedurende de eerste termijn, maar 
ook gedurende ellJ::e nieuwe termijn voort
vloeiende uit een stuiting, maar zonder 
dat de termijn van verjaring aldus kan 
worden verlengd tot meer dan een jaar, 
met het voorbehoud dat die maximum
termijn van een jaar ivzake bosmisdrij
ven niet loopt vanaf de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd, maar wel vanaf de 
dag waarop h et is vastgesteld, zulks 

overeenkomstig de bijzondere bepaling 
van artikel 145 van h et Boswetboek; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat de begindatum van de verjaring de 
27e januari 1970 is, op welke dag het 
misdrijf is vastgesteld; dat de verjaring 
achtereenvolgens werd gestuit op 20 april, 
29 juni, 16 september en 9 november 
1970; 

Dat het derhalve met een j uiste toe
passing van de regels inzake verjaring 
beslist dat de verjaring eerst zal intreden 
op 27 januari 1971; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleid uit de schending van 
artikel 143 van het Boswetboek, 

doo1·dat het vonnis afwij zend heeft · 
beschikt over eisers aanbod van bewijs 
tot staving van de prejudiciele exceptie, 
door hem opgeworpen oni. te bewijzen dat 
zijn eigendom en dientengevolge de grens 
tussen Franluijk en Belgie het perceel 
omvatten waarop de bomen werden ge
kapt, 

te1·wijl de rechtspleging die in de aan
gehaalde bepaling van het Boswetboek 
nauwkeurig is aangegeven, moet worden 
toegepast in geval van een geschil over 
de grenzen tussen twee eigendommen en 
a jm·tio1·i bij het vaststellen dat de plaats 
waar het beweerde misdrijf werd begaan 
tot een bepaald grondgebied behoort, en 
terwijl, meer in het bijzonder m et betrek
king tot het bewij s van de eigendom van 
h et perceel, het vonnis het aanbod van 
bewijs van de verkrijgende verjaring niet 
heeft beantwoord : 

Overwegende dat in het onderzoek van 
het bewijs, door eiser achtereenvolgens 
aangeboden tot staving van zijn bewering 
betreffende de territorialiteit van de 
plaats waar de bomen werden gekapt, 
en betreffende de eigendom van de be
trokken plaats, het vonnis erop wijst, met 
betrekking tot het eerste punt, « dat 
blijkens de stafkaart op de schaal van 
1 : 10.000 waarvan een fotocopie door het 
Bestuur van Waters en Bossen werd 
voorgelegd, en blijkens de vaststellingen 
ter plaatse door de r_ijkswacht gedaan, de 
bedoelde bomen zich zeker op Belgisch 
grondgebied in het gemeentebos van 
Dampricourt bevonden; en dat dienten
gevolge de door appellant (thans eiser) 
aangehaalde feiten onwaar bevonden zijn 
(feit 1) dan wel niet ter zake dienen of 
niet concludent zijn (feiten 2 tot 5) », en 
met betrekking tot het tweede punt, 
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« dat het feit 1 niet betwist wordt ; dat 
het feit 2 reeds onwaar is op grond van 
de ouderdom zelf van de gekapte bomen 
en van wat gezegd is in het feit 4 ; dat de 
feiten 3 en 4 niet ter zake dienen noch 
concludent zijn " ; 

Overwegende dat, luidens artikel 143 
van het Boswetboek, de prejudiciele 
exceptie slechts wordt aa~>genomen voor 
zover zij gegrond is op een deugdelijk 
schijnende titel of op welbepaalde feiten 
van bezit die de beklaagde eigen zijn, 
zodat zij elk karakter van wanbedrijf of 
van overtreding ontnemen aan het feit 
waarop de vervolging berust ; 

Dat het vonnis, door de exceptie te 
verwerpen op grond dat de feiten waarop 
zij steunt, noch ter zake dienen, noch 
concludent zijn om de redenen die het 
aangeeft, de wet juist heeft toegepast en 
de vormvereiste van artikel 97 van · de 
Grondwet is ~>agekomen ; 

Dat de middelen niet ku.nnen worden 
aangenomen ; 

Over het vierde middel, hieruit afgeleid 
dat het vonnis geen antwoord geeft op 
het verzoek om eiser vrij te spreken we
gens de bestaande twijfel, welk verzoek 
enerzijds steunde op de oorspronkelijke 
goede trouw van eiser en anderzijds op 
de moeilijkheden van de feitelijke en van 
de rechtstoestand : 

Overwegende dat het vonnis duidelijk 
de gegevens vermeldt, aan de hand waar
van het tot zijn overtuigi~>g is gekomen 
omtrent het bestaan van het misdrijf, 
zodat het impliciet het verweer van 
beklaagde beantwoord heeft die zich 
beriep op de bestaande twijfel, en het 
aldus regelmatig zij~> beslissing met rede
nen heeft omkleed ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En 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 burgerrechtelijke beschikkingen 
van het vom>is ; 

Overwegende dat het vonnis zich be
perkt een provisionele vergoeding toe te 
kennen aan de gemeente Dampricom·t en 
voor het overige de heropening van het 
debat beveelt ; 

Dat die beslissing gee~> eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van strafvorderi~>g en geen uit-

spraak doet over een geschil inzake be
voegdheid; 

Dat de voorziening voor de eindbeslis
sing werd ingesteld en dus voorbarig en 
niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser i~> de kosten. 

28 j1mi 1971. - 2e kamer. - Voo?·
zitteT en Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlclttidende conclttsie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Goffinet (van de balie te Aarlen). 

2e KAMER. - 28 juni 1971. 

1° STRAFVORDERING. - VERVA,L 
DOOR DE BETALING VAN EEN GELD
SOl\![. - STORTING BINNEN DE GESTELDE 
TERMIJN VAN DE DOOR HET OPENBAA,R 
MINISTERIE BEPA.A.LDE GELDSOM. 
STRAFVORDERI.NG VERVALLEN. 

2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUS TITlE. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING VERVALLEN DOOR DE 
BETALING VAN EEN GELDSOM. - VER
OORDELEND VONNIS. - VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

1° In de gevallen bedoeld in m·tilcel 166 
van het W etboelc van st?·ajvonle?·ing ve?·
valt de st?·ajvo?·de?·ing doO?· de stoTting, 
binnen ·de gestelcle te?·mijn, van cle cloo?· 
het openbaa?· ministe1·ie bepaalcle geld
sam (1) . 

2° Op de voo?·ziening van de p?·ocu?·eu?·
gene?·aal, ingesteld op bevel van cle 
MinisteT van justitie, ven~ietigt het Hof 
zoncle?· ve?·wijzing het vonnis, dat een 
ve?·oo?·deling ttitsp?·eelct wegens een jeit 
ten aanzien van hetwellc de stTajvonle?·ing 
ve1·vallen was doo?· de betaling van een 
geldsom onde1· de voo?·waa?·den omsclwe
ven bij a?·tilcel 166 van het W etboelc van 
stmjvO?·cle?·ing (2). (Sv., art. 441.) 

(1) en (2) Cass., 22 oktober 1969 (A?'?·. cass., 
1969, blz. 188); 16 februari en 22 juni 1971, 
supm, biz. 584 en 1067. 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE, IN ZAKE ETIENNE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Procureur-generaal bij het Hof 
.van cassatie, luidende als volgt : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

» Ondergetekende Procureur-generaal 
heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat 
de Minister van justitie hem bij brief 
van 19 april1971, Bestuur der Wetgeving, 
nr. 130.836/199 AP/Div., opdracht heeft 
gegeven om overeenkomstig artikel 441 
van het Wetboek van strafvordering bij 
het Hof aangifte te doen van het vonnis 
van 10 oktober 1969 van de Politierecht
bank te Beauraing, waarbij Etienne 
Armand, Albert Ghislain, bediende, ge
boren te Hastiere-Lavaux op 15 mei 1946, 
aldaar woonachtig rue Champt, 41, ver
oordeeld werd tot 26 frank geldboete om 
op 13 maart 1969 te Hastiere-par-dela 
als eigenaar van een vissersbootje dat 
stillag in een door de Staat beheerde 
bevaarbare waterloop nagelaten te heb
ben dit v66r 1 maart te voorzien van de 
inschrijvingsplaat voor het lopende jaar. 

» Deze veroordeling werd uitgesproken,. 
hoewel Etienne, op het verzoek dat de 
ambtenaar van het openbaar ministerie 
tot hem had gericht overeenkomstig arti
kel166 van het Wetboek van strafvorde
ring, binnen de vermelde termijn, dit is 
op 2 mei 1969, in handen van de ont
vanger der registratie te Beauraing de 
vastgestelde som had gestort, zodat de 
strafvordering krachtens lid 4 van voor
noemd artikel vervallen was. 

» Door niettemin de beklaagde te ver
oordelen, heeft het aangegeven vonnis 
voornoemde wetsbepaling geschonden. 

» Om die redene~l., vordert de onderge
tekende Procureur-generaal dat het het 
Hof gelieve het genoemde vonnis van de 
Politierechtbank te Beauraing te vernie
tigen, te bevelen dat melding van zijn 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing, te zeggen 
dat er geen grond bestaat tot verwijzing . . 
--- --- - ----------

(1) Raadpl. cass., 5 maart 1923 (Bull. en 
PASIC., 1923, I, 223); J. CONSTANT; Manuel de 
dmit penal, 5e uitg., Luik, 1953, nr. 362, 
blz. 410. 

(2) Cass., 13 oktober 1904 (Bull. en PAsrc., 
1905, I, 7); vgl. cass., 28 februari 1910 (ibid., 
1910, I, 128), 9 maart 1925 (ibid., 1925, 
I, 172), 28 april 1930 (ibid., 1930, I, 191) en 
6 oktober 1936 (ibid., 1936, I, 379). 

» Brussel, 21 april 1971. 
» Voor de Procureur-generaal 

» De Advocaat-getl.eraal, 
» (get.) Depelchin »; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met overneming van 
de redenen van voornoemde vordering, 
vernietigt voormeld vonnis op 10 okto
ber 1969 door de Politierechtbank te 
Beauraing gewezen; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
d.e kant van de vernietigde beslissing; 
zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

28 jtmi 1971. - 2e kamer. - Voo?'C 
zitte?' en Ve?·slaggeve?', de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conchtsie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 juni 1971. 

1° STRAF 0 - BEVEL TOT WEGRUIMING 
VAN DE MET OVERTREDING VAN DE 
WET GEBOUWDE WERKEN. - GEEN 
STRAF. 

2° WATERLOPEN. - NrET BEVAAR
BA.RE WATERLOPEN. - WERKEN GE
BOUWD MET OVERTREDING VAN DE 
WET.- WEGRUIMING.- KAN WORDEN 
BEVOLEN OP VERZOEK VAN DE AANG:E;
LANDEN. 

1° Doo?' de wegntiming te bevelen van de 
met ove1·treding van de wet op de politie 
de?' niet bevaarbare en niet vlotbare 
wate1·lopen gebouwde werken, sp1·eekt de 
?"echte?' geen bijkomende stmj ~tit maa?' 
doet ~titspmak ove?' de ve1·goeding of 
te?·~tggave in een bijzonde1·e VO?'?n (1). 
(S.W., art. 44; Sv, art 161.) 

2o H et staat aan de ?'echte?' de vergoeding 
en de wegntiming van de met ove?'t?·eding 
van de wet gebouwde we1·ken te bevelen, 
op verzoek van alle aangelanden aan wie 
de we1·ken nadeel hebben be?"Okkend (2) : 
(Wet van 7 mei 1877 [3], art. 29.) 

(3) De wet van 7 mei 1877 is opgeheven bij 
de wet van 28 december 1967 betreffencle de 
niet bevaarbare waterlopen, die de 1 e novem
ber 1968 in werking is getreden; men raadplege 
artikel 13 van het koninklijk besluit vaiJ. 
5 augustus 1970 houdende algemeen politie
reglement van de onbevaarbare waterlopen. 
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(TERLINDEN, T. VERSTREPEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
vom1issen, op 31 maart 1970 en 28 decem
ber 1970 in hager beroep gewezen door de 
Correctionele RechtbaJ1k te Brussel ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissini'fcil op de strafvor
dering: 

Overwegende dat bij die beslissingen 
geeJl enkele veroordeling ten laste van 
eiser wordt uitgesproken ; 

Dat die voorzieningen derhalve geen 
bestaansreden hebben; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegeJl de beslissingen op de burger
lijke rechtsvordering : 

a) met betrekking tot de beslissing van 
31 maart 1970 : 

Overwegende dat eiser geen enkel mid
del aanvoert ; 

b) met betrekking tot de beslissing van 
28 december 1970 : · 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 44 van het Straf
wetboek, 1, 3, 4 en 21 (wet van 30 mei 
1961, artikel 1) van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van strafvordering, 161 
van het Wetboek van strafvordering, 
29 van de wet van 7 rnei 1877 op de 
politie der niet bevaarbare en niet vlot
bare waterlopen en voor zover als nodig 
13 van het koninklijk besluit van 5 augus
tus 1970 houdende algemeen politieregle
ment van de onbevaarbare waterlopen, 

doo1·dat, hoeyvel eiser werd vrijgespro
ken van de telastlegging op 22 augustus 
1967 artikel 23 van de wet van 7 mei 1877 
te hebben overtreden, het vonnis van 
28 d ecember 1970, rechtdoende op de 
burgerlijke rechtsvordering van verweer
ster en, volgens wat het verklaart, met 
toepassing van artikel 29 van genoemde 
wet, eiser veroordeelt een dwars door een 
niet bevaarbare waterloop opgeworpen 
dam weg te ruimen, zegt dat, zo nodig, 
verweerster de wegruiming zelf ten koste 
van eiser kan laten verrichten, 

te1·wijl de rechtbank aldus een rnaat
regel van algemeeJl belang en van open
bare veiligheid beveelt, die deel uitmaakt 
van de bestraffing en die zij, gelet op de 

vrijspraak van eiser en bovendien op de 
verjaring van de strafvordering, niet 
mocht bevelen ; 

en te1·wijl in ieder geval, volgens voor
noemd artikel 29 en artikel 13 van het 
koninklijk besluit van 5 augustus 1970, 
de betrokken maatregel slechts kan wor
den bevolen ten g1.mste van de bevoegde 
overheid, die alleen in aanrnerking .komt 
om in voorkomend geval de werken te 
laten uitvoeren en de t erugbetaling van 
de uitgaaf te eisen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, rechtdoende op de 
bm·gerlijke rechtsvordering, deze beslis
sing eiser heeft veroordeeld om aan ver
weerder een schadevergoeding te betalen 
en de betrokken dam weg te ruimen ; 

Overwegende dat die laatste veroorde
ling geen straf is, maar alleen een bijzon
dere wijze van vergoeding of herstel die 
bestemd is om de materiele gevolgen van 
het ten laste gelegde feit t eniet te doen, 
wanneer dit feit materieel geheel of ge
deeltelijk blijft bestaan ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, met toepassing van 
artikel 29 van de wet van 7 rnei 1877 op 
de politie der niet bevaarbare en niet 
vlotbare waterlopen, die van kracht was 
op het ogenblik van de ten laste van eiser 
gelegde feiten, het herstel van de overtre
ding niet alleeJl ten gcmste van de be
voegde administratie kon worden bevo
len, maar eveneens op verzoek van alle 
aangelanden aan wie de werken enig 
nadeel hebben berokkend; 

Dat het vonnis, dat eiser veroordeelt 
tot het wegruimen van genoemde dam 
die afbreuk doet aan het rechten van 
verweerster, de wet juist toepast ; 

Dat het middel Jlaar recht faalt ; 

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

28 j1.mi 1971. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Clason. - Gelijlcluidende concl~tsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Fally en Bayart. 
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2" KAMER. - 28 juni 1971. 

.1 ° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - BESLISSING DIE 
DE FEITELIJKE GEGEVENS PRECISEERT 
WAAROP ZIJ IS GEGROND. -BESLISSING 
DIE ALDUS ANTWOORDT OP DE CONCLU
SIE VAN DE BEKLAAGDE WAARIN VER
SCHILLENDE OF STRIJDIGE FEITELIJKE 
GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. -
REGELMATIG GEJ\iOTIVEERDE BESLIS
SING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - IN CONCLUSIE 
VOORGEDRAGEN VERWEER DA,T TER 
ZAKE NIET J\!J:EER DIENENDE IS WEGENS 
DE V ASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER. 
- GEEN VERPLICHTING J\!J:EER VOOR DE 
RECHTER EROP TE ANTWOORDEN. 

1° Regelmatig gemotivee1·d is de beslissing 
die de jeitelijlce gegevens p1·ecisee1't 
waa1·op zij is geg1·ond en aldus antwoo1·dt 
op de conclusie, waa1·in ve1·schillende of 
st1·ijdige gegevens w01·den ttiteengezet ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° De ?'echte?· is niet ve?']Jlicht ande1·s te ant
woo?·den op een in conclusie voo1·ged1·agen 
ve1·wee1·, dat wegens de vaststellingen van 
zijn beslissing niet mee1· te1· zalce die
nende is (2). (Grondwet, art. 97.) 

(COULON, T. NEVENS EN TRAPPEN IERS. ) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 december 1970 gewezen door 
h et Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest het beroe
p en vonnis bevestigt in zover het de 
telastlegging bewezen verklaard had, 
eiser tot drie maanden gevangenisstraf en 

(1) Cass., 5 januari 1970 (Ar1·. cass., 1970, 
biz. 394); 8 februari, 2 maart, 5 april en 
27 april1971, sup1·a, biz. 552, 628, 738 en 828. 

(2) Cass., 26 oktober 1970 en 15 maart 1971, 1 

tot 500 frank geldboete veroordeelt en 
zegt dat eiser van het recht een motor
voertuig te besturen zal vervallen zijn 
gedurende zes maanden, op grond a i
leen dat « de eerste rechter terecht h eeft 
kunnen beslissen dat de botsing te wijten 
was aan een weigering van voorrang door 
gebrek aan oplettendheid vanwege be
klaagde, wat nog verergerd werd door de 
overdreven snelheid waarmee hij het 
betrokken kruispunt is opgereden », dat 
« de getuige Hermans de bewering van 
beklaagde volgens welke een vertraging 
of een aarzeling van de wagen van het 
slachtoffer de indruk zou hebben ktmnen 
wekken dat deze hem voorrang gaf, stellig 
tegenspreekt » en dat « het feit dat de 
eerste rechter vaststaand verklaard heeft, 
zulks gebleven is bij de behandeling voor 
het hof van beroep », 

te1·wijl eiser bij regelmatige conclu
sie voor het hof van beroep met name 
heeft doen gelden « dat, in strijd met 
de mening van de gerechtelijke des
kundige tijdens de behandeling op de 
terechtzitting, welke in de redengeving 
van het bestreden vonnis is overgenomen, 
de getroffene die voorrang had, dit recht 
krachtens artikel 17 van het W egver
keersreglement h eeft verloren door zijn 
voertuig tot stilstand te brengen, indien 
beklaagde dit stoppen heeft kunnen zien, 
zelfs indien hij dit in feite niet heeft op
gemerkt »; dat « in onderhavig geval, 
blijkens de verklaringen van beide des
kundigen (vooral die van de gerechtelijke 
deslnmdige) ·en van de onafhankelijke 
getuige Hermans, de zichtbaarheid op de 
plaats van het ongeval volledig was op 
een afstand van 200 tot 100 meter "; 
dat « de zoon Coulon verklaard heeft dat 
hij twee stationerende wagens heeft ge
zien op de Edmond Machtenslaan waaruit 
het slachtoffer kwam gereden » ; dat « het 
vaststaat dat het stoppen van de wagen 
van het slachtoffer kon gezien worden 
door de beldaagde, wiens aankomst voor 
het slachtoffer zichtbaar was " ; dat 
« volgens een vaste rechtspraak een 
bestuurder die zijn w.agen tot stilstand 
heeft gebracht, zijn normale voorrang 
verliest, indien de andere bestuurder dit 
stoppen heeft lmnnen zien, zelfs indien 
hij dit in feite niet h eeft opgemerkt " en 
dat « de eerste rechter klaarblijkelijk dit 
beginsel uit het oog heeft verloren, nu 

sup1·a, biz. 184 en 682 ; vgl. cass., 27 februari, 
3 maart, 9 april en 22 juni 1970 (A?'?'. cass., 
1970, biz. 601, 620, 727 en 991); 4 januari 
1971, supm, biz. 420. · 
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hij zijn beslissing hierop h eeft gesteund 
dat beklaagde het stoppen van de wagen 
van h et slachtoffer niet h eeft gezien en 
zonder in overweging te nemen dat die 
stilstand door de beklaagde kon gezien 
worden » ; derhalve door de telastlegging 
bewezen te verklaren zonder de middelen 
te b eantwoorden door eiser afgeleid nit 
het verlies van voorrang ten gevolge van 
het stoppen van het slachtoffer, en uit de 
omstandigheid dat h et tot stilstand bren
gen van de wagen verlies van voorrang 
met zich brengt, zodra de voorranggever 
dit stoppen heeft lumnen zien, zelfs indien 
hij dit in feite niet heeft opgemerkt, h et 
bestreden arrest onvoldoende naar recht 
de r egelmatige conclusie van eiser voor 
h et Hof van beroep t e Brussel h eeft 
beantwoord : 

Overwegende dat het arrest stelt d at 
" de getuige Hermans d e bewering _van 
d e beklaagde, thans eiser, volgens welke 
ee~1 vertraging of een aarzeling van de 
wagen van het slachtoffer de indruk zou 
hebben km1nen wekk:en dat deze hem 
voorrang gaf, stellig tegenspreekt » ; 

D at deze stelling op de bewering van 
eisers conclusie, volgens welke h et slacht
offer is blijven stilstaan en aldus de voor
rang h eeft verloren, antwoordt door ze 
tegen te sprek:en ; 

Dat door de feitelijke vaststelling van 
h et arrest de verdere conclusie van eiser 
m et b etrek:king tot de omstandigheden 
waaronder het stilstaan v an de voorrang
hebber het verlies van die voorrang kan 
veroorzaken, niet meer ter zake was ; dat 
h et hof van beroep d erhalve niet gehou
den was erop te antwoorden ; -

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissi~1gen op d e bmgerlijke. 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen e~1kel bij
zonder middel aanvoert; 

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

28 juni 1971. - 2e kamer . - Voo7'
zitte7·, de H. Trousse, raadsh eer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Ligot. - Gelijklttidende conclusie, 
d e H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 28 juni 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
VORM. - STRAFZAKEN. - BEROEP. IN 

CASSATIE VAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE.- UITGIFTE VAN DE VERKLARING 
VAN BEROEP IN CASSATIE NIET GE 
VOEGD BIJ HET OORSPRONKELIJK EX
PLOOT VAN BETEKENING.- NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

Niet ontvcmkelijk is cle voo?"ziening van 
het openbaa1· ministe1·ie, wcmnee1· geen 
ttitgijte van de ve1·kla1'ing van be1'0ep 
in cassatie bij het 007'Bp1'onkelijk exploot 
van betekening e1·van is gevoegd (I). 
(Sv., art. 418.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
T . R. DUBOIS, A. DUBOIS, MATZ, 
J, DUBOIS, WILLEM EN l\'I:ARCHAL.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 janu ari 1971 in hoger b e
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank: te Dinant; 

Overwegende d at, wanneer de wet de 
betekening van een cassatieberoep ver
plicht stelt, de volledige tekst van de 
verklaring van cassatieberoep moet wor
den betekend ; 

Overwegende dat geen uitgifte van de 
verklaring van cassatieberoep gevoegd is 
bij h et exploot van betek:ening dat door 
eiser in origineel werd overgelegd en in 
het dossier is opgenomen ; 

Dat hieruit volgt dat h et Hof de regel
matigheid niet k an nagaan va~1 de bete
kening die bij artikel 418 van het Wet
boek: van strafvordering wordt voorge
schreven; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
va~llwlijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ni~lg ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

(1) -Cass., 25 januari en 8 februari 1965 
(Bull . en PASIC., 1965, I , 513 en 579); vgl. 
inzake h et b eroep in cassatie van de burger
lijke partij, cass., 18 augustus 1970 (Ar1·. 
cass., 1970, biz. 1049), en inzake directe ge
meentelijke belastingen, cass., 15 maart 1955 
(B.,.ll. en PASIC., 1955, I , 789). 
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28 juni 1971. - 2e kamer. - Voo1·
.zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
.Gelijkluidende conclusie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 juni 1971. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - RET IS 
DE REOHTER VERBODEN ZIJN BESLIS
SING TE VESTIGEN OP EEN PERSOON

LIJKE INLIOHTING. - BEGRIP. 

De 1·echte1· die ~titspmak doet op g1·ond 
van ~tit eTval"ing bekende gegevens die 
doo1· de pa1·tijen in debat we1·den ge
bmcht, steunt niet op een pe1·soonlijke 
inlichting (I). 

(BONNEUX EN VROONEN, 

T. DE WINTER EN PLETINOKX. ) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 januari 1971 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvorde
ring: 

Over het middel afgeleid uit de schen
·ding van de artikelen 153, 154, 189, 2ll 
van het Wetboek van strafvordering, 
1315, 1341, 1348, 1349, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet 
en van het algemeen rechtsbeginsel wa.ar
bij de rechten der verdediging worden 
gewaarborgd, 

doo1·dat, om de eiser Bonneux te veroor
delen wegens onopzettelijk toebrengen 
van verwondingen en dientengevolge aan 
de verweerders schadevergoedu1.g toe te 
1>:ennen, het arrest verklaart " dat het 
bekend is dat regen de baanvastheid van 
.een asfaltwegd.ek zeer vermindert ; de 

(1) Men raadplege cass., 20 juli 1966 (Bttll. 
·en PASIC., 1966, I, 1408), 16 september 1968 
{An·. cass., 1969, blz. 52) en 18 januari 1971, 
supm, blz. 479. Vgl. in burgerlijke zaken : 
.cass., 30 oktober 1959 (B•!ll. en PAsrc., 1960, 
I, 251), 15 maart 1963 (ibid., 1963, I, 775), 

gladheid van de rijbaan kon worden voor
zien, zodat de beklaagde, die beroeps
chauffeur is, zijn vaart had moeten ver
minderen in .plaats van de geoorloofde 
snelheid van 60 km/h te behouden in de 
bocht die hij kwam uitgereden ,, 

tenvijl de rechter tot zijn overtuiging 
moet komen op grond van de wettelijke 
bewijzen die voor hem worden geleverd, 
en hij dus zijn beslissing niet kan gronden 
op de persoonlijke mening die hij over 
een bekend feit heeft en in elk geval het 
arrest in het onzekere laat of de daarin 
gegeven beoordeling dat bij regen de 
baanvastheid van een asfaltwegdek sterk 
vermindert, op een wettelijk bewijs be
rust dan wel op een persoonlijke weten
schap die de rechter bt,iten het debat 
heeft verworven : 

Overwegende dat, blijkens de conclusie 
die de eisers tijdens de terechtzitting van 
het hof van beroep hebben ingediend, 
laatstgenoemden hebben gesteund" op de 
gegevens van de verbalisanten in hun 
proces-verbaal van 21 augustus 1969, als
mede op de verklaringen van de rijks
wachter Legrain ter terechtzitting van 
27 juni 1970 "; 

Dat het proces-verbaal en de verklaring 
waarnaar de eisers aldus verwijzen, ver
melden dat, op de dag van de feiten, het 
wegdek maar pas geasfalteerd werd en 
dat bet nat was, vermits het regende ; 

Dat derhalve, door een beoordeling 
van de gegevens die in het debat werden 
gebracht, het hof van beroep, op grond 
van het uit ervaring algemeen bekend 
feit dat regen sterk de baanvastheid van 
een geasfalteerd wegdek vermindert, 
heeft kunnen beslissen " dat de gladheid 
van de rijbaan kon worden voorzien, 
zodat de beklaagde, die beroepschauffem· 
is, zijn vaa.rt had moeten verminderen in 
plaats van de geoorloofde snelheid van 
60 km/h te behouden in de bocht die hij 
kwa.m uitgereden " ; 

Dat het hof van beroep, om uitspraak 
te doen zoals het heeft gedaan, dus niet 
heeft gesteund op een persoonlijke in
lichting die het zou hebben gekregen 
buiten het debat ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

24 september 1964 (ibid., 1965, I, 78), 28 maart 
1968 (A1'1'. cass., 1968, blz. 987) ; in belasting
zaken : cass., 21 mei 1963 (B•!ll. en PAsrc., 
1963, I, 1010) en 4 januari 1966 (ibid., 1966, 
I, 584). 
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En overwegende dat de substantiel e of 
op straffe van n ietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de besl issing op de blU'gerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de eisers verklaard 
hebbe~l afstand te doen van htm voorzie
ning in zover zij gericht is tegen de 
beschikkingen van het bestreden arrest 
die betrekking hebben op de blU'gerlijke 
rechtsvorderingen van de verweerders ; 

Om die redeJlen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen in zover zij gericht 
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen ; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige ; veroordeelt de 
eisers in de kosten . 

28 jmli 1971. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende conclttsie, de H. Duchate
l et, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Fally. 

2e KA.MER . - 28 juni 1971. 

1 o EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - EoRT
sOREIDING OP GROND V.A,N BEPAA.LDE 
FElTEN.- BESTUUR OVER DE PERSOON 
EN OVER DE GOEDEREN VA.N DE KIN
DEREN. - BURGERLIJK WETBOEK, 
A.RTIKEL 302, GEWIJZIGD BIJ A.RTIKEL 16 
VA.N DE WET VA.N 8 APRIL 1965. -
BESTUUR BLIJFT BIJ DIEGENE AAN WIE 
RET VOORLOPIG WERD TOEVERTROUWD . 

2° EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - EoRT
SOREIDING OP GROND VAN BEPAA.LDE 
FElTEN. - BESTUUR OVER DE PERSOON 
EN OVER DE GOEDEREN VAN DE KIN
DEREN. - BURGERLIJK WETBOEK, 
A.RTIKEL 302, GEWIJZIGD BIJ A.RTI
KEL 16 VA.N DE WET VAN 8 APRIL 1965. 

BESTUUR VOORLOPIG TOEVER
TROUWD DOOR EEN BESORIKKING V A.N 
DE VOORZITTER VA.N DE REORTBA.NK, 
RECRTSPREKEND IN KORT GEDING. -
BESTUUR BLIJFT BIJ DIEGENE AA.N WIE 
RET ALDUS VOORLOPIG WAS TOEVER
TROUWD . - VooRwAA.RDE. 

3° EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING 
vAN TAFEL EN BED. - EORT
SOREIDING OP GROND VA.N BEP.A,ALDE 
FElTEN. - BESTUUR OVER DE PER
SOON EN DE GOEDEREN VA.N DE KIN
DEREN BLIJFT BIJ DIEGENE AAN WIE 
RET VOORLOPIG WERD TOEVERTROUWD . 

BURGERLIJK WETBOEK, ARTI
KEL 302, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 16 
VA.N DE WET VA.N 8 APRIL 1965. -
fuNDHAVING VA.N DE VERPLIORTINGEN 
VA.N DE OUDERS MET BETREKKING TOT 
RET ONDERROUD V A.N DE KINDEREN 
ZOALS RIEROMTRENT VROEGER WAS 
OVEREENGEKOMEN OF BESLIST. 

4° EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - EoRT
soREIDING OP GROND VAN BEPAA.LDE 
FElTEN. - BESTUUR OVER DE PER
SOON EN DE GOEDEREN VA.N DE KIN
DEREN BLIJFT BIJ DIEGENE AAN WIE 
RET VOORLOPIG WERD TOEVERTROUWD, 
- il.A.NDRAVING V.A,N DE ALIMENTA
TIEVERPLIORTINGEN MET BETREKKING 
TOT RET ONDERROUD VAN DE KINDE
REN ZOALS ZIJ WAREN BESLIST DOOR 
DE VOORZITTER VA.N DE REORTBANK, 
REORTSPREKEND IN KORT GEDING. -
BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 302, 
GEWIJZIGD BIJ A.RTIKEL 16 VAN DE WET 
VAN 8 APRIL 1965. - GEVOLGEN VA.N 
RET VONNIS OF V A.N RET ARREST, 
WAARBIJ DE EORTSOREIDING WORDT 
TOEGESTAAN. NocR BESLISSING, 
NOOR V ASTSTELLING WETTELIJK VER
EIST. 

5° VERLATING VAN FAMILIE . -
BESORIKKING VA.N DE VOORZITTER VAN 
DE REORTBA.NK V A.N EERSTE AANLEG 
IN KORT GEDING GEWEZEN IN VERBAND 
MET EEN EIS TOT EORTSOREIDING. -
BESORIKKING W AA.RBIJ EEN V .A,DER 
WORDT VEROORDEELD OM AA.N ZIJN 
KINDEREN EEN UITKERING TOT ONDER
ROUD TE BETALEN. - VEROORDELING 
WEGENS OVERTREDING VA.N ARTI
KEL 391bis VA.N RET STRAFWETBOEK 
OP GROND DAT DE VADER, N.A, ZIJN 
EORTSOREIDING, MEER DA.N TWEE 
M.A,ANDEN IN GEBREKE IS GEBLEVEN 
DE TERMIJNEN V A.N DE UITKERING TE 
KWIJTEN. - BESLISSING LA.AT IN RET 
ONZEKERE OF DE GEVOLGEN VA.N DEZE 
BESORIKKING ELEVEN BESTAA.N NA DE 
ONTBINDING VA.N RET HUWELIJK. 
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

6° EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - EoRT
SCREIDING OP GROND VA.N BEPAA.LDE 
FElTEN.- VOORLOPIGE MAATREGELEN. 
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-WET VAN 8APRIL 1965,ARTIKEL 14-5 
TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 268 VAN 
HET BURGERLIJK WETBOEK. - WET
TELIJKE BEP.A,LING DIE VANAF H.A.AR 
INWERKINGTREDING VAN TOEPASSING 
IS OP DE VROEGER INGESTELDE VOR
DERINGEN TOT ECHTSCHEIDING. 

7° WETTEN EN BESLUITEN. 
TOEPASSING IN DE TIJD. - EoHT
SCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE 
FElTEN.- VoORLOPIGE MAATREGELEN. 
- WET VAN 8 APRIL 1965, ARTI
KEL 14-5, TOT WIJZIGING VAN ARTI
KEL 268 VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK. - WETTELIJKE BEPALING DIE 
V ANAF HAAR INWERKINGTREDING VAN 
TOEPASSING IS OP DE VROEGER INGE
STELDE VORDERINGEN TOT ECHTSCHEI

DING. 

go ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 

VAN TAFEL EN BED. - EcHT
scHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE 
FElTEN. - BESTUUR OVER DE PERSOON 
EN OVER DE GOEDEREN VAN DE KIN
DEREN. - BURGERLIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 302, GEWIJZIGD BIJ ARTI
KEL 16 VAN DE WET VAN 8 APRIL 1965. 
- WETTELIJKE BEPALING DIE VAN• 
AF HAAR INWERKINGTREDING VAN TOE
PASSING IS OP DE VROEGER INGESTELDE 
VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDING. 

go WETTEN EN BESLUITEN. 
TOEPASSING IN DE TIJD. - ECHT
SCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE 
FElTEN. - BES'I'UUR OVER DE PERSOON 
EN OVER DE GOEDEREN VAN DE KIN

DEREN. - BURGERLIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 302, GEWIJZIGD BIJ ARTI
KEL 16 VAN DE WET VAN 8 APRIL 1965. 
- VVETTELIJKE BEP.A,LING DIE VANAF 
HAAR INWEBKINGTREDING VAN TOE
PASSING IS 01' DE VROEGER INGESTELDE 
VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDING. 

1° N a de ontbinding van het h~twelijk ten 
gevolge van een echtscheiding op g1'oncl 
van bepaalde feiten, blijjt het bestu~w 

(1) R.aadpl. cass., 29 april 1971, st,p?·a, 
biz. 837. Artikel 1258 van bet Gerecbtelijk Wet
hoek beeft de bepalingen overgenomen van 
artikel 239 van bet Burgerlijk W etboek, zoals 
dit was gewijzigd bij artikel 14-2 van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescber
ming. 

(2) Artikel 1280 van bet Gerecbtelijk W'et
boek beeft de bepalingen overgenomen van 
artikel 268 van bet Burgerlijk Wetboek, zoals 
dit was gewijzigd bij artikel 14-5 van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescber
ming. 

rlARfU'I'TF. . 1 !\71. - :l(l 

ove1· de pe1·soon en ove1· de goedm·en van 
de kinde1·en bij diegene aan wie het 
voo1·lopig we1·d toeve1't1·ouwd hetzij bij 
een ove?'eenlcomst tussen pa1·tijen die 
behoo1'lijk we1·d bekmchtigd zoals in 
a1·tikel 1258 van het Ge1·echtelijk Wet
boelc is bepaald (1), hetzij bij een beschik
lcing van de voo1·zitte1· van de 1·echtbank, 
1·echtsp1·ekend in ko1·t geding ove1·een
komstig m·tilcel 1280 van het genoemde 
wetboek (2). (B.W., art. 302, zoals het 
is gewijzigd bij artikel 16 van de wet 
van 8 april 1965.) 

2° Na de ontbinding van het httwelijk ten 
gevolge van een echtscheiding op g1·oncl 
van bepaalde feiten blijjt het bestuu1· ove1· 
de pe1·soon en ove1· de goede1·en van de 
kinde?'en alleen bij diegene aan wie het 
voo1'lopig we1·d toevm·t1'0uwd doo1· een 
beschilcking van de voo1·zitte1· van de 
1·echtbank, ?'echtsp?·ekencl in lco1·t gecling, 
indien deze magistmat uitspmalc heejt 
gedap,n met toepassing van a?'tikel 268 
van het Bu1·ge1·lijlc W etboek, zoals dit 
is gewijzigd bij a1·tikel 14.-5 van de wet 
van 8 ap1·il 1965, of met toepassing van 
a1·tilcel 1280 van het Ge?'echtelijk Wet
boek (3) (4). 

3° Het jeit dat het bestu~w ove1· de pe1'
soon en de goede1·en van cle kinde1·en, 
met toepassing van a1·tilcel 302 van 
het Bu1·ge1·lijk Wetboelc, zoals dit is 
gewijzigd bij a1·tikel 16 van de wet 
van 8 ap1·il 1965, bij diegene van de 
echtgenoten blijjt aan wie het voo1'lopig 
we1·d . toeve1't1'0uwcl, sluit de handhaving 
in, zolang e1· door de bevoegde 1·echte1• 
niet ande1·s ove1· beslist we1·d, van de ve?'
plichtingen van de oude1·s met bet?·elclcing 
tot het onde1·houd van de lcinde1·en zoals 
·hie1·omt1·ent v1·oege1' we?'Cl ove1·eengekomen 
ove1·eenlcomstig a1·tikel 1258 van het 
Ge1·echtelijk W etboelc of we1·d beslist bij 
beschiklcing van de voo1·zitte1· van cle 
1'echtbank, ?'echtsp?'ekend in ko1·t ge
cling (5). 

(3) Cass., 19 juni 1969 (A1~·. cass., 1969, 
biz. 1040). 

(4) V66r de wijziging van artikel 239 van 
bet Burgerlijk Wetboek bij artikel 14-2 van 
de wet van 8 april 1965 konden volgens de 
wet de voorlopige maatregelen die betrekking 
hebben op de persoon, op bet levensonderhoud 
en op de goederen van de kinderen niet het 
voorwerp zijn van een overeenkomst tussen 
de echtgenoten, welke door de rechter werd 
bekrachtigd. 

(5) Artikel 302, lid 1, van bet Burgerlijk 
Wetboek, zoals dit is gewijzigd bij artikel 16 
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40 H et bestuU?· ove1· de pe1·soon en ove1· de 
goede1·en van de lcinde1·en blijjt na de 
ontbinding van het httwelijk, met toe
passing van a1·tilcel 302, lid 1, van het 
Bu1·ge1·lijk Wetboelc, zoals ·aat is gewij
zigd bij a1·tikel 16 van de wet van 

van de wet van 8 april 1965, gewaagt welis
waar aileen van « het bestuur over de persoon 
en over de goederen van de kinderen " en 
bedoelt dus niet uitdrukkelijk of afzonder
lijk de maatregelen die betrekking hebben op 
het onderhoud dat aan de kinderen is ver
schuldigd hetzij bij een overeenkomst tussen 
partijen, die werd bekrachtigd zoals dit is 
bepaald in artikel 1258 van het Gerecb,telijk 
Wetboek (vroeger artikel 239 van het Burger
lijk Wetboek), hetzij bij een beschikking van 
de voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend 
in kort gecling overeenkomstig artikel 1280 
van hetzelfde wetboek (vroeger artikel 268 
van het Burgerlijk Wetboek). Dit laatste 
artikel gewaagt daarentegen duidelijk van de 
voorlopige maatregelen « die betrekking heb
ben op de persoon, op het levensonderhoud en 
op de goederen "· 

Er blijkt evenwel klaar uit de voorbereiding 
van de wet van 8 april 1965 dat de wetgever, 
bij de goedkeuring van de huidige tekst van 
lid 1 van artikel 302 van het Burgerlijk Wet
hoek, een ruime draagwijdte heeft willen toe
kennen aan deze bepaling en tegelijkertijd 
op het einde van de echtscheidingsprocedure 
de regeling van de belangen van de kinderen 
heeft willen vereenvoudigen en bespoed:igen, 
met name door de handhaving van de des
betreffende maatregelen waarover door par
tijen werd overeengekomen of werd beslist 
door de voorzitter van de rechtbank bij het 
begin of in de loop van deze procedure (men 
raadplege onder meer : Verslag van de Senaats
commissie, zitting 1964-1965, Gedr. st. nr. 153, 
en Pasinomie, 1965, blz. 555 ; Opmerkingen 
van de HR. Rolin en Hambye in de Senaat, 
Pm·l. Hand. van 10 maart 1965, Pasinmnie, 
1965, blz. 571 tot 574; Verslag van de Com
missie voor Justitie bij de Kamer, zitting 
1964-1965, Gedr. st. nr. 637/11, en Pasinomie, 

'1965, blz. 580). 
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden 

is weliswaar nooit uitdrukkelijk gezegd dat de 
bij overeenkomst genomen schikkingen met 
betrekking tot het aan de kinderen verschul
digde levensonderhoud of de beslissing van 
de voorzitter van de rechtbank, waarbij de 
betaling wordt bevolen van een uitkering tot 
onderhoud, met toepassing van het nieuw 
artikel 302 van het Burgerlijk W etboek, hun 
gevolgen zouclen Iaten bestaan in zover 
namelijk dat zij verplichtingen opleggen aan 
diegene van de echtgenoten aan wie het 

8 ap1·il 1965, bij diegene aan wie het 
voo1·lopig we1·d toeve?'t1'0uwd en dienten
gevolge blijven de gevolgen bestaan van 
de beschiklcing van de voo1·zitte1· van de 
1·echtbank, die in ko1·t geding heejt ?'echt
gesp?·oken met bet1·ekking tot de alimen-

bestuur over de persoon en over de goederen 
van zijn kinderen niet werd toevertrouwd, 
maar de tussenkomst in de Senaat van de 
Heer H ambye en het antwoord van de 
Minister van Justitie wijzen ontegensprekelijk 
op de bedoeling van de wetgever om aan het 
in dit artikel vervatte begrip « bestmu· over 
de persoon en over de goederen van de kinde
ren " een zeer ruime draagwijdte te geven en 
onder andere ook het bezoekrecht hierin te be
grijpen (Pa1·l. Hand. Senaat, vergadering van 
10 maart 1965, en Pasinomie, 1965, biz. 574). 

Overigens heeft het verslag van de Commis
sie voor Justitie bij de Kamer (Gedr. st. 
nr. 637{7, zitt. 1963-1964, Pasinomie, 1965, 
blz. 528) de nadruk erop gelegd : «men moet 
beschouwen ... dat zowel tijdens het geding 
als op het einde van de 1'echtspleging de kwestie 
van de bewaring van de kinderen moeilijk te 
scheiden valt van de andere aspecten en met 
name van de uitkering tot onderhoud "· 

Zoals professor Delva heeft geschreven 
onder verwijzing namelijk naar de leer van 
professor J. Dabin : « Les pouvoirs sur la 
personne physique de I' enfant, qui constituent, 
selon certains, le droit de garde au sens 
etvoit, ... comportent comme devoir correlatif, 
!'obligation d'entretien c'est-a-dire de notm·ir 
l'enfant et de lui donner tousles soins corporels 
dont il a besoin " (W. DELVA, « Le controle 
judiciaire en matiere de garde d'enfants "' 
J.T., 1961, biz. 622, nr. 10). 

Volgens het onderhavig arrest ook "sluit het 
bestuur over de persoon van de kinderen voor 
de echtgenoot aan wie het werd toevertrouwd 
de last in te zorgen voor hun onderhoud "· 
Ret leidt eruit af " dat het bestuur dat blijft 
bij de echtgenoot aan wie het werd toever
trouwd, ook de hanclhaving insluit van de 
verplichtingen tot onderhoud van de kinderen 
zoals hieromtrent vroeger werd overeengeko
men of werd beslist "· 

Een groot deel van de auteurs neemt 
ook aan dat het bestuur over de persoon 
van de kinderen voor diegene van de echt
genoten aan wie het niet werd toever
trouwd de handhaving insluit van de ver
plichtingen tot onclerhoud ten behoeve van 
de kinderen, zoals hieromtrent was overeen
gekomen of werd beslist : men raadplege 
.A. KEBERS, « Les dispositions de droit civil 
relatives aux mineurs "' .Annales de d1·oit de 
l' Universite cle Louvain, 1966, blz. 104; 
WrnMEERSCH, « Enkele burgerlijke gevolgen 
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tatieve1·plichtingen ten behoeve van de 
kinde1·en, zonde1· dat het vonnis of het 
a?'?'est, waa1·bij de echtscheiding wm·dt 
toegestaan, zich dienaangaande dient uit 
te sp1·eken of zelfs een vaststelling te 
doen (1). 

5o Niet ?'egelmatig gemotivee1·d is het a?'?'est 
dat een vade?' ve1·oo1·deelt met toepassing 
van a1·tikel 391bis van het Stmfwetboek, 
omdat hij, na zijn echtscheiding, mee1· 
dan twee maanden in gebreke is gebleven 
de ·tennijnen van een aan zijn kinde1·en 
ve1·schuldigde uitke1·ing tot onde1·houd 
te kwijten, wannem· het vaststelt dat de 
1·echte1'lijke beslissing, waa1·bij de be
klaagde tot betaling van de ttitkering was 
ve?'Om·deeld, een beschikking was van de 
voo1·zitte1· van de ?'echtbank van ee1·ste 
aanleg, die voorlopig tijdens de echtschei
dingsp?·ocedu?·e in km·t geding heeft ?'echt 
gesp1·oken, en het · in het onzekere laat 

van de wet op de jeugdbescherming , , R.W., 
1967-1968, kol. 975; HIRSCH, « La loi du 
8 avril 1965 sur la protection de la jeun esse », 

J.T., 1965, biz. 382, nr. 59; men raadplege 
ook J. MATTHYS, « De civielrechtelijke bepa
lingen betreffende de minderjarigen in de 
nieuwe -wet jeugdbescherming », Tijdsch?-ift 
voo1· p1·ivaat1·echt, 1965, biz. 360 en 361, en 
S. HUYNEN, « Premiers apergus de la loi du 
8 avril 1965 relative a la protection de la 
jeunesse ,, J .T., 1965, biz. 326 en 327. 

(1) Het laatste lid van artikel 302 van bet 
Burgerlijk Wetboek gewijzigd bij artikel 16 
van de wet van 8 april 1965 luidt als volgt : 
" De jeugdrechtbank kan evenwel in aile 
gevailen in bet belang van de· kincleren anders 
beslissen, hetzij op verzoek van partijen of 
van een ervan, hetzij van de procureur des 
Konings "· 

(2) Er bleek uit de regelmatig aan het 
Hof voorgelegde processtukken dat zowel 
h et verzoekschrift tot echtscheiding (arti
kel 236 van bet Burgerlijk W etboek, thans 
vervangen bij artikel 1254 van bet Gerech
telijk '¥etboek), als de dagvaarding waar
van sprake in artikel 240 van het Burgerlijk 
Wetboek (thans vervangen bij artikel 1260 
van bet Gerechtelijk Wetboek), ten cleze 
dagtekenden van v66r de inwerkingtreding 
van de wet van 8 april 1965. Indien eens
deels artikel 14-5 van deze wet, tot wijzi
ging van artikel 268 van het Burgerlijk Wet
hoek (thans artikel 1280 van het Gerechtelijk 
Wetboek), en anderdeels artikel 16 van de
zelfde wet, tot wijziging van artikel 302 van 
bet Burgerlijk '¥etboek, niet van toepassing 
wa.ren geweest vanaf hun inwerkingtreding en 
zelfs op de hangende processen, dus op een 
vroeger ingediende eis tot echtscheiding, dan 

of deze beschikking gewezen was hetzij 
op g1·ond van a1·tikel 268 van het Bu?·ger
lijk W etboek v661· de wijziging ervan 
bij a1·tikel 14-5 van de wet van 8 ap1·il 
1965 hetzij op g1·ond van hetzelfde aldus 
gewijzigd a1·tikel of van a1·tikel 1280 van 
het Ge1·echtelijk W etboek en of dus de 
gevolgen van deze beschikking al dan 
niet bleven bestaan, met toepassing van 
a1·tikel 302 van het Bu1·ge1·lijk Wetboek, 
gewijzigd bij a1·tikel 16 van de 'J,I)et van 
8 april 1965, na de ontbinding van het 
huwelijk. 

6o 7o so en go De a1·tikelen 14-6 en 16 
van de wet van 8 ap1·il 1965 waarbij 
?'espectievelijk de a1·tikelen 268 en 302 
van het Bu1·ge1·lijk W etboek wo1·den ge
wijzigd, zijn vanaf hun inwerkingt1·eding 
van toepassing op de V?'oege?' ingestelde 
vm·de1·ingen tot echtscheiding (2) en (3). 
(Impliciete oplossing.) 

zou bet onderhavig arrest de bestreden beslis
sing niet hebben vernietigd op grond van 
dubbelzinnigheid van de redenen. In dat geval 
had bet Hof waarschijnlijk de vernietiging 
uitgesproken wegens schending van arti
kel 391bis van het Strafwetboek, daar de 
redenen van deze heslissing erop wijzen dat 
de eiser veroordeeld was wegens bet misdrijf 
waarvan sprake in deze wetsbepaling, omdat 
hij na de ontbinding van het huwelijk meer 
dan twee maanden in gebreke is gebleven de 
termijnen te kwijten van een uitkering, die 
verschuldigd was krachtens een beschikking 
van de voorzitter van de rechtbank, maar 
waaraan een einde zou gekomen zijn ten 
gevolge van deze ontbinding. 

Men raadplege DE PAGE, Tmite, d. I, 
nr. 942, biz. 1039, en Rep. p1·at. du d1·oit belge, 
bijv., v• Divorce et separation de cm·ps, nr. 155 : 
onder de gelding van artikel 302 van het 
Burgerlijk Wetboek, v66r de wijziging ervan 
bij de wet van 8 april 1965, golden de voor
lopige maatregelen met betrekking tot de 
kinderen aileen voor de duur van bet echt
scheidingsgeding. 

Men raadplege cass., 4 mei 1959 (Bull. en 
PASIC., 1959, I, 899) : de veroordeling van de 
ouders op grond van artikel 268 van bet 
Burgerlijk Wetboek is een veroordeling in de 
zin van artikel 391bis van het Strafwetboek. 

(3) Men raadplege cass., 17 juni 1971, supra, 
biz. 1047, en de conclusie van Procureur
generaal Ganshof van der Meerscb vom• cass., 
22 oktober 1970, supra,. biz. 168 en Bttll. en 
PASIC., 1971, I, 147 : de wetten inzake be
voegdheid zijn onmicldellijk van toepassing 
zelfs op hangende processen. 

Men raadplege onder andere cass., 24 mei 
1967 (An·. cass., 1967, biz. 1166): de wetten tot 
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ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 maart 1970 gewezen door 
het Hof van . beroep te Brussel ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
·uit de schending van de artikelen 391bis 
van .het Strafwetboek, 302 van het Bu,r
.gerlijk W etboek en 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat onder de gelding van 
.lid 1 van artikel 302 van het Burgerlijk 
.Wetboek, zoals dat is gewijzigd bij arti
kel 16 van de wet van 8 april 1965; « na 
de ontbinding van het huwelijk het b e
;stuur over de persoon en over de goederen 
van de kind~Jren blijft bij diegene aan wie 
het voorlopig werd toevertrouwd hetzij 
bij ee~l overeenkomst tussen p artijen, 
betzij bij een beschikking van de voor
zitter, rechtspreke~1d in kort geding over
.eenkomstig artikel 268 » ; 

Overwegende dat het b estum· over de 
persoon van de ki~1deren voor de echtge
noot aan wie bet werd toevertrouwd, de 
last insluit te voorzien in htm onderhoud; 

Overwegend e derhalve dat het bestum· 
over de ki~1deren d at blijft bij de ecbtge
·noot aan wie b et werd toevertrouwd, 
eve~1eens insluit, zolang de bevoegde 

wijziging van cle regels iuzake bevoegdheid 
zijn van toepassing op de bangencle processen. 

Artikel 3 (van kracbt sinds de 1 • november 
1970) van bet Gerecbtelijk Wetboek bepaalt : 
" De wetten op de recbterlijke organisatie, de 
bevoegdheid en de recbtspleging zijn van toe
passing bp de bangende rechtsgedingen, zonder 
dat clie worden onttrokken aan de instantie 
van bet gerecbt waarvoor zij op gelclige wijze 
aanhangig zijn, en beboudens de uitzonderin
·gen bij de wet bepaald "· Deze regel is van 
toepassing op de b epalingen van bet Gerecbte
lijk W etboek. 

Op grond van artikel 92 van de wet van 
8 april 1965 bebben verschillende beslissingen 
van recbters in feitelijke aanleg gesteld dat 
bet nieuw artikel 302 van bet Burgerlijk Wet
hoek slecbts van toepassing is inclien de eis tot 
ecbtscbeicling na de inwerkingtrecling van deze 
wet voor de recbtbank van eerste aanleg is 
-gebracbt (onder andere Hof van beroep te 
Brussel, 4 januari 1968, J.T., 1968, blz. 115, 
27 april 1968 [beslissing vernietigcl bij arrest 
van 19 juni 1969, A1·r. cass., 1969, blz. 1040), 
burg. Brussel, 20 september 1966, J .T., 1966, 
biZ. 600, en burg. Luik, 30 november 1966, 
J.T., 1966, blz. 742). 

'.Artikel 92 bepaalt evenwel : " Deze wet 
wordt door de gerechten die zii op?·icht, toege-

rechter hierover niet anders heeft beslist, 
dat de verplichtingen tot onderhoud van 
de kinderen gehandhaafd blijven, zoals 
hieromtrent vroeger werd overeengeko
men of werd beslist bij beschikki~1g van 
de voorzitter, r echtsprekend in kort ge
ding ; 

Overwegende d at het bestuur over de 
persoon en de goederen v an de kinderen 
na d e ontbinding van h et buwelijk blijft 
bij diegene aan wie b et werd toever
trouwd en dat dientengevolge de b eschik
king b etreffende de onderhoudsplicht van 
de andere echtgenoot eveneens zijn wer
king behoudt, zonder dat het vonnis 
waarbij de echtscheidi.ng is toegestaan, 
dienaangaande verder uitspraak of zelfs 
een vaststelling rri.oet doen, maar dat 
zulks alleen geschiedt op voorwaarde dat 
genoemd bestuur werd toevertrouwd 
onder de gelding van de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek, zoals zij zijn 
gewijzigd bij artikel 14-5 van de wet van 
8 april1965, of van de bepalingen van het 
Gerechtelijk vVetboek; 

Overwegende dat t~it h et bestreden 
arrest en de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, slechts blijkt dat 
de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, op 19 oktober 1966, rechtspre
kend in kort geding, eiser heeft veroor
deeld om aan zijn echtgenote en kinderen 
een maandelijks bedrag van 4.000 frank 

past op feiten en toestanden die zijn gepleegd 
of bestaan v66r de dag waarop zij in werlting 
treedt, wanneer de zaak niet reeds aanhangig 
is bij de gerecbten clie v66r, de inwerkingtre
cling bevoegd waren " ; bet is dus vreemd aan 
de bepa.lingen van de wet van 8 april 1965 tot 
wijziging betzij van de procedure met betrek
king tot de voorlopige maatregelen clie zowel 
v66r als na deze \vij ziging door de voorzitter 
van de recbtbank zijn b evolen (artikel 268 
van bet Bmgerlijk Wetboek), betzij van de 
gevolgen van deze maatregelen na bet vonnis 
of b e t arrest waarbij de ecbtscbeicling wordt 
toegestaan (artikel 302 van bet Burgerlijk 
Wetboek) . 

Over de beslissing dat, met toepassing van 
genoemd artikel 92, de jeugdrecbtbank, clie 
werd opge·richt door de wet van 8 ap1•il . 1965, 
daarentegen aileen bevoegd is om kennis te 
nemen van een misdrijf gepleegd door een 
minderjarige van meer dan 16 en van minder 
dan 18 jaar, inclien cle correctionele recbtbank 
niet r eeds v66r de inwerkingtrecling van deze 
wet van de zaak kennis had gekregen, raad
plege men cass., 24 mei 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 1166) en de arresten vermeld in de noot 1 
onder cass., 18 augustus 1970 (A1'1·. cass., 
1970, blz. 1048). 
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te betalen en dat dezelfde rechtbank op 
31 januari 1967 de echtscheiding tussen 
eiser en verweerster heeft toegestaan ; 

Dat alclus het Hof zijn toezicht niet 
kan uitoefenen op d e wettelijkheid van 
de beslissing van h et bestreden arreflt, 
volgens welke de beschikking van 19 ok
tober 1966 haar gevolg heeft behouden 
na de echtsch eiding en dat eiser dien
tengevolge zich schuldig heeft gem aakt 
aan het misdrijf oinschreven bij arti
kel 391bis van h et Strafwetboek; 

Over bet derde middel afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het b estreden arrest d at eiser 
veroordeelt wegeJ;_s verlating van kinde
ren en gtmstig b eschikt op de burgerlijke 
r echtsvordering van verweerster, niet 
regelmatig met redenen is omldeed, daar 
het eisers conclusie niet beantwoordt 
waariJl deze b etoogde dat de kinderen 
nooit behoeftig waren geweest venuit s 
het ene bij zijn moeder en h et andere bij 
de grootouders van moederszi jde leeft, 
dat hij de b eschikking in kort gecling zelfs 
na de echtsch eiding in aoht h ad genomen, 
hoewel deze niet m ee;: l: indend was , en 
dat hij in 1968 wegens verschillende om
standigheden slechts tweeduizend frank, 
en daarna vijfhonderd frank p er maaJld 
voor zijn kinderen had kunne11 betalen : 

Overwegende clat het arrest h et ver
weer aangehaald in h et middel niet be
antwoordt; 

Om die redenen, zonder acht t e slaan 
op de eerste twee middelen aangevoerd 
door eiser, waarvan de aauneming geen 
cassatie zonder verwijzing k an m eebren
gen, vernietigt het bestreden arrest ; 
beveelt dat van h et thans gewezen arrest 
melding zal worden ge1uaakt op de kant 
van de vernietigde b eslissing ; veroordeelt 
verweerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

28 juni 1971. - ze kamer . - Voo1'
zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlclttidende conclttsie, de H. Dumon, 
advocaat-generaa.I. Pleite1·, de 
H. F ally. 

VAKANTIEKAMER. - 20 juli 1971. 

GERECHTSKOSTEN. - STRA,FZAKEN. 
- VEROORDELING VAN VERSCHILLEN
DE BEKLAAGDEN. BEKLAAGDEN 
NIET WEGENS DEZELFDE MISDRIJVEN 
VEROORDEELD. - HOOFDELIJKE VER
OORDELING IN ALLE KOSTEN VAN DE . 
STRAFVORDERING. - 0 NWETTIGHEID. 

Onwettig is de hoofdelijlce ve?'001'deling van 
ve1·schillende belclaagden in alle lcosten 
van de st1·ajv01·de?·ing, wannee1· niet alle 
belclaagden we gens dezelfde miscl1'ijven . 
wenlen ve1·oonleelcl ( 1). 

(GERARD.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 3 d ecember 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de b eslissing over de strafvordering 
t egen de m edebeklaagden ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
h eid h eeft om zich t egen deze beslissing 
t e voorzien ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
t egen de beslissing over de strafvordering 
t egen eiser ingestelcl : 

Over h et middel a1ubtsh alve afgeleid 
uit d e schending van artikel 50 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende d at eiser vervolgd werd 
wegens deelneming aan va.lsheid in ge
schriften door een openbaar ambtenaar 
bij het opmaken van de akten van zijn 
arubt, van gebruik van deze valse akten, 
alsmede aan omkoping van. d ezelfde 
ambten aar ; dat t wee m edebeklaagden 
wegens soortgelijke feiten, zij h et dan 
ook op andere d at a gepleegd, werden 
v ervolgd, en tevens een derde medebe
klaagde wegens valsheid in geschriften 
als openbaar ambtenaar, bij het opmaken 
van de alden van zijn ambt, en om zich 
hiBI·toe te h ebben laten omkopen ; 

Overwegende dat h et arrest, na eiser 
en zijn m edebeklaagden schuldig te heb 
b en verklaard aan de hen t en laste 
gelegde feiten, ze hoofdelijk veroordeelt 
in de kost en van de strafvordering, en 

(1) Cass., 14 jtmi 1971, sttp1·a, biz. 1019. 
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beslist dat deze kosten invorderbaar zul
len zijn door middel van lijfsdwang waar
van de duur voor ieder van hen op 
een maand wordt bepaald ; 

Overwegende dat op grond van arti
kel 50 van het Strafwetboek slechts zij 
die wegens eenzelfde misdrijf veroor
deeld worden, hoofdelijk gehouden zijn 
tot de kosten ; 

Overwegende dat niet alle beklaagden 
wegens dezelfde m.isdrijven werden ver
oordeeld; dat de beslissing aldus arti
kel 50 van het Strafwetboek schendt ; 

Overwege~~de dat de vernietiging van 
de veroordeling van eiser in de · kosten 
van de strafvordering, de vernietiging 
met zich brengt va~~ de beslissi~~g waarbij 
b evolen werd dat deze kosten invorder
baar zijn door middel van lijfsdwang ; 

En overwegende dat voor het overige 
de substantiele of op straffe van nietig
h eid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt. het bestre
den arrest, in zover het eiser hoofdelijk 
met de medebeklaagden in de kosten van 
de strafvordering veroordeelt en beveelt 
dat deze kosten door middel van lijfs
dwang invorderbaar zullen zijn ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissi~~g ; veroor
deelt eiser in vier vijfde van de kosten ; 
laat het overige vijfde ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar h et Hof van beroep te Brussel. 

20 juli 1971. - Vakantiekamer. 
Voo?·zitte?', Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slctggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijlclttidende conclttsie, 
de H. Lenaerts, aclvocaat-generaal. 

VAKANTIEKAl\1ER. - 20 juli 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORl\'[. DIENSTPLICHTZAKEN. 
VERZOEKSCHRIFT WAARBIJ DE HER
ZIENING VAN DE BESLISSING VAN DE 
HERKEURINGSRAAD WORDT AANGE
VRAAGD.- VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN 
VOORZIENING IN CASSATIE IS. 

(1) Cass., 22 juli 1970 (A?'?', cass., 1970, 
biz. 1040). 

Geen voo?·ziening in cassatie is het ve?·zoelc
sclwift wam·bij een dienstplichtige cle 
he?"ziening van de beslissing van de H e?'
lceu?·ingsmacl aanvmagt (1). (Gecoordi
neerde dienstplichtwetten, art. 50 en 
51.) 

(VERTHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 april 1971 gewezen door 
de Herkem·ingsraad van de Provincie 
Oost-Vlaanderen; 

Overwegende dat eiser, die vrijstelling 
vraagt op geneeskundige grond, er zich 
toe beperkt erom te verzoeken dat zijn 
aanvraag nogmaals zou worden nagezie~~ ; 

Dat dergelijke aanvraag geen voorzie
ning in cassatie is ; 

Om die rede~~en, verwerpt de aanvraag. 

20 juli 1971. - Vakantiekamer. -
Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Versee.- Gelijlchticlencle conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAMER. - 20 juli 1971. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - lV!IDDEL DAT DE RECHTER 
VERWIJT DE BEWIJSKRA,CHT VAN EEN 
AKTE TE HEBBEN GESCHONDEN. -
SCHENDING ZONDER INVLOED OP RET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE.- MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- AANTEKENING VAN DE 
GETUIGENISSEN. VERPLICHTING 
GELDT NIET VOOR DE STRAFGERECHTEN 
DIE IN LAATSTE AANLEC+ UITSPRA,AK 
DOEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- GEEN CONCLUSIE. - FElTEN OM
SCHREVEN VOLGENS DE BEWOORDINGEN 
VAN DE WET EN BE WE ZEN VERKLAARD. 
- REGELM:ATIG MET REDENEN OM
KLEDE BESLISSING. 

1o Niet ontvanlcelijk bij geb?"elc aan belang 
is het micldel clat aan de ?'echte?' ve1·wijt 
de bewijslcmcht van een alcte te hebben 
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geschonden, zo deze schending zonde1· 
invloed is op het beschilckende gedeelte 
van zijn beslissing (1). 

2° De ve1·plichting om aantekening te hou
den van de getttigenissen, geldt niet V001' 
de stmjge1·echten die in laatste aanleg 
uitspmalc doen (2). (Wet van 1 mei 
1849, art. 10.) 

3o B ij geb1·elc aan een conclusie op dat 
stuk, omkleedt de 1·echte1' de schttldigve?'
klm·ing van de belclaagde 1·egelmatig met 
?'edenen doo1· vast te stellen dat de volgens 
de bewoo1·dingen van de wet ornsclweven 
feiten bewezen zijn ; hij moet de gegevens 
waa?'ttit hij de schttldigve?-!clm·ing van de 
beklaagde afleidt, niet nade1· bepalen (3). 
(Grondwet, art. 97.) 

(DE 1\'IAEYER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 19 oktober 1970 en 23 novem
ber 1970 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
sehend ing van artikel 1319 van het Bur
gerlijk W etboek, 

doo1·dat het bestreden arrest van· 
19 oktober 1970 het hoger beroep door 
het openbaar ministerie ingestelcl tegen 
het vonnis van de Correctionele Recht
bank van Mechelen van 9 december 1969 
(1 rechter) ontvankelijk verklaart, en 
het bestreden arrest van 23 november 
1970 hetzelfde door een rechter uitge
sproken vonnis tenietdoet, 

te1·wijl het door het openbaar ministerie 
ingestelde hoger beroep gericht was tegen 
het vonnis van de Correctionele Recht
bank van Mechelen, op 9 december 1969 
door drie rechters uitgesproken, zodat 
het bestreden arrest de in het middel in
geroepen bepaling schendt : 

Overwegende dat uit de mustandigheid 
dat h et beroepen vonnis door een kamer 
met een rechter zou zijn uitgesproken, 
de rechter in hoger beroep tot geen enkele 
gevolgtrekking is overgegaan ; dat de 

(1) Cass., 21 maa.rt 1966 (Bttll. en Pasic., 
1966, I, 927); vgi. cass., 4 december 1964 
(ibid., 1965, I, 341). 

(2) Cass., 16 maart 1970 (A?T. cass., 1970, 
biz. 670). 

(3) Cass., 15 december 1970, sup1·a, biz. 387. 
Vgl. cass., 28 juni 1971, supm, biz. 1105. 

misslag welke hij aldus heeft begaan 
nopens de samenstelling van het gerecht 
dat het beroepen vonnis heeft uitgespro
ken, op het beschikkend gedeelte van het 
arrest geen invloed heeft gehad ; dat het 
middel dan ook, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 79, 155, 
156, 175 e~l. 211 van het Wetboek van 
strafvordering, 1 van de wet van 13 mei 
1955 houdende goedkeuring va~l. het 
V erdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens e~l de fundamentele vrijhe
den, ondertekend te Rome, en 6 van 
bedoeld verdrag, van het algemeen be
ginsel van de rechten van de verdediging 
alsook van artikel 97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest van 
23 november 1970 beklaagde veroordeelt 
om de reden dat, uit het onderzoek voor 
het hof van beroep gedaan, de betichtin
gen bewezen voorkwame~l, 

tenvijl 1° noch in h et zittingsblad van 
9 november 1969, noch in het arrest zelf 
melding wordt gemaakt van de voor
naamste verklari~lgen van De Maeyer 
Josepha die gehoord werd, en in het zit
tingsblad van 9 november 1969 aileen 
de verklaringen van Van der Meulen 
vermeld worden (schending van de arti
kelen 79, 155, 156, 175 en 211 van het 
W etboek van strafvordering en 6 van 
het Verdrag van Rome en van het alge
meen beginsel van de rechten van de ver
dedigi~lg), 

2° het onmogelijk is het wettelijk toe
zicht op het bestreden arrest uit te oefe
nen daar de inhoud van de verklaringen 
van De Maeyer Josepha, waarop het 
arrest nochtans steunt, niet gekend is, 
en de rechten van de verdediging van de 
beklaagde alzo geschonden worden 
(schending van de a.rtikelen 6 van het 
Verdrag en 97 van de Grondwet en van 
het algemeen beginsel van de rechten van 
de verdediging), zodat h et arrest de in het 
middel ingeroepen bepalingen geschonden 
heeft: 

Overwegende vooreerst dat uit arti
kel 10 van de wet van 1 mei 1849 blijkt 
dat de verplichting om aantekening te 
houden van de voornaamste verklaringen 
van de getuigen, niet gelclt voor de straf
gerechten die uitspraak doen in hoger 
beroep; 

Overwegende verder en in zover het 
middel de miskenning inroept van de 
rechte~l van de verdediging, dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
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slaan, niet blijkt dat eiser de r echter in 
hager beroep verzocht h eeft h em akte t e 
verlen en van. d e verklaringen welke door 
de in het middel vernoemde getuige 
werden afgelegd; d at uit dezelfde st11kken 
evenmin b lijkt da t eiser de mogelijkheid 
niet werd gegeven b edoelde getuige t e 
ondervragen of t e doeu ondervragen ; 
Overwege~1.de dat bij gebrek aan con

clusie de strafrech ter welke vaststelt dat 
de in de b ewoordingen van d e wet om
schreven feiten beweze~1. zijn, zijn b eslis
sing van veroordeliug regehnatig moti
veert en wett elijk rechtvaardigt e~1. de 
gegevens niet hoeft te preciseren waaruit 
hij de schuld van de b eklaagde afieidt ; 
dat d e rechter i~1. hager b eroep, die in 
voorm elde mnstandigheden de bestreden 
beslissing heeft geweze~1., aldi.ts noch h et 
wettelijk toezicht va~1 h et Hof oumoge
lijk h eeft gem aakt, uoch d e r echten van 
de verdediging van eiser h eeft miskend ; 

Overwegende dat h et middel derhalye 
niet kan worden aangenomen ; 

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 v oorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

20 juli 1971. - Vakantiekamer. -
T1oo1·zitte1·, Ridder Rutsaert , raadsheer 
waarnem end voorzitter . - T1e1'slaggeve1·, 
de H . Chatel. - Gel1:jkhticlencle conchtsie, 
de H. Lenaerts, advocaat -generaal. 
Pleite1·, d e H. Houtekier. 

VAKANTIEKAl\'lER. - 20 juli 1971. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. -
STRAFZAKEN. - SAl\mNSTELLING VAN 
DE RECRT BA,NK. VERSCRILLEND 
VOLGENS RET P R OCES-VERBAAL VAN DE 
TERECRTZITTING EN D E UITGI FTE VAN 
RET ARREST. - NIETIG ARREST . 

W annee1· volgens cle ve1'1nelclingen van het 
p1'0ces-ve?"baal van cle te1·echtzitting en 
volgens clie vctn cle uitgijte van het a1'1'est, 
cle 1'echte1·s clie het a?'?'est heb ben gewezen, 
niet clezeljcle zijn, is clit a1'1·est nietig ( 1). 
(G.W., art . 779 .) 

(1) Cass., 9 september en 28 oktober 1968 
(A1·r. cass., 1969, biz. 26 en 226 ) ; 22 september 
1969 (ibid., 1970, biz. 76); 2 m aart 1971 , 
supra, biz. 633. 

(MORTIER. ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et b estreden 
arrest, op 26 januari 1971 door h et Hof 
van beroep t e Gent gewezen; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit d e schencling van artikel 779 van h et 
Gerechtelijk W etboek : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting door h et Hof v an 
b eroep te Gent op 26 januari 197 1 gehou
den, t erech tzitting waarop de zaak werd 
onderzocht en het bestreden arrest werd 
gewezen, vaststelt dat h et rechtscollege 
sam engest eld was uit de h eren Carnewal, 
voorzitter, en Bevernaege en Nuytinck, 
r aadsheren, terwijl h et arrest vaststelt 
dat het gewezen en uitgesproken werd 
door de h eren Carnewal, voorzitter, en 
Bevernaege en Maes raadsh eren ; 

Overwegend e dat de hierboven aange
h aalde tegenstrijdige vermeldingen h et 
v oor h et Hof onmogelijk maken na te 
gaan of artikel 779 van h et Gerechtelijk 
W etboek in acht genomen werd ; 

Overwegende dat de regels betreffende 
de sam enstelling van d e rechtscolleges 
door bedoelcl artikel op straffe van n ietig
h eicl voorgeschreven zijn ; 

Om die reden en , vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt d at van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op d e kant 
van d e vernietigde b eslissing ; laat d e 
kosten ten laste van de Staat; verwij st 
d e zaak naar het Hof van beroep t e Brus
sel. 

20 juli 1971. - Vakantiekamer. -
T1 oo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnmnend voorzitter. - T1e1·slctggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijlcltticlencle conclttsie, 
de H. L enae,:ts , advocaat-generaal. 

VA,KANTIEKAl\mR. - 20 juli 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
B ESLISSINGE N WAARTEGEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - VoNNIS I N EERSTE 
AANLEG GEWEZEN DOOR D E CORREC
TIONELE RECHTBANK.- NIET ONTVAN

KELIJKE VOORZIENING. 
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Niet ontvankelijlc is cle voo1'ziening tegen 
een vonnis in ee1·ste aanleg gewezen cloo1· 
cle co1Tectionele 1·echtbank (1). (Sv., 
art. 407 en 413; G.W., art. 609, 1°.) 

(BELLENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 december 1969 door de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat naar luid van de 
artikelen 407 en 413 van het Wetboek 
van strafvordering, de voorziening slechts 
ontvankelijk is wanneer de beslissing 
waartegen ze wordt gericht, in laatste 
aanleg gewezen is ; dat het bestreden 
vonnis niet in laatste aanleg gewezen is 
en de voorziening dus niet ontvankelijk 
is ; 

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

20 juli 1971. - Vakantiekamer. 
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijkltticlencle conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

V AKANTIEKAi\'illR. 

18 augustus 1971. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN.- BESLISSING WAAR
BIJ DE STRAFVORDERING VERJAARD 
WORDT VERKLAARD. - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE. - NIET-ONT
VAN:KELIJKHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 

(1} Cass., 16 februari 1971, supm, · blz. 587. 
(2) Cass., 23 maart en 5 april 1971, sttpm, 

blz. 711 en 740. 
(3} Cass., 29 april 1960 (Bull. en PAsrc ., 

1960, I, 1006) en 6 januari 1969 (A?'I'. cass., 
1969, blz. 419). Over het gebruik van de 

EN ARRESTEN. _:_ STRAFZAKEN. -
WoORDEN « RET LIJKT WEI. ». -
DRAAGWIJDTE. - MENING DIE, VOL
GENS DE CONTEXT, TWIJFEL OF ZEKER
HEID UITDRUKT. 

1° Niet ontvanlcelijk we gens het ontb1·elcen 
van belang is cle voo1·ziening · van cle 
belclaagcle tegen een beslissing, wam·bij 
de st1·ajvo1·de1·ing wegens ve1'ja1·ing ve?'
vallen wo1·dt ve1·klaa1·d (2). 

2° De woo1·clen « het lijlct wel » in de 1·edenen 
van een 1·echte1·lijke beslissing, geven 
volgens de context een mening wee1· die 
twijjel of zeked~eicl ttitdmlct (3). 

(DANNEVOYE, T. DOCQ EN FEJDERATION 
MUTUALISTE SOCIALISTE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 januari 1971 in boger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te N amen ; 

I. In zover d.e voorziening gericht is 
t egen d e beslissing op d e strafvordering : 

a) ingesteld tegen eiser : 

Overwegende da t het vonnis h et verval 
wegens verjaring van de t egen eiser 
ingestelde strafvordering vaststelt en de 
kosten van de strafvordering in beide 
instanties ten laste laat van de Staat; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is wegens het ontbreken van b elang ; 

b) ingesteld tegen de verweerder Docq: 

Overwegende dat eiser, beklaagde en 
btu'gerlijke partij, niet ontvankelijk is om 
zich in c"tssatie tegen de b eslissing te 
voorzren; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; . 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de btu'gerlijke 
rechtsvorcleringen ingesteld tegen eiser : 

1° door de verweerder Docq : 

woorden " schijnen en blijken " raadplege 
men cass., 31 maart 1960 (i bid., 1960, I , 390 ) 
en 9 juni 1967 (An·. cass., 1967, blz. 1237); 
van het woord " waarschijnlijk ,, cass ., 6 janu
ari 1969 (ib.id., 1969, blz. 419). 
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Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan v an zijn voorziening ; 

2o door de verweerster « F ederat ion 
mutualiste socialists " : 

Over het middel afgeleid nit de sch en
di~J.g van de artikelen 1382 e~1. 1383 v an 
het Bm·gerlijk W etboek, 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van h et W etboek van 
strafvordering en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden vonnis zegt dat 
de geh ele aansprakelijkheid voor h et 
betrokken ongeval bij eiser berust, deze 
veroordeelt mu te betalen aan de bm·ger
lijke partij " Federation mutualiste socia 
lists " 12.005 frank, vermeerderd met de 
vergoeclende en de gerechtelijke interes
ten alsmede de kosten van beide instan
ties en aan de blU'gerlijke partij Docq 
20.000 frank als prov isionele vergoedi~1.g, 
en verder zijn blU'gerlijke rechtsvordering 
tegen Docq afwijst, op grond clat eiser 
bekend heeft zich in het midden van de 
rijweg te h ebben bevonden toen hij de 
motorrijder die volkmuen rechts hield, 
h eeft opgemerkt en dat het onder die 
mustandighed en wel lijkt dat genoemd 
ongeval zijn oorzaak vindt in de foutieve 
gedraging van eiser, die onder meer d e 
verplichting had zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van de rijbaan te blijven, 

tenvijl in d eze redengeving de woorden 
« dat h et wel lijkt " volgens het zinsver
band een beoordeling is die een twijfel 
inhoudt en die de beslissing volgens 
welke de gehele aansprakelijkheid voor 
het ongeval op eiser berust, niet wettelijk 
kan verantwoorden ; en terwijl in elk 
geval uit het zinsverband van het bestre
den vonnis niet kan worden opgemaakt 
of die woorden een m ening die twijfel 
inhoudt, dan wel een vaste 1ne~1.ing van 
de rechter uitdrukken, wat het Hof niet 
in staat stelt de wettelijkheid van de 
beslissing na te gaan (in b eide gevallen 
schending van a.lle voornoemde wetsbe
palingen) : 

Overwegende dat, 0111 " de aansprake
lijkheid voor het ongeval " te beoordelen 
en te beslissen " dat het wellijkt " clat dit 
" zijn oorzaak vindt in de foutieve gedra
ging van ... Dannevoye >>, thans eiser, het 
vonnis enerzijds erop wijst " dat in onder 
havig geval de regels b etreffende het 
kru.isen toepasselijk zijn " en anderzijds 
vaststelt dat, zo verweerder Docq tegen 
dertig kilometer per um· reed, wat vol
ge~1S de deskundige te snel was, de snel
heid van eisers voertuig groter was en 
bovendien dat ofschoon " deze laatste 

onder meer de verplichting had zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van de rij
baan te rijden ,, « hij erkend heeft dat hij 
zich in het midden van de rijweg bevond 
toen hij d e motorrijder die volkomen 
rechts hield, heeft opgemerkt " ; 

Overwegende dat in dit zinsverband 
de woorden '' het lijkt wel ,, die in b et 
m iddel werden bekritiseerd, geen mening 
uitdrukt die een twijfel inhoudt ; 

Dat h et middel feitelijke grondslag 
mist; 

TIL In zover de voorziening gericht is 
tegen d e b eslissing op de blU'gerlijke 
rechtsvordering door eiser ingesteld tegen 
de verweerder Docq : 

Overwegende dat eiser gee~1. bijzonder 
middel aanvoert ; 

Om die redenen, d ecreteert de afstand 
van de voorziening in zover deze inge
steld is tegen de beslissing op de blU'ger
lijke rechtsvorde.i·ing van d e verweerder 
Docq ; verwerpt de voorziening voor h et 
overige ; veroordeelt eiser in de kosten 
van zijn afstand en van zijn voorziening, 

18 augustus 1971. - V akantiekamer. 
- Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter . 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle.- Gelijk-
ltticlencle conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. De 
Bruyn en Fally. 

V AK.ANTIEKAMER, 

18 augustus 1971. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZ.AKEN. - GETUIGE. - VER
PLICHTING TOT EEDAFLEGGING BEHOU
DENS IN DE GEV ALLEN BIJ DE WET OP 
BEPERKENDE WIJZE AANGEDUID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VoNNis VAN DE coR
RECTIONELE RECHTBANK NIETIG WE
GENS ONREGELlVIATIG VERHOOR VAN 
EEN GETUIGE. - GETUIGENIS NIET 
GEWEERD DOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- NIETIGHEID VAN HET OP HET HOGER 
BEROEP GEWEZEN ARREST. 

1° De getttigen die doo1· een stmjge1·echt 
w01·den gehoo1·d, moeten op straffe van 
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nietigheid van de ?'echtspleging de bij de 
wet voorgesclweven eed afleggen, behalve 
in de gevallen die de wet op bepe1·kende 
wijze aandttidt (1). (Sv., art. 155, 189 
en 317.) 

2o Indien een vonnis van de CO?'?'ectionele 
?'echtbanlc nietig is omdat een getuige 
niet onde1· ede is gehoo1·d, dan is het op 
het hoge1· bemep gewezen a?Test, dat de 
nietigheid overneemt doo1· het o?u·egel
matig afgenomen getuigenis niet te 
we1·en, zelj nietig (2). (Sv., art . 155, 189 
en 211.) 

(JACOBS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 februari 1971 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 155 en 
189 van het Wetboek van strafvordering: 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 17 juni 1970 
van de Correctionele Rechtbank te Luik 
niet vaststelt dat de getuige Mamice 
Crine, 40 jaar oud, onder eed is gehoord; 
dat dit getu.igenis dus nietig is ; 

Overwegende dat ,het hof van beroep 
niet vaststelt dat het, om tot zijn over
tuiging te komen, geen reke;ning heeft 
gehouden met de verklaring van deze 
getu.ige die door de eerste rechter onregel
matig gehoord werd ; dat het derhalve 
de nietigheid, waardoor de rechtspleging 
voor de eerste rechter was aangetast, 
heeft overgenomen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt 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. 

18 augustus 1971. - Vakantiekamer. 
- Voo1·zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. 
- Ve?·slaggeve?', de H. Capelle.- Gelijk-
luidende conclttsie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

V A.KANTIEKAMER. 

18 augustus 1971. 

GERECHTSKOSTEN. - STRA.FZAKEN. 
- BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. 
- HOGER BEROEP VAN RET OPENBA.AR 
MINISTER IE ALLEEN. - BESLISSING IN 
HOGER BEROEP GUNSTIGER VOOR DE 
BEKLA.AGDE DAN DE BEROEPEN BE
SLISSING. - VEROORDELING VA.N DE 
BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VA.N RET 
HOGER BEROEP.- 0NvVETTELIJKHEID. 

Wannee1·, op het hoge1· be1·oep van het open
baa?' ministe1·ie alleen, de 1·echter in 
hager bemep een beslissing uitsp1·eekt 
die voo1· de belclaagde gunstige1· is dan 
die van de ee1·ste ?'echte1·, mogen de Jcosten 
van het hoge1· be1·oep niet ten laste Jcomen 
van de belclaagcle (3). (Wet van 1 juni 
1849, art. 3.) 

(CA.BA.:R:_TEUX, T. LEJEUNE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 april1971 door het Hofvan 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 3 van de 
wet van 1 juni 1849 op de herziening van 
het tarief in strafzaken : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
rechtdoende uitsluitend op het hoger 
beroep van het openbaar ministerie, het 
beroepen vonnis bevestigt, met de vol
gende wijzigingen echter : 1° dat eiser 
wordt vrijgesproken van· vier door de 
eerste rechter bewezen verldaarde telast
leggingen; 2° dat de enkele straf van vier 
jaar die In eerste aanleg werd uitgespro
ken, wordt herleid tot drie jaar; 3° dat 
het uitstel voor een dum· van vijf jaar, 
dat aan eiser voor een gedeelte van de 
straf werd toegekend, hem wordt ant
nomen; 

(1) Cass., 4 mei en 22 juli 1970 (A1T. cass., 
1970, biz. 813 en 1029), 5 januari en 19 april 
1971, sttp1'a, biz. 431 en 771. 

(2) Cass., 2 februari 1970 (An·. cass., 1970, 
biz. 498) en 19 april 1971, motieven, supm, 
blz. 771. 

(3) Cass., 21 december 1970, sttp1·a, biz. 407. 
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Overwegende dat h et arrest, hoewel het 
de toestand van eiser niet heeft ver
zwaard, deze niettemin in een d erde van 
de kosten van het geding in hager beroep 
veroordeelt en zegt dat de lijfsdwang voor 
een duur van een maand die werd uit
gesproken tot invordering van de kosten 
v an eerste aanleg, eveneens geldt voor 
die kosten ; dat d ie beslissing de in het 
middel vermelde wetsbepaling schendt ; 

Overwegende dat de kosten van hager 
beroep waarin het arrest eiser veroor
deelt, ten laste van d e Staat moesten 
worden gelaten ; 

Om die redenen, ... , vernietigt h et 
bestreden arrest in zover h et eiser .veroor
deelt in de kosten van hager beroep van 
de strafvordering en zegt dat d e lijfs
dwang, die in eerste aanleg werd uitge
sproken, even eens geldt voor die kosten; 
verwerpt de voorziening voor h et overige ; 
beveelt dat van ·dit arrest m eldi1ig zal 
worden gemaakt op de km1t van de ge
deel telij k vernietigcle beslissing; veroor
deelt eiser in de h elft van de kosten ; laat 
de andere helft ten laste van d e Staat ; 
zegt dat er geen grand is tot v erwijzing. 

18 augustus 1971. - Vakantiekamer . 
- Voo1·zitte1·, d e H. Louveaux, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle. - Gelijlc-
ltticlende conclttsie , de H. Duchatelet, 
advocaat generaal. 

VAKANTIEKAllffiR. 

18 augustus 1971. 

10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EENSTEJ\1MIGHEID. - WIJZIGING 
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN EEN VONNIS VAN DE POLITIE
RECHTBANK DAT BEKLAAGDE VRIJ
SPREEKT. - EENSTE!VIMIGHEID VER
EIST. 

20 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIEVOORZIENING VAN 
DE VEROORDEELDE BEKLAAGDE. 
MIDDEL AMBTSHALVE OPGEWORPEN 

LEIDT TOT CASSATIE MET VERWIJZING. 
- MIDDEL VOORGEDRAGEN TOT STA
VING VAN DE VOORZIENING DAT TOT 
GEEN CASSATIE ZONDER VERWIJZING 
KAN LEIDEN. - MIDDEL BEHOEFT GEEN 
ONDERZOEK VAN HET HoF. 

1° Om een doo?' de politie1·echtbank m·ij ge
sp?·olcen belclaagde te ve?"Oonlelen, moet 
de C01'1'ectionele ?'echtbanlc, ?'echtcloende 
in hoge1· be1'0ep, met eenpm·ige stemmen 
van lwa1· leclen ttitspmak cloen (1). (Sv. , 
art. 2llbis.) 

2° W annee1· op cle voo1·ziening vcm cle ve?'
oonleelcle belclaagcle een miclclel, clat leiclt 
tot cassatie met venvijzing, ambts
halve tvonlt opgetvo?'JJen, is het Hoj niet 
ve1·plicht voomj het miclclel te oncle1·zoelcen 
clat cle eise1· tot staving van zijn voo?·zie
ning heejt voo1·ged1·agen en clctt tot geen 
cassatie zoncle1· ve1'tvijzing lean leiclen (2). 

(!VIANANDISE .) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 november 1970 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel ; 

In zover de voorziening gericht is 
t egen: 

1 o de veroordeling wegens de telastleg
gingen A, B en 0 : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van n ietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
18; 

2o de vrijspraak wegens de t elastleg
ging E: 

Overwegende dat de voorzienin g niet 
ontvankelijk is , wegens . het ont.breken 
van belang; 

3o de veroordeling wegens d e telastleg
ging D: 

(1} Cass., 11 mei 1971, S«1J1'ct , b lz. 915. 
(2) Cass., 4 november 1968 (A>T. cass., 1969,. 

blz. 261) en 8 september 1969 (ibid ., 1970 , 
blz. 21). 
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Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 2llbis van 
het W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat eiser door de eerste 
rechter tot straffen veroordeeld is wegens 
de telastleggingen A, B en 0 en vrijge
sproken werd van de telastleggingen D 
en E; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het beroepen vonnis bevestigt, m zover 
11et uitspraak doet over de telastleggin
gen A, B, 0 en E, maar het wijzigt in 
zover het uitspraak doet over de telast
l egging D ; dat het eiser wegens laatst
genoemde telastlegging tot straffen ver
oordeelt ; 

Overwegende dat krachtens de in bet 
middel aangevoerde wetsbepaling de 
correctionele rechtbank, rechtdoende in 
hager beroep, slechts met de eenparige 
stemmen van haar leden de door de 
eerste rechter uitgesproken vrijspraak 
mag wijzigen en de veroordeling van 
beklaagde uitspreken ; 

Dat het vonnis die eenstemmigheid 
niet vaststelt zodat de veroordeling nietig 
is; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
·Op het middel dat door eiser is aange
voerd en dat geen ruimere cassatie of 
-cassatie zonder verwijzing kan meebren
gen, vernietigt het bestreden arrest in 
zover het eiser tot straffen veroordeelt 
wegens de telastlegging D ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt dat 
van bet thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk v ernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in d e helft van d e kosten 
en laat de overige t en laste van d e Staat ; 
verwijst de a ldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Brussel, zit
ting houdende in boger beroep. 

18 augustus 1971. - Vakantiekamer. 
- Voo?·zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Ligot. - Gelijk-
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Boo
uen (van de balie te Nijvel). 

V AKANTIEKAMER. 

18 augustus 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - GEEN VER!VIELDING 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening in 
st1·ajzaken die de best1·eden beslissing 
niet ve1·meldt (1). (Sv., art. 417.) 

(DELCOURT). 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Overwegende dat eiser 
ten overstaan van de directeur van de 
gevangenis te Sint-Gillis een « verklaring 
van cassatieberoep » heeft ondertekend ; 

Overwegende d!l-t de verkla.ring van 
cassatieberoep geen betrekking heeft op 
een vonnis, een arrest of een andere 
beslissing waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld, maar op het feit van 
« de willekeurige inhechtenisneming vanaf 
9 april 1971 te 18 mu· »; dat de voorzie
ning derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

18 augustus 1971. - Vakantiekamer. 
- Voo?·zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. 

Ve1·slaggeve1·, de H. Janssens. -
Gelijlcluidende conclusie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 23 december 1968 (A?T. cass., 
1969, biz. 399) . . 
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f,."t; Uth 001 

Co<~stitutionec:l Reel.: 
Ticnse slraat ..:1-1 - Leuv,;:r, 

ALF ABETISCHE INHOUDSOPGA VE 

VAN DE ARRESTEN 

OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CAS SA TIE 

JAARGANG 1971 

Alfabetische lijst van de titelwoorden waaronder. de Iwrte 

inhoudsopgaven gerangschikt zijn (l). 

A 

Aanplakbiljetten. 
Aansprakelijkheid (buiten 

overeenkomst). 
Afstamming. 
Afstand. 
Arbeiclsbescherming. 
Arbeidsongeval. 
Architect (tucht en be

scherming van de titel) . 

Bankbreuk. 
Belasting. 

B 

Belediging en smaad. 
Beroepsziekten. 
Berusting. 
B escherming van de maat-

schappij (Wet tot). 
Bestendige cleputatie . 
Betekening van exploten. 
Betichting van valsheid. 
Bevoegdheicl en aanleg. 

Bewijs. 
B ezit. 
Bloedproef. 
Borgtocht. 
Bossen. 
Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

c 
Cassatie. 
Cassatiemiclclelen. 

D 

Deskuncligenonderzoek . 
Diefstal en afpersing. 
Dienstplicht. 
Douanen en accijnzen. 
Dronkenschap. 

E 

Echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed. 

Erfclienstbaarheid. 
Erfenissen. 
Europese· gemeenscha]lpen 

F 

Faillissernent. 
Flessen trekkerij. 

G 

Gemeente. 
Gemeentelijke en prnY in 

ciale bela stingen. 
Gemeentelijke verordening. 
Geneeskunst. 
Gerechtskosten. 
Grondwet. 

H 

Handelszaak . 
Her haling. 
Herziening. 
Hof van assisen. 

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van bet arrest en de bla ~ zijde, 
waar het in de verzameling gedrukt staat, vermeld. 
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Hoger beroep. 
Huur van goederen. 
Huur van werk. 
Huwelijk. 

I 

Indeplaatsstelling. 
Ingebrekestelling. 
Inkomstenbelastingen. 
Interesten. 
Internationale verdragen. 

J 
Jacht. 
J eugdbescherming. 

K 
Koop. 
Koophandel-koopman. 

Lastgeving. 
Leger. 
Lening. 

L 

M 
Mach tsoverschrij ding. 
Maten en gewichten. 
Minderj arigheid. 
Misbruik van vertrouwen. 
Misdrijf. 

N 
Nacl:itgerucht o·f nachtru

moer. 
Notaris. 

0 
Onderwijs. 
Onderzoek (in strafzaken). 
Onderzoeksgerechten. 
Onsplitsbaarheid. 
Onrechtmatige mededin-

ging. 
Onteigening ten algemenen 

nutte. 

Ontncht en prostitutie. 
Openbare dienst. 
Openbare orde. 
Openbare schennis van de 

goede zeden. 
Ouderlijke macht. 
Overeenkomst. 
Overspel en onderhoud van 

bijzit. 

p 

Paritair comite. 
Pensioenen. 
Prejudicieel geschil. 

R 

Raad van State. 
Hechtbanken. 
Rechten van de verdedi-

ging. 
Rechterlijk gewijsde. 
Rechterlijke macht. 
Rechterlijke organisatie. 
Rechtsbeginselen (.Alge-

mene). 
Rechtsbijstand. 
Rech tsvordering. 
Redenen van de vonnissen 

en arresten. 
Regeling van rechtsgebied. 
Rekening en verantwoor

ding. 

s 
Same!lloop van misdrij

ven. 
Schenkingen en testamen-

ten. 
Schip-Scheepvaart. 
Sociale zekerheid. 
Soevereine beoordeling 

door de feitenrechter. 
Spelen en weddenschappen. 
Spoorwegen (Nationale 

maatschappij der Belgi
sche). 

Stedebouw. 
Straf. 
Strafvordering. 

T 

Taal (Gebruik van de 
Duitse). 

Taal (Gebruik van de Ne
derlandse en Franse). 

Telegraaf en telefoon. 
Terugvordering van het on

verschuldigd betaalde. 
Tussenkomst. 

u 
Uitlevering. 
Uitvinclingsoctrooi. 

v 
Valsheid en gebruik van 

valse stukken. 
Vennootschappen. 
Verbintenis. 
Verhaal op de rechter. 
Verjaring. 
Verlating van familie. 
Vernieling van andermans 

roerende eigendommen. 
Veroorcleling met uitstel 

en opschorting van de 
veroordeling. 

Verwijzing na cassatie. 
Verzekeringen. 
Verzet. 
Voedingswaren. 
Vonnissen en arresten. 
Voorlopige hechtenis. 
Voorrechten en hypothe-

ken. 
Voorziening in cassatie. 

w 
Waren en goecleren (Mis-

bruik in cle handel van). 
Waterlopen. 
Wegen. 
Wegverkeer. 
Wetten en besluiten. 
Woonplaats. 



AANPLAKBILJETTEN. 

1. - Reglementedng van de aanplakking 
en 1·eclame. - Koninklijlc besluit van 
14 decembe1· 1959, m·ti lcel 5, gewijzigd bij 
de lconinlclijke besl~titen van 28 jttni 1963 
en 27 f ebntm·i 1964·. - Aanplalclcing en 
nclame toegestaan langs de ve?·lcee?·swegen 
bedoeld in aTti lcel 4 van het koninlclijlc 
besl~tit van 14 decembe1· 1959. - Aan
plakbilj etten en andere visuele reclame
of publiciteitsmiddelen mogen op de 
plaatsen bepaald in artikel 4 van het 
koninklijk besluit va.n 14 december 1959 
tot reglem entering van d e aanplak.king 
en de reclame, en met name langs de 
verkeerswegen aangewezen · door de 
Koning, slechts worden aangebracht op 
de zijgevels van gebouwen of op de 
gevels van h andels- of nijverheidspanden, 
met inachtneming van de vereisten vast
gesteld bij artikel 5 van h et koninklijk 
besluit, zoals h et 1° van dat artikel is 
gewijzigd bij artikel 4 van het koninklijk 
besluit va.n 28 j1-mi 1963 en bij artikel l 
van het koni:n.klijk besluit van 27 februari 
1964. 

18 pnuari 1971. 468 

2 . - Reglernente1·ing van de aanplalclcing 
en ?'eclamc. - Aanplaklcing en 1·eclame 
toegestaan lan gs de ve?·lcee?·swegen bedoeld 
in a?·ti lcel 4· van het lconinklijlc besl~tit van 
14 decern beT 1959. - Aanplaklcing op 
zijgevels van gebo~twen en op gevels van 
handels- of nijve1·heidspanden. - Betelce
nis van het woo1·d « gevel. - V oor de toe
passing van artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 14 d ecember 1959 tot regle
menteri:ng van de aanpla.ldcing en de 
reclame, waarbij h et aanbrengen v an 
aanplalcbilj etten en andere visuele re
clame- of publiciteitsmiddelen op de 
plaatsen bepaald bij artikel 4 van dat 
koninklijk besluit, met name langs de 
verkeerswegen vastgesteld door de 
Koning, wordt geregeld, wordt onder 
« gevel " verstaan de gevel die naar de 
weg is gericht en waarin een deur enjof 

A 

vensteropeningen zijn gemaakt, in t egen
stelling met blinde gevels. 

18 januari 1971. 468 

3. - Reglemente1·ing van de aanplalc
lcing en ?'eclame. - Aanplalclcing en ?'eclct
me op gevels van handels- of nijverheids
panden ge1·icht naa1· een ve?·lcee?·sweg als 
bedoeld in a1·tikel 4 van het koninlclijk 
besl~tit van 14- decernbe1· 1959. - Ve?·eis
ten. - Aanplakbiljetten en andere visuele 
reclam e- of publiciteitsmiddelen mogen 
op de gevels van handels- of nijverheids
panden gericht naar verkeerswegen, aan
gewezen door de Koning, of op hun 
markiezen en terrasoverkappingen, 
slechts worden aangebracht, indien zij 
uitsluitend betreliliing hebben op een in 
die gebouwen uitgeoefend bedrijf en met 
inachtneming van de andere voorwaar
den bepaald bij artikel 5, 2°, van het 
koninklijk besluit van 14 december 1959. 

18 januari 1971. 468 

4 . - Reglemente1·ing inzalce het aan
b?·engen van aanplak bi ljetten. - Besluit
wet van 29 decembe1· 194·5. - Koninklijk 
besl~tit van 14· decembm· 1959. - Wettelijke 
en ve1·onleningsbepalingen die de bevoegd
heid niet be1Jm·lcen van de gerneente1·aden 
om met het oog op het gemalc van het ve1·lcee1' 
op de stmten en de openbm·e plaatsen het 
aanbren gen vcm op de openba1·e weg uit
sp?"ingende reclarnebonlen te 1·eglernente-
1·en. :____ Noch de besluitwet van 29 decem
ber 1945 houdende v erbod tot het aan
brengen van opschriften op de openbare 
weg, noch het · koninklijk besluit van 
14 december 1959 waarbij regelen worden 
gesteld op h et aanplakken en reclame 
maken, houden een beperking in van de 
bevoegdheid van de gemeenteraden om 
met het oog op het gemak en de veiligheid 
van het verkeer op de straten en de 
openbare plaatsen het aanbrengen van 
voorwerpen, met name van reclame
borden die op de openbare weg uit
springen, afhankelijk te stellen van een 
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voorafgaande toelating van het college 
van burgemeester en schepenen. 

11 m ei 1971. 909 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). 

1. - JJ'out. - Zedelijlce dwang die alle 
aanspmlcelijlcheid uitslttit. - Beg1·ip. -
Hij die onder zedelijke dwang hanclelt, 
pleegt geen foutieve claad , i:ndien deze 
dwang, gezien de omstandigheden, van 
zulke aard is dat hij de wil van de dader 
te :niet doet. ·(Burg. Wetb., art. 1382 
en 1383.) 

7 september 1970. 13 

2. - Doding. - Schade die voo1· de 
rechtve1·lc1·ij genden van het slachto f}e1· voo1·t
vloeit uit het verlies van zijn bed1·ijjsin
lcomsten. - Be1·elcening van die schade. -
Basis. - B1·uto- of netto-inlcomsten. -
Daar de schade, die voor de rechtver
krijgenden van het slachtoffer van een 
dodelijk ongeval voortvloeit uit het ver
lies van zijn bedrijfsinkomsten, bestaat 
in de derving van het deel van deze 
inkomsten waaruit zij een eigen voor
deel trokken, en de sociale en :fiscale 
lasten van de bedriJfsinkomsten van het 
slachtoffer hun als dusdanig geen voor
deel verschaften, moet de berekening van 
die schade in principe geschieden op 
basis van het netto-loon van het slacht
offer, met aftrek van die lasten. Indien 
de bereke:ning van die schade :niettemin 
geschiedt op basis van het bruto-loon 
van het slachtoffer zonder aftrek van de 
lasten ervan, kan het deel van die 
inkomsten, waaruit de rechtverkrijgen
den voordeel trekken, enkel in aamner
king komen indien de feitenrechter 
vaststelt dat het bedl·ag van de lasten 
die zij op de hun toe te kennen vergoecling 
te dragen h ebben, gelijk is aan het 
bedrag van de lasten die het loon van 
het slachtoffer bezwaarden. (Burg. Wetb., 
art. 1382 en 1383.) 

7 september 1970. 15 

3. - Aanspmlcelijlcheid wegens het jeit 
van een zaalc. - A1·tilcel 1384·, lid 1, van 
het Bu1·ge1'lijlc W etboelc. - Toepassings
V001"1.vaa1·den. - De aansprakelijkheid 
van de bewaarder van de zaak hangt af 
van het bestaan van een gebrek van cleze 
zaak, dat in oorzakelijk verband staat 
met de schade. (Bmg. Wetb., art. 1384, 
lid 1.) (Impliciete oplossing.) 

18 september 1970. 59 

4. - Aanspmlcelijlcheid wegens het jeit 
van een zaalc. - Artilcel 1384·, lid 1, van 
het Bu1·ge1'lijlc W etboelc. - Vom·waa1·den 
waa1'0nde1· de bewaa1·de1· van de zaalc het 
ve1·moeden van een fmtt lean omke1·cn. -
W orclt de schade veroorzaakt door het 
feit van een door gebrek aangetaste zaall: 
en bestaat er een oorzakelijk verband 
tussen deze zaak en de schade, dan kan 
de bewaarder van de zaak het vermoeden 
van een fout slechts omkeren en zijn 
aansprakelijkheid slechts afwentelen door 
te bewijzen dat er een vreemde oorzaak 
bestaat. (Burg. Wetb., art. 1384, lid 1.) 

18 september 1970. 59 

5.- Ve1·goedende inte1·esten.- Beg1'ip. 
- De vergoedende interesten toegekend 
op de schadevergoeding die verschuldigd 
is wegens een aquiliaanse fout, h ebben 
betrekking op de omvang van de schade 
en maken deel uit van de vergoeding. 
(Burg. Wetb., art. 1153, 1382 en 1383.) 

21 september 1970. 68 

6 . - Omvang van de schade. - Ve1'
goedende inte1·esten. - Datum waa1'0p zij 
beginnen te lopen. - Soeve1·eine beom·de
ling doo1· de jeiten1·echter. - Inzake aan
sprakelijkheid buiten overeenkomst stelt 
de feitenrechter, binnen de grenzen van 
de conclusies van de partijen, de datum 
vast vanaf welke de interesten, die uiter
aard vergoedende interesten zijn, moeten 
worden berekend. (Burg. Wetb., art. 1382 
en 1383.) 

21 september 1970. 68 

7. - Nadeel ten gevolge van de aan
tasting van de lichamelijlce integ1·iteit van 
de get1·ofjene. - Tijdelijlce cwbeidsonge
schilctheid. - Ve1·minde1·ing van de econo
mische waa1'Cle van de get1'0fjene.- Beg1'ip. 
- De arbeidsongeschiktheid die, ook al is 
zij volledig, enkel tijdelijk is en voort
vloeit uit een ongeoorloofd feit, veroor
zaakt geen verlies of vermindering van 
de economische waarcle van. de getroffene 
op de a1·beidsma1·lct, deze ongeschiktheid 
aileen beoordeeld zijnde :niet inachtne
ming van het beroep dat de getroffene 
op het ogenblik van het ongeval uitoe
fende. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

5 oktober 1970. 117 

8. - Wegve1·lcee1·songeval. Rechte1· 
stelt vast dat iede1·e bestuu1'de1· een joutiej 
maneuve1· lwejt ttitgevoe1·d. - Vonnis 
wam·bij wm·dt beslist dat de botsing alleen 
doo·r de schuld van een van de bestuu1'
de1's is ve1'001'zaalct. · - Vaststellingen van 



AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN OVEREENKO:MST). 1141 

het vonnis wna1·uit niet lean worden afgeleid 
dat het ongeval zou plaatsgehad hebben 
zonder de fout van de ande1·e bestuu1·der. 
- Doo1· tegenst?·ijdigheid aangetaste be
slissing. - Door tegenstrijcligheid aan
getast is het vonnis dat, nadat het heeft 
vastgesteld dat iedere bestuurder, die 
bij het ongeval is betrokken, een foutief 
maneuver heeft uitgevoerd, beslist dat. 
de botsing als enige oorzaak heeft de fout 
die werd gepleegd door een der bestuur
ders, indien uit de vaststellingen van het 
vonnis niet k an worden afgeleid dat het 
ongeval zou plaatsgehad hebben zonder 
de fout van de andere bestuurder. 
(Grondwet, art. 97, en Burg. Wetb., 
art. 1382 en 1383.) 

12 oktober 1970. 138 

9.- A1·tikel1384·, lid 1, van het Bu1·ger
lijk Wetboelc. - Gebrelc van de zaak. -
Beg1·ip. - De door schade getroffen per
soon die de bewaarder van een levenloze 

· zaak aansprakelijk stelt op grand van 
artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk 
W etboek, moet niet aileen bewijzen dat 
de zaak door een gebrek was aangetast, 
maar ook dat dit gebrek de schade, 
waarvan hij vergoeding vordert, heeft 
veroorzaakt. 

22 oktober 1970. 174 

10. - Insto1·ting van een geboutv. -
Beslissing die elke aanspmlcelijkheid voor 
de schade ten laste legt van een ande1·e 
pe1'800n dan de eigenaa?·, tvegens een fout 
v1·eemd aan een ve1·zuim van onderhoud of 
aan een geb1·ek in de boutv. - Onwette
lijlcheid. - De aansprakelijkheid voor de 
schade veroorzaakt door de instorting 
van een gebouw mag niet helemaal ten 
laste worden gelegd van een andere per
soon dan de eigenaar indien· de door deze 
persoon gepleegde fout vreemd is aan 
een verzuim van onderhoud of aan een 
gebrek m de bouw. (Burg. Wetb., 

·art. 1386.) 

23 oktober 1970 . . 176 

11. - j ]![ ate1·iele schade ten gevolge van 
de aantasting van de lichamelijke gaafheid 
en de arbeidsgeschilctheicl van de get1'0fjene. 
- Beg1·ip. - D e materiele schade ten 
gevolge van de aantasting van de licha
melijke gaafheid en de arbeidsgeschikt
heid van de getroffene komt niet aileen 
tot uiting in de vermindering van de 
economische waarde van de getroffene 
op de arbeidsmarkt, maar ook in de 
noodzakelijkheid van een grotere kracht-

inspanning bij het volbrengen van zijn 
normale taak. 

30 november 1970. 307 

12. - Onde1·tvijze~· aanspmlcelijlc voo1· 
de schacle ve?'001'Zaalct cloo1· een lee1·Zing die 
zich oncle~· zijn toezicht bevinclt. - Ann
spmlcelijlcheid afhanlcelijk van een on
?'echtmatige daacl van een mincle?'ja1·ige. -
De aansprakelijkheid die ingevolge arti
kel 1384, lid 4, van het Burgerlijk Wet
boek op de onderwijzer rust, is afhanke
lijk van de voorwaarde dat de schade 
veroorzaakt wordt door een onrechtma
tige da.ad van de leerling die zich onder 
zijn toezicht bevindt. (Burg. Wetb., 
art. 1384, lid 4.) 

4 december 1970. 331 

13 . - JJ!lo?·ele schacle. - JJ1orele ·schade 
die de echtgenoot en de ottde?'S lijden ten 
gevolge van het ove1·lijden van het slacht
ofje?' van een ongeoo1'loofde daad. - Recht 
op volledige ve1·goeding. - Beg1·ip. -
De echtgenoot en de ouders van het 
slachtoffer van een ongeoorloofde daad 
hebben recht op de volledige vergoecling 
van de morele schade, die zij hebben 
geleden ten gevolge van het overlijden 
van het slachtoffer ; de wet beperkt dit 
recht niet tot het bekomen van een 
symbolische vergoeding van een frank 
en de toekenning van een hager bedrag 
is niet strijdig met de goede zeden. 
(Burg. Wetb., art. 6, 1382 en 1383.) 

7 december 1970. 339 

14. - .Ll!Io?·ele schade. Bestaan en 
omvang van deze schade. - Bedmg van de 
ve1;goeding. - Onaantastba1·e beom·deling 
doo1· de feiten1·echte1·. - Het staat aan de 
feitenrechter op onaantastbare wijze het 
bestaan en de omvang van de door een 
ongeoorloofd feit veroorzaakte schade te 
beoordelen en het bedrag van de herstel
vergoeding te ran:1en binnen de grenzen 
van de eis. (Burg. vVetb., art. 1382 en 
1383.) 

7 december 1970. 339 

15 . - Doding. - Schade die voo1· de 
rechtve1·k1·ijgenden van het slachtofje1· voort-

. vloeit ttit het ve?'lies van zijn bed?·ijfsin
lcomsten. - Be1·elcening van die schacle. ,
Basis. - B1'ttto- of netto-inlcomsten. -
Ingeval de schacle, die voor de rechtver

. krijgenclen van het slachtoffer van een 
doclelijk ongeval voortvloeit uit het ver
lies van zijn beclrijfsinkoms ten, bestaat in 
de clerving van het deel van cleze inkom
sten waaruit zij een persoonlijk voorcleel 
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trokken, en de sociale en fiscale lasten 
van de bedrijfsinkomsten van het slacht
offer lllm als dusdanig geen voordeel 
verschaften, moet de berekening van die 
schade in beginsel geschieden op basis 
van het netto-loon van het slachtoffer, 
met aftrek van die lasten. Indien de 
berekening van die schade niettemin 
geschiedt op basis van het bruto-loon van 
het slachtoffer zonder aftrek van de 
lasten ervan, kan het deel van die 
inkomsten, waaruit de rechtverkrijgen
den voordeel trokken, enkel in aamner
king komen indien de feitenrechter vast
stelt dat het bedrag van de lasten die zij 
op de htm toe te kennen vergoeding 
moeten dragen, gelijk is aan het bedrag 
van de lasten die het loon van het 
slachtoffer bezwaarden. (Burg. Wetb., 
art. 1382 en 1383.) 

8 december 1970. 355 

16. - Doding. - Schade die voo1· de 
echtgenoot van het slachto f}e1· voo1·tvloeit 
uit het ve1·lies van zijn bed1··ijjsinkomsten. 
- Schade die moet wonlen be1·elcend met 
inctchtneming vctn de ve·rmoedelijlce winst
gevende ove1"levingsdtttt1' vctn het slctchtof}e1· 
en met de vennoedelijke winstgevende ove1·
levingsdtttt1' van de ove1'levende echtgenoot. 
- Ingeval de schade, die voor de echtge
noot van het slachtoffer van een dodelijk 
ongeval voortvloeit uit bet verlies van 
zijn bedrij£ginkomsten, bestaat in de der
ving van de inkomsten van het slacht
offer, waaruit hij een persoonlijk voordeel 
trok of had moeten trekken, moet deze 
schade berekend " iorden n~et inachtne
m.ing niet a ileen van de vermoedelijke 
winstgevende overlevingsduur van het 
slachtoffer 1naar ook van de venuoede
lijke overlevingsdum· van de overlevende 
echtgenoot. (Burg. Wetb., art. 1382 en 
1383.) 

8 december 1970. 355 

17. - Doding. - Schade die voo1· de 
1·echtvm·k1-ijgenden van het slctc.htofje;· voo?·t
vloeit ttit het ve1'lies van zijn becl?·ijjsin
komsten. - Be1·ekenin·g van die schade. -
Basis. - B1·1tto- of netto-inkomsten. -
Daar de schade, die voor de rechtver
krijgenden van het slachtoffer van een 
dodelijk ongeval voortvloeit uit het ver
lies van zijn bedrijfsinkomsten, bestaat 
in de derving van het deel van deze 
inkomsten waaruit zij een eigen voor
deel trokken, en de sociale en fiscale 
lasten van de bedrijfsinkomsten van het 
slachtoffer hun als dusdanig geen voor
deel verschaften, moet de berekening van 
die schade in principe geschieden op 

basis van het netto-loon van het slacht
offer, met aftrek van die lasten. Indien 
de berekening van die schade niettmnin 
geschiedt op basis van het bruto-loon 
van het slachtoffer zonder aftrek van de 
lasten ervan, kan het deel van die 
inkomsten, waaruit de rechtverkrijgen
den voordeel trokken, enkel in aamuer
lcing komen indien de feitem·echter 
vaststelt dat het bedrag van de lasten 
die zij op de htm toe te kemlen vergoeding 
te dragen hebben, gelijk is aan het 
beclrag van de lasten die het loon van 
het slachtoffer bezwaarden. (Burg. Wetb., 
art. 1382 en 1383.) 

15 december 1970. 382 

18. - A1·tikel 1384, lid 1, van het Btw·
ge1'lijk Wetboek.- Aanspmkelijkheid voor 
de dctad vctn de zctctk die men onde1· zijn 
bewa1·ing heejt. - Begrip. - Hij die een 
levenloze zaak onder zijn bewaring heeft 
is voor de daad van deze zaak slechts 
aansprakelijk in zover bewezen wordt 
dat de schade door een gebrek van deze 
zaak is veroorzaakt. (Burg. vVetb., 
art. 1384, lid 1.) 

24 december 1970. 416 

19. - A;·tilcel 1384·, lid 1, va;n het Btt1"
ge1'lijk Wetboek.- Aanspmkelijkheicl voo1· 
de dctctd van de zaak clie men onde1· zijn 
bewa1·ing heeft. - Ve;plichting het bestaan 
vctn een actn de zaalc eigen geb1·ek te bewij
zen. - Ingeval een zekere hoeveellleid 
stro, die een bestuurder onder zijn bewa
ring had, vuur vat, volstaat de omstan
cligheid aileen, dat het stro in lichtelaaie 
stond, niet mn het bestaan van een aan 
clit stro eigen gebrek te bewijzen. (Bmg. 
Wetb., art. 1384, lid 1.) 

24 december 1970. 416 

20. - Aanspmlcelijkheid van de vade?'. 
- Niet ontvoogcl minde;ja;·ig kind dat 
bij hem inwoont. - Schade aan een de1·de 
veT001'Zaakt ten gevolge van een onTecht
matige dcwd van het kind. - Beslissing 
wcta;·bij de vade~· van zijn aanspmkelijk
heid wonlt v1·ijgesteld, doo1· e?"op te wijzen 
dat hij aan zijn kind een goede opvoeding 
heeft gegeven en clat hij het ve;·eiste gezag 
en toezicht m·ove;· heeft ttitgeoefend. -
Wettelijke beslissing.- Wettelijk verant
woord is h et arrest dat, om de vader vrij 
te steilen van zijn aansprakelijkheid voor 
de schade aan een derde veroorzaakt ten 
gevolge van een mwechtmatige daad van 
zijn niet ontvoogd minderjarig kind dat 
bij hem inwoont, erop wijst dat de vader 
aan zijn kind een goede opvoeding heeft 
gegeven en dat hiJ het vereiste gezag en 
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toezicht erover heeft uitgeoefend. (Burg. 
Wetb., art. 1384, lid 2.) 

12 januari 1970. 452 

21. - Raming van de schade naa1· 
billijlcheid. - Wettelijlcheid. - Voo?'
waaTden. - De schade ten gevolge van 
een onrechtmatige daad wordt door de 
rechter wettelijk naar billijkheid ge
raamd, wanneer hij de redenen opgeeft 
waarom enerzijds de door een partij 
voorgestelde ramingsbasis niet kan wor
den aanvaard en anderzijds de raming 
enkel naar billijkheid kan geschieden. 
(Grondwet, art. 97; Burg. Wetb., arti
kel 1382.) 

18 januari 1970. 471 

22. - Schade die voo1·tvloeit wit de aan
tasting van de a1·beidsgeschilctheid van het 
slachtofje1·. - Aantasting die de econo
mische waa1·cle van het slachto fje1· ve1·min
cle1·t. - Schade die op zichzelj een mate1·iele 
schade is die lean ve1·goed wm·clen. - De 
door een ongeoorloofd feit veroorzaakte 
aantasting van de arbeidsongeschiktheid, 
die de economische waarde vlim het 
slachtoffer vermindert, levert op zichzelf 
een materiele schade op die kan vergoed 
worden. (Burg. vVetb ., art. 1382.) 

IS januari 197'1. 471 

23. - Doo1· de getm fjene gel eden schacle 
vloeit voo1·t uit cle aantasting van zijn 
a1'beidsgeschilctheid. - Bedmg van de ve1'
goeding wo1·dt clam· de 1'echteT vastgesteld 
op basis van het b1 ·~ttoloon van de getmj
jene. - Wettelijlcheid. -De rechter, die 
aan de getroffene een vergoeding moet 
toekennen wegens het gedeeltelijk verlies 
van zijn arbeidsgeschiktheid, kan door 
een soevereine beoordeling van de gege
vens van de zaak het bedrag van deze 
vergoeding vaststellen door het bruto
bedrag van het loon als basis te nemen 
(Burg. Wetb., art. 1382.) 

19 januari 1971. 484 

24. - Staatsbeambte tijdelijlc a?·beids
ongeschilct. - Om·echtmatige daad van een 
de1·de. - Een statuut ve1plicht de Staat 
de weclde van het slachto fje1· ~tit te betalen 
tijdens diens aTbeidsongeschilctheid: 
Slachto fje1· tijdelijlc ve1·vangen. - V e?·van
ging nodig opdat de staatsdienst naa1· 
beho1·en wo1·dt ve1·zelce1'd. - Bijlcomende 
uitgaven. - Schade van de Staat vindt haa1· 
001'zaalc ntet in het stat~t~tt van het slacht
ofje1', maa1· wel in de schuld van de de1·de. 
- Loopt een staatsbeambte een arbeids
ongeschiktheid op ten gevolge van een 

onrechtmatige daad van een derde, ont
vangt deze beambte overeenkomstig zijn 
statuut zijn wedde tijdens de arbeids
ongeschiktheid en heeft de Staat, om 
de dienst naar behoren te verzekeren, 
een tijdelijke plaatsvervanger moeten 
aanstellen, dan leveren de bijkomende 
uitgaven, voortvloeiende uit de indienst
neming van de plaatsvervanger, schade 
op, die haar oorzaak niet vindt in het 
statuut van het slachtoffer, maar wel in 
de schuld van de derde. 

12 februari 1971. 562 

25 . - Oo1·zalcelijlc ve1· band tttssen een 
fout en een schade. - Beg·rip . - Er 
bestaat een oorzakelijk verband tussen 
een fout en een schade, wanneer de schade 
zich zonder de fout niet zou hebben 
voorgedaan zoals zij in werkelijkheid is 
ontstaan. (Burg. Wetb., art. 1382 en 
1383.) 

12 februari 1971. 566 

26.- Ve1·kee?·songeval.- Op cle 1·ijbaan 
on1·egelmatig statione1·end voe?'tttig.- Voo1· 
een besttt~wde1· te voo1·ziene hinde1'1iis. -
Vaststelling sluit niet noodzakelijlc in dat 
e1· geen oo?·zalcelijlc ve1·band bestaat t~tssen 
het misd1·ijj gepleegd dooT de bestu~wde1· 
van het stationennd voe1·tuig en de schade 
zoals zij zich heeft voo1·gedaan. - De 
vaststelling door de rechter dat een op 
de rijbaan onregelmatig stationerend 
voertuig een hindernis was die door de 
bestuurder van een ander voertuig kon 
worden voorzien, sluit niet noodzakelijk 
in dat er geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen het misdrijf gepleegd door de 
bestuurder van het stationerend voertuig 
en de schade zoals zij zich heeft voorge
daan. 

15 februari 1971. 577 

27. - Opeenvolgende ongevallen. -
Schade ten gevolge van het tweede ongeval 
ve1'001'Zaalct doo1· de jottt waa1·aan het em·ste 
is te wijten. - Ve?'OO?'deling van degene 
die de fout heeft begaan om het slachto fje1· 
van het tweede ongeval schadeloos te stellen. 
- Wettelijlcheid. - In geval van opeen
volgende ongevallen mag de rechter die 
vaststelt dat de fout waaraan het eerste 
ongeval is te wijten, tevens de oorzaak 
is van het tweede ongeval, wettelijk de 
dader van deze fout veroordelen om het 
slachtoffer van het tweede ongeval 
schadeloos te stellen. (Burg. Wetb., 
art. 1382 en 1383.) 

8 maart 1971. 654 

28.- Onopzettelijlc toebTengen van ve1·-
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wondingen. - Rechte1· die vaststelt dat 
de gmad van de blijvende a1·beiclsonge
schiktheid van de get1·ofjene ten dele voo1·t
vloeit ttit een m·oegen blijvencle onge
schiktheid en voor het ove1·ige ttit de jottt 
van degene die de wecle1·rechtelijke daad 
heejt ve1'1'icht. - Ve1'0onleling van degene 
die de wederrechtelijlce dctad heejt ve1'1'icht 
tot cle gehele ve1·goeding van de schacle ten 
gevolge van de volledige bestendige a1·beicls
ongeschilctheid. - Onwettelijlcheid. - De 
rechter die vaststelt dat de graad van de 
blijvende arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene van een ongeval ten dele 
voortvloeit uit een vroegere blijvende 
ongeschiktheid en voor het overige alleen 
mt de fout van degene die de weder- · 
rechtelijke daad heeft verricht, mao· deze 
niet wettelijk veroordelen tot de v~rgoe
dmg van de schade die bestaat in de 
vermindering van de economische waarde 
van de getroffene ten gevolge van de 
volledige blijvende arbeidsongeschikt
heid. (Bmg. Wetb., art. 1382 en 1383.) 

9 maart 1971. 657 

29. - Raming van de schade naa1· 
billijlcheid. - W ettelijlcheid. - Voo1·
wa.a1·den. - De raming naar billijk
held van de door een om·echtmatige daad 
veroorzaakte schade wordt wettelijk toe
gepast door de rechter, die de reden op
geeft waa.rom de door een partij voor
gestelde berekeningswijze niet kan wor
den aangenomen en die de onmoo·elijk
heicl vaststelt om het juist gedrag ;an de 
schade te bepalen bij gebrek aan nauw
keluige gegevens voor de beoordeling 
ervan. (Grondwet, art. 97; Bm·g. vVetb., 
art. 1382.) 

15 maart 1971. 675 

30. - Ve1·lceersongeval . - F'ottt begaan 
do01· de beide in het ongeval bet1'0lclcen 
besttttwde1'8 van een voe1·tuig. - Ontb1·elcen 
van een oo1·zalcelijlc ve1·bancl tussen cle jottt 
van een van cleze besttttt1'de1'8 en cle schacle. 
- Ontb1·elcen van oo1·zalcelijlc ve1·bancl Jean 
niet w01·den ajgeleid tti t het jeit alleen clat 
de schade zich niet zott heb ben voo1·geclacm 
zoncle1· de jottt vcm cle ancle1·e bestttw·cle1'. -
W anneer bij een verkeersongeval door 
de beide in het ongeval betrokken 
bestuurders van een voertuig een font 
IS begaan, kan de rechter het ontbreken 
van oorzakelijk verband tussen de font 
van een dezer best1.nu·ders en de schade 
ten gevolge van het ongeval niet wettelijk 
afieiden uit het feit alleen dat de schade 
zich niet zou hebben voorgedaan zonder 

de fout van de andere bestuurder·. (Bmg. 
Wetb., art. 1382.) 

29 maart 1971. 726 

31. - Acmspmlcelijlcheid van cle vader 
wegens cle schacle ve1'oo1·zaalct clo01· zijn niet 
~ntvoogd mincle1jm·ig Teind clat bij hem 
~nwoont. - 'J7e1·moeclen van een jottt zowel 
~n de opvoecltng van als in het toezicht ove1· 
clit Teind. - De burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de vader wegens de 
schade veroorzaakt door een onrecht
matige daad van zijn niet ontvoogd min
derJang kmd dat bij hem inwoont, is 
gegrond op een vermoeden van een font 
zowel in de opvoeding van als in het toe
zwht over clit kind. (Burg. Wetb., 
art. 1384, lid 2 en 5.) 

15 april 1971. 758 

32. - Aanspmlcelijlcheicl van de aan
stelle1'. - Voo1·waanle. - De bm·gerlijke 
aansprakelijkheid door artikel 1384, lid 3, 
van het Burgerlijk Wetboek ten laste 
van de aansteller gelegd, onderstelt onder 
meer dat tussen de dader, op het ogenblik 
van het door hem veroorzaakte schade
lijk feit, en de aansteller een verband van 
onder~eschiktheid bestaat, clit wil zeggen 
dat hiJ zwh onder het gezag, de leicling en 
het toezwht van deze laatste bevindt. 

21 april 1971. 778 

33. - Aanspmlcelijlcheicl van cle aan
stelle1' voo1· de daclen van een te zijne1' be
schilclcing gestelcle we1·lcneme1·. - Aan
spmlcelijlcheicl niet ttitgesloten doo1· het 
behoucl van de clienstbet1·elclcing met cle 
we1·lcgeve1· die cle we1·lcneme1· te1· beschilclc·ing 
van cle aansteller heejt gestelcl. - Een 
werlmemer die door zijn werkgever ter 
besclukking van een derde wordt gesteld 
en door een arbeidsovereenkmnst n1et 
de eerste verbonden blijft, kan als aan
gestelde van die derde cliens buro·errech
telijke aansprakelijkheid in het b gedrag 
brengen. (Burg. \Vetb., art. 1384, lid 3.) 

21 april 197L. 778 

~4 . - Schade. - Bu1·ge1'lijlc Wetboelc, 
a1·t~lcel 1382 en 1383.- K1·enlcing van een 
bu1·ge1'lijlc 1·echt of lcrenlcing, oncle1· anden 
van een politielc recht. - Niet alleen d~ 
krenking van een: burgerlijk recht maar 
ook die, onder andere, van een politiek 
recht kan de schade veroorzaken welke, 
onder de omstandigheden bepaald bij de 
artikelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk 
W etboek, tot de verplichting van schade
loosstelling aanleiding geeft. 

23 april 1971. 786 
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35.- Uitvoennde macht.- Reglemen
tennde opd1·achten of handelingen. 
Schuld, onde1· ande1·e nalatigheid of mwoo1·
zichtigheid. -Schade.- BU1·ge1·lijlc Wet
boelc, a1·tilcel1382 en 1383.- Ve1·plichting 
de schade te ve1·goeden. - Geen grondwet
telijke of wettelijke bepaling onttrekt de 
uitvoerende macht, in de uitoefening van 
haar opch·achten en handelingen inzake 
verordening, aan de bij de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalde verplichting de schade te ver
goeden welke zij door haar schuld, onder 
meer door onvoorzichtigheid of nalatig
h eid, aan een ander veroorzaakt. 

23 april 1971. 786 

36 . - Uitvoe1·ende macht. - Vei·zttim 
om een ve1'01'dening tttt te vaanligen. -
Geen tennijn doo1· een wetsbepaling voo1'
geschTeven om een ve1·onlening ttit te vacw
digen. - Schade ten gevolge van dit ve1' 
zttim. - Bu1·ge1·lijlc Wetboelc, a1·tilcel 1382 
en 1383. - Ve1·zuim dat lean leiden tot 
de ve1'Plichting de schade te ve1·goeden. -
Zelfs indien geen wetsbepaling aan de 
uitvoerende macht een t ermijn voor
schrijft om een verordening uit te vaar
digen, kan . h et verzuim een v erordening 
uit te vaardigen, met toepassing van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, tot schadeloosstelling aanlei
ding gev en, wanneer schade erdoor werd 
veroorzaakt. 

23 april 1971. 786 

37 . - Uitvoe1·ende macht. - Ve1·ztdm 
om een ve1'01'dening ttit te vaardigen. -
A1·1·est waa1·bij beslist wo1·dt dat cle1·gelijlc 
veTzttim doo1· de 1'echte1'lijlce macht niet als 
fotttiej lean wonlen beschouwd en dat het 
dedwlve evenmin, met toepassing van de 
m·tilcelen 1382 en 1383 van het Btl1'(Je1·lijlc 
Wetboelc, ve1'Plicht cle entit voo1·tvloeiende 
schade te ve1·goeden. - Onwettelijlcheid. -
De artikelen 1382 en 1383 van het Bm
gerlijk Wetboek worder+ geschonden door 
h et arrest van het hof van beroep dat 
beslist dat de uitvoerende macht, onder 
het enlcel voorbehoud van haar politiel{e 
verantwoordelijkheid tegenover de Wet
gevende Kmners, steeds vrij en soeverein 
beslist over " de uitvoeringsmodaliteiten 
van haar reglementerende bevoegdheicl » 
en clat clerhalve het niet-uitvaardigen 
van een verordening en onder meer de 
niet-uitvoering van een wet of een 
koninklijk besluit nooit door de rechter
lijke macht als foutief in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 van h et Bmgerlijk 
Wetboek kan worden beschouwd en der-

halve evenmin aanleiding kan geven tot 
de verplichting de schade te vergoeden. 

23 april 1971. 786 

38. - Aanspmlcelijlcheid lcmchtens de 
m·tilcelen 1382, 1383 en 1384 van het Btw
gedijlc W etboelc. - Voo1·waa1·den van deze 
aanspmlcelijlcheid. - Om aanleiding te 
geven tot aansprakelijkheid krachtens de 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, moet de door een 
h and eling veroorzaakte schade redelijker
wijs door de dacler worden voorzien. 

5 m ei 1971. 869 

39 . - Ve1·goeding van de schade inge
volge ve1'lies of venninde1·ing van econo
mische wam·de van de get1'0fjene. - Beta
lin g van het loon zonde1· gevolg op het 
1·echt op ve1·goeding. - De verplichting 
tot vergoeden van de schade wegens h et 
verlies of de vermindering van het econo
misch vermogen op de arbeidsmarkt als 
gevolg van een arbeiclsongeschiktheid 
wordt niet uitgesloten of beperkt door 
het feit dat de getroffene ged1.uende zijn 
ongeschiktheid vercler zijn bezoldiging 
h eeft ont'\rangen. 

5 mei 1971. 875 

40 . - Onvoo1·zienbm·e hindernis. -
Besttttwde1· die de macht ove1· het sttttt1' ·is 
ve1·lo1·en wegens de toestand van het wegdelc. 
- An·est dat beslist dat het ongeval te 
wijten is aan de schuld van de bestuu1·de1· 
die op het ogenblilc van de afwijlcing geen 
co1'rectiemaneuve1·s heeft lctmnen uitvoe1·en 
en niet mee1· meeste1· is lctmnen blijven van 
het stttwr van zijn voe1·tttig. - An·est dat 
deze beslissing hie1'0p grondt dat cle toestand 
van het wegdelc voo1· deze bestuunle1· geen 
01W001'Ztenbm·e· hindentis heeft opgelevenl. 
- Geen enkele wetsbepaling wordt ge
schonden door het arrest clat uit het feit 
dat de toestand van het wegdek voor de 
bcstucu·der geen onvoorzienbare Oinstan
digheicl h eeft opgeleverd, afieidt dat h et 
ongeval te wijten is aan de schulcl van 
deze bestuurder, die op het ogenblik van 
de afwijking de correctiemaneuvers niet 
heeft kwmen uitvoeren en niet m eester 
is kLmnen blijven van het stuur van zijn 
voertuig. / 

ll mei 1971. 918 

41. - Doding. - Wed14we van het 
slachto fje1· die 1·echt heeft op een ovel'levings
pensioen. - Pensioen dat geen ve1·goeding 
is van de doo1· een onwede1·-rechtelijlce daad 
ve1'001'zaalcte schade. - Pensioen zonde1· 
invloed op de ve1·goedingsve1'Plichting van 
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de dade?' van het miscl·rijj. - W anneer een 
misclrijf de dood van het slachtoffer ten 
gevolge heeft en wegens dit overlijclen 
aan de weduwe een overlevingspensioen 
moet worden betaald u.it kracht van de 
overeenkomst tussen het slachtoffer en 
zijn werkgever en van de wetgeving 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen van de mijnwerkers, strekt dit 
pensioen niet tot de vergoeding van de 
door een wederrechtelijke daad veroor
zaakte schade en mag niet worden afge
trokken van de vergoecling die de dader 
van h et misdrijf verschuldigd is. (B.W., 
art. 1382.) 

25 mei 1971. 952 

42 . - Miscl1·ijj.- Docling.- Wedttwe 
van het slachto fje1· die 1·echt heeft op een 
ove1·levingspensioen. - Pensioen clat geen 
ve1·goecling is van cle cloo1· een wede?Techte
lijke daad veroo1·zaalcte schade. - Pen
sioen zonde1· invloed op de ve?·goedingsve?'
plichting van de clade•!' van het misd1·ijj. 
- W a1meer een rnisdrijf de dood van het 
slachtoffer ten gevolge heeft en wegens 
dit overlijden aan de weduwe een over
levingspensioen rnoet worden betaald uit 
luach t van de overeenkomst tussen 
het slachtoffer en zijn werkgever en van 
de wetgeving betreffende het rust- en 
overlevingspensioen van de mijnwerkers, 
strekt dit pensioen niet tot de vergoeding 
van de door een wederrechtelijke daad 
veroorzaakte schade en mag niet worden 
afgetrokken van de vergoeding die de 
dader van het rnisdrijf verschuldigd is. 
(B.W. , art. 1382.) 

25 mei 1971. 954 

43. - Docling. - Schade die voo?' cle 
?'echtverlc?·ij genclen van het slachto fje1· voo?'t
vloeit uit het vedies van zijn becl?·ijfsinlcom
sten. - Vctststelling van deze schade. -
Basis. - De schade die voor de recht
verkrijgenclen van het slachboffer van een 
dodelijk ongeval voortvloeit uit het ver
lies van zijn beclrijfsinkomsten bestaat in 
de derving van het deel van deze inkom
stan waaruit zij een persoonlijk voordeel 
t rokken. (B.W., art. 1382 en 1383.) 

1 j1.mi 1971. 975 

44 . - Docling. - Sclwcle die voo1· de 
?·echtve1·1c?·ij genclen van het slachto fje1· voo?·t
vloeit ttit het ve1·lies van zijn becb·ijjsin
lcomsten. - Vaststelling van deze sclwde op 
basis van de nettobed?"~ifsinlcomsten . -
Recht voo1· cle ?'echtve1·lc'l'ij genden de fiscale 
lctsten, die de toegelcende ve1·goeding zmtclen 
bezwm·en, in 1·elcening te b1·engen. - Wan-

neer de vergoeding van de schade, die 
voor d e rechtverkrijgenden van het 
slachtoffer van een dodelijk ongeval 
voortvloeit uit het verlies van zijn be
drijfsinkomsten waaruit zij een persoon
lijk voordeel trokken, vastgesteld wordt 
op basis van de nettobedrijfsinkomsten, 
met aftrek namelijk van de fiscale lasten, 
hebben de rechtverkrijgenden, voor de 
vaststelling van de vergoeding, het recht 
om de fiscale lasten die de vergoeding 
zouden bezwaren, in rekening te brengen. 
(B.W., art. 1382 en 1383.) 

1 jmri 1971. 975 

45 . - Docling. - Vaststelling van de 
schade van cle ?'echtve?'lc?·ij genclen van het 
slachtotfe?· op basis van zijn nettobed?·ijjs
inlcomsten. - Voo?·behottcl van cle ?·echt
ve?·lc?·ijgenclen vom· het geval dat cle ve?'
goecling met fiscale lasten zou bezwaarcl 
zijn . - Ve?'We?ping e1·van op g1·ond dat 
cle belastingwetten de openba1·e onle 1·alcen 
en de belastingschttldige aanwijzen. -
Niet wettelijlc gemotivee1·cle beslissing. -
Niet wettelijk gerechtvaardigd is het 
arrest dat, bij de vaststelling van de 
vergoeding die aan de rechtverkrijgenden 
van het slachtoffer van een dodelijk 
ongeval wordt toegekend op basis van 
zijn nettobedrijfsinkomsten waaruit zij 
een p ersoonlijk voordeel trokken, n.iet 
ingaat op het voorbehoud van d e recht
verkrijgenden om een bijkomende eis in 
te stellen in geval de vergoeding naclien 
met fiscale lasten zou bezwaard worden, 
op grond dat de belastingwetten, die de 
openbare orde raken, de belastingschul
clige aanwijzen. (B.W., art. 1382 en 1383.) 

1 jmli 1971. 975 

46. - Ove?·eenlcomst lc?·achtens wellce een 
jmjaitai1·e ve1·goecling ve1·sclmldigcl is in 
geval van wanp1·estatie. - Schade waa1·van 
cle oo1·zaalc alleen te vinclen is in de schttl
clige wcmp1·estatie. - Geen aanspralcelijlc
heicl buiten ove1·eenkomst. - Uit het feit 
a lleen dat een verplichting, die aileen haar 
o01·sprong en bestaansvoorwaarden in een 
overeenkomst v indt, niet is nagekomen 
wegens een grove tekortkoming van de 
partij die zich ertoe verbonden heeft, 
valt niet af te leiden dat de verplichtings
gerechtigde de regels inzake aansprake
lijkheid buiten overeenkomsb mag im·oe
pen om de toe passing te vernlij den van 
een contractuele bepaling krachtens welke 
een forfaitaire vergoeding verschuldigd is 
in geval van wanprestatie. (B.W., arti
kel 1142 en 1149 tot 1152.) 

4 juni 1971. 989 
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47. - Ove1·eenlcomst lcmchtens wellce een 
jo1jaitai1'e ve1·goeding ve1·sclmldigd is in 
geval van wan1J?'estatie. - Schade waa1·van 
de oo1·zaalc alleen te vinden is in de schttl
dige wanp1·estatie. - Oont1·actttele aan
spmlcelijlcheid. - Uit het feit a lleen dat 
een verplichting, die alleen haar oor
sprong en b estaansvoorwaarden in een 
overeenkomst vindt, niet is nagekomen 
wegens een grove tekortkoming van de 
partij die zich ertoe verbonden heeft, 
valt niet af te leiden dat de verplichtings
gerechtigde de regels inzake aansprake
lijkheid buiten overeenkomst mag inroe
pen om de toepassing te vermijden van 
een contractuele bepaling krachtens welke 
een forfaitaire vergoeding verschuldigd is 
in geval van wanprestatie. (B.vV., arti
kel 1142 en 1149 tot 1152.) 

4 juni 1971. 989 

48. - W egve?·lcee?·songeval. - Voe1·tuig 
dat een on1·egelmatig inhaalmaneuve1· uit
voe?·t. - Vaststelling dat de bestuU?·de?' van 
het ingehaald voe1·tuig, in ellc geval de 
ande1·e bes.tuu?·de?'S moest laten voo1·gaan. 
- Vaststelling die niet noodzalcelijlc in
hottdt dat m· geen oo?·zalcelijlc veTband 
bestaat tussen het misd1·ijj van de inhalende 
bestttu1·de1· en de schade zoals zij in we?·lce
lijlcheid is ontstaan. - D e vaststelling 
van de rechter dat de bestuurder van een 
voertuig een andere bestuurder die hem 
op onregelmatige wijze inhaalde in elk 
·geval moest laten voorgaan, houdt ni~t 
noodzakelijk in dat er geen oorzakehJk 
verband bestaat tussen het misdrijf van 
de inhalende bestuurder en de schade 
zoals zij in werkelijkheid is ontstaan. 

7 juni 1971. 1001 

49. - Venninde1·ing van de economische 
waa1·de van de getm tfene van een ongeval 
die een blijvende a1'beidsongeschilctheid 
heejt opgelopen, maa1· die nag geen be-
?'oepsbezigheid heeft ttitgeoejend. 
Raming van dit mate1·ieel nadeel. -
Rechte1· hottdt 1·elcening met de bezigheid 
van de get1·ofjene na het ongeval en met de 
bezoldiging van deze bezigheid. - W ette
lijlcheid. - V oor de raming van het 
materieel nadeel ten gevolge van de ver
mindering van de economische waarde 
op d e arbeidsmarkt, van de getroffene 
van een ongeval die een blijvende ar
beidsongeschiktheid heeft opgelopen, 
maar die nog geen beroepsbezigheid heeft 
uitgeoefend, houdt de rechter wettelijk 
rekening met de bezigheid welke deze 
getroffene na het ongeval heeft uitgeoe-

fend en met de bezoldiging van deze 
bezigheid. 

17 juni 1971. 1049 

50. - Schadeve1·goeding we gens de ve1·
minde1·ing of het ve1·lies van de economische 
wam·de van het slachtotfm· op de a?·beids
ma?·lct ve1·sclnddigd doo?' de de1·de die valle
dig aanspmlcelijlc is voo1· het ongeval. -
Lijj1·ente die met toepassing van de geco
O?'dinee?·de wetten bet1·efjende de ve1·goeding 
van de schade voo1·tspruitende uit ar beids
ongevallen is ve1·schttldigd wegens de doo1· 
het slachtofje?' opgelopen blijvende aTbeids
ongeschilctheid. - Ve1·goeding van de
zeljde schade. - D e lijfrente die met toe
passing van de gecoordineerde wetten 
betreffende de schade voortspruitencle 
uit arbeidsongevallen verschuldigd is aan 
het slachtoffer van een dergelijk ongeval, 
waaruit een blijvende arbeidsongeschikt
heid is gevolgd, en d e schadevergoeding 
die wegens de vermindering of het verlies 
van de economische waarde van dit 
slachtoffer op de arbeidsmarkt gedurende 
zijn gause vermoedelijke levensduur 
krachtens het gemeen r echt verschuldigd 
is door de clerde die volledig aansprake
lijk is voor het ongeval, zijn twee wijzen 
van vergoeding van eenzelfde materiele 
schade : volgens de eerste wijze forfaitair 
en volgens de tweede wijze volledig. 

22 juni 1971. 1073 

AFSTAMMING. 

Eis tot ontkenning van vade1·schap. -
Ve?'bo?·gen houden van de geboo1·te. -
BegTip. - Bewijs. - Het verborgen 
houden van de geboorte waarvan inge
volge artikel 313, lid 1, van het Burgerlijk 
Wetboek de uitoefening van de eis tot 
ontkenning van vaderschap afhangt, 
impliceert dat de vrouw opzettelijk aan 
haar man hetzij de geboorte zelf, hetzij 
de zwangerschap verborgen h eeft gehou
den, hetgeen de feitenrechter op soeve
reine wijze beoorcleelt 

15 oktober 1970. 154 

AFSTAND. 

Ajstand van een 1·echt. __:__ Beg1·ip. -
De afstand door een partij van een 
recht moet strikt worden uitgelegd en 
kan slechts worden afgeleid uit feiten die 
voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn. (Impliciete oplossing.) 

3 december 1970. 325 
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ARBEIDSBESCHERMING. 

Oomite voo1· veiligheid, g~>zondheid en 
ve1j1·aaiing van de we1·kplaatsen. - Ont
slag van een we1·kneme?·sajgevaa1·digde 
wegens economische redenen. - Ontslag 
doo1· de curatm· van het jaillissement bij 
het ve1·st1·ijken van de te1·mijn tot voo?'t
zetting van de exploitatie. - Baaclpleging 
van het pm·itair comite niet vereist. -
Het paritair comite dient niet vooraf te 
worden geraadpleegd omtrent het bestaan 
van economische redenen, die het ontslag 
van een werknemersafgevaardigde in 
een comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen ver
antwoorden, wanneer het ontslag wordt 
gegeven door de curator van het faillis
sement, die na het verstrijken van de 
hem door de . rechtbank tot voortzetting 
van de exploitatie toegestane termijn, 
ertoe verplicht is de exploitatie volledig 
stop te zetten en al het personeel te 
ontslaan. (Wet van 10 juni 1952, art. 1, 
§ 4, e, 1o, gewijzigd door de wet van 
17 juli 1957.) 

13 januari 1971. 459 

ARBEIDSONGEV AL. 

1. - De 1'echte1· slttit niet uit dat het 
ongeval is ove1·komen in cle loop van cle 
ttitvoering van de m·beidsovm·eenlcomst. 
W ettelijk vemweclen, clat het ongeval 
ove1·komen is te1· zake vctn cleze ttitvom·ing, 
doo1· cle 1·echte1' gewee1·d. - Beslissing 
alleen geg1·oncl op cle ve1·moeclelijlce becloe
ling van het becl?vijjshoojcl en cle waa?'
schijnlijlce becloelingen van de wedcman, 
get1·ofjene van het ongeval. - Niet wet
telijk vemntwoo1·cle besUssing. - Niet 
wettelijk verantwoord is de beslissing, 
die, zonder uit te sluiten dat het ongeval 
is overkomen in de loop van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst, het 
wettelijk vermoeden, dat het ongeval IS 

overko1nen ter zake van deze uitvoering, 
weert op groncl aileen van de vermoede
lijke bedoeling van het beclrijfshoofd en 
de waarschijnlijke becloelingen van de 
werkman, getroffene van het ongeval. 

1 oktober 1970. 106 

2 . - Berfrip.- Welke ook de gewone 
prestaties van . d e werknemer zi jn of de 
gewone omstandigheden waaronder het 
werk wordt verricht, is het arbeidsonge
val, zoals elk ongeval, op zichzelf een 
abnormale gebeurtenis. 

8 oktober 1970. 129 

3. - Begrip. - Het arbeidsongeval, 
in de zin van de gecoordineerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende nit arbeidsongevallen 
is een schielijke gebeurtenis die een 
lichamelijll: letsel teweegbrengt en waar
·van de oorzaak of een van de oorzaken 
buiten het organisme van de getroffene 
ligt. (Gecoordineerde wetten van 28 sep
tember 1931, art. 1.) 

8 oktober 1970 en 20 januari 1971. 
129 en 490 

4 . - Ongeval ove1'7comen in de loop 
van de uitvoe1·ing van de m·beidsove?·een
komst. - Beg1·ip. - Een ongeval is 
overkomen in de loop van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkmnst, wanneer 
de werlmemer op het ogenblik van het 
ongeval onder het gezag, de leiding en 
het toezicht van de werkgever staat. 
(Gecobrclineerde wetten van 28 septem
ber 1931, art. I, lid 1 en 6.) 

25 november 1970. 286 

5. - Ongeval ove1'lcomen tijdens de 
scho1·sing van de uitvoe1•ing van de 
m·beiclsovereenkomst. Geen a7·beids
ongeval. - Geen arbeidsongeval is het 
ongeval dat de werknemer overkomt, 
wanneer hij tijdens de schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
naar huis terugkeert na een geneesheer 
te hebben geraadpleegd in verband met 
de gevolgen van een vorig arbeidsonge
val. (Gecoordineerde wetten van 28 sep
tember 1931, art. l.) 

25 november 1970. 286 

6. - Ongeval op cle weg naa1· e'fl, van het 
wm·k. - Ongeval ove1'1comen op de weg 
nom· lmis na 1'actdpleging van een genees
hee?'. - Geen ongeval op de weg naa1· en 
van het we1·lc. - Uit de enlcele omstandig
heid dat een ongeval is overkomen op 
het ogenblik dat de werlmemer naar 
huis terugkeert na een geneesheer te 
hebben geraadpleegd in verband met de 
gevolgen van een vorig arbeidsongeval, 
kan niet worden afgele1d dat het ongeval 
is overkomen op de weg naar en van het 
werlc (Besluitwet van 13 december 1945, 
art. 1, lid 2 en 3.) 

25 november 1970. 286 

7. Ongeval ove1·komen aan een 
we1·kneme1· die aan een 1·eglementai1' sta
tttut is onde7'W01'pen. - Gecoih·dinee1·de 
wetten bet1·efjencle cle ve1·goecling de1· schacle 
voo1·tspntitende ttit m·beidsongevallen. -
Wetten als dttsclanig niet van toepassing. 
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- De gecoordineerde wetten betreffende 
de vergoeding der scbade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen zijn als dusdanig 
niet van toepassing op de arbeidsonge
vallen overkomen aan de werknemers 
die aan . een reglementa.ir statuut onder
worpen zijn. (Wet van 10 maart 1900, 
art. 1, l id 2; geco6rdineerde wetten . 
betreffende de vergoeding der scbade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
art. 1, lid l. ) 

1 december 1970. 314 

8 . Ongeval ove1·komen aan een 
we1·kneme1·, lid van het bu1·ge1·lijk aanvul
lingspe?·soneel van het · M iniste1·ie van 
Landsve1·dediging, en vemo1·zaakt dom· 
een militai1·. - . Reglementai1· statuut 
waa1·bij aan dit bu1·gedijlc pe1·soneel de 
voo1·delen wm·den toegekend zoals zij zijn 
bepaald in de gecoih·dinee1·de wetten bet?·ef
fende de ve1·goeding de1· schade vooTtsprui
tende uit m·beidsongevallen. - Statuut 
dat dam·doo1· het 1·echt van de get1·ofjene 
op ve1·goeding niet bepe1·kt tot de ve1·goedin
gen alleen, die doo1· genoemde gecoih·di
neeTde wetten wo1·den vastgesteld. - Het 
reglementair statuut van het hurgerlijk 
aanvullingspersoneel dat door de Minister 
van Landsverdediging is aangeworven 
met toepassing van h et koninklijk besluit 
van 24 december 1951, verleent aan dit 
personeel de voordelen bepaald in de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen. Hieruit volgt niet 
dat bet recht op vergoeding van een lid 
van dit personeel, getroffen door een 
arbeidsongeval dat een milita ir heeft 
veroorzaakt, beperkt is tot de vergoedin
gen aileen die door genoemde gecoor
dineerde wetten worden vastgesteld. 

1 december 1970. 314 

9. - Ongeval dat onopzettelijlc is ve1·
oo1·zaalct doo1· een weTkman van het 
bedTijfshoofd van de get?·ofjene. - Geco
ordineeTde wetten van 28 septembe1· 1931, 
a1·tikel 19, lid 3. - Vm·de1·ing tot aan
spmkelijkvm·klm·ing volgens het gemene 
1·echt, die doo?" de getm fjene of zijn ?"echt
ve?·lc?'ijgenden wo1·dt ingesteld tegen het 
bed?·ijfshoofd of zijn ve?·zeke?"aa?·. - Con
clusie van de ve1·weeTde1· ten betoge dat het 
gaat om een a1·beidsongeval. - Geen 
passend antwom·d. - Niet met 1·edenen 
omlclede beslissing. - Niet regelmatig 
met redenen omkleed is het arrest dat 
het verhaal van het gemene recht, 
bedoeld bij artikel 19, lid 3, van de 
gecoordineerde wetten van 28 september 
1931, hetwelk door de getroffene of zijn 

recbtverkrijgenden tegen bet bedrijfs
boofd van de getroffene of diens verzeke
raar wordt ingesteld ten gevolge van een 
ongeval , dat onopzettelijk is veroorzaakt 
door een werkman van bet bedrijfsboofd, 
aanneemt op grond dat bet gaat om een 
ongeval overkomen op de weg naar of · 
van het werk, zonder te antwoorden op 
de conclusie, waarbij de verweerder 
betoogt dat het ging om een arbeids
ongeval met uitsluiting van het verhaal 
van het gemene recbt. (Grondwet, arti
k el 97 ; gecoordineerde wetten van 
28 september 1931, art. 19, lid 1 tot 3. ) 

7 december 1970. 336 

10. - Ongeval dat na~tw ve1·band houdt 
met de ~titvoe1·ing van de a?·beidsove?·een
komst. - Geen ve1·moeden dat het ongeval 
is ove1·lcomen in de loop en te1· zake •;an de 
uitvoe?·ing de?' aTbeidsove?·eenkom8t. 
Geen wettelijk vermoeden legt d e ver
p licbting op een ongeval, overkomen 
tijdens verrichtingen die nauw v erbancl 
bouden met d e uitvoering van de a rbei!ls
overeenkomst, te beschouwen als over
komen in de loop en ter zake van d e 
uitvoering der arbeidsovereenkomst. (Ge
coordineerde wetten van 28 september 
1931, art. l. ) 

9 december 1970. 362 

11. - Kosten. .-- Voo1·ziening in cas
satie ingesteld tegen ve?·zeke?·ingsmaat
schappij en we1·kgeve?', - Kosten ten 
laste van veTzelce?·ingsmaatschappij. -
W anneer inzake arbeidsongevallen d e 
vooi·zien.ing in cassatie door de getroffene 
is ingesteld tegen de verzekeringsmaat 
schapp.ij en d e werkgever, wordt i n 
geval van verwerp.ing aileen de verzeko
r.ingsmaatschappij in de kosten veroor
deelcl. (Wet van 20 maart 1948.) (Impli
ciete oplossing.) 

9 december 1970. 362 

12. - Uitvoe1·ing van de a?·beidsove?·
eenkomst. Beg1·ip. Onde1·scheicl 
tussen a?·beidsongeval en ongeval op de 
weg nam· of van het we?·k. - Uit de 
omstandigheid dat het ongeval is over 
komen op de vveg naar het werk maar 
het vervoer naar het werk door de 
werkgever is georganiseerd, kan niet 
worden afgeleid dat het ongeval, dat d e 
werlmemer tijden s de verplaatsing tref&, 
in de loop van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst is overkomen en 
arbeidsongeval is en geen ongeval op 
de weg naar of van het werk. (Gecoor
dineerde wetten van 28 september 1931, 
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art. 1, lid 1 en 6; besluitwet van 
13 december 1945.) 

23 december 1970. 413 

13. - Ongeval ove1·lcomen in de loop en 
te1· zalce van de uitvoe1·ing van de a?·beids
ove?·eenlcomst. Beg1·ip. - Uit de 
omstandigheid dat na een onderbreking 
van de arbeid, de uitvoering ervan her
nomen wordt en dat bet ongeval is 
overkomen toen de getroffene het voer
tuig van zijn werkgever naar de zetel 
van bet bedrijf t erugbracht, leidt de 
rechter wettelijk af dat dit ongeval is 
overkomen in de loop van en ter zake 
van de uitvoeri:ng van de arbeidsover
ee:nkomst voor werklieden. (Gecoi:irdi
neerde wetten van 28 september 1931 
betreffende de v ergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
art. 1, lid 1 en 6.) 

6 januari 1971. 435 

14. - Aanspmlcelijlcheid van het oncle?·
nemingshoofd. G1·onclslag. De 
aansprakelijkheid voor het bedrijfsrisico 
door de wetten betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, gecoordi:neerd bij bet ko:nink
lijk besluit van 28 september 1931, ten 
laste gelegd van het ondernerningshoofd 
is gegrond op de arbeidsovereenkomst 
tussen het ondernemingshoofd en de 
werknemer. (Impliciete oplossing.) 

12 januari 1971. 450 

15. - Ondememingshoojd stelt een 
zijne1· we?·lcneme?'S te1· beschilclcing van een 
ande1·e pat1·oon voo1· een bepaalcl we1·lc. -
We1·lc ~titgevoerd onde1· de leicling en op de 
vemntwoo?·delijlcheicl van de tweede we?·lc
gever. - Geen a?·beidsove?·eenlcomst, ten 
deze, tussen de tweede we1-lcgeve1' en de 
we1·lcneme1'. - Tweede we1·lcgeve?· is geen 
onde?·nemingshoojcl van de we1·lcnemer, 
zodat zijn aanspmlcelijlcheid bij een onge
val ge1·egeld wm·dt volgens het gemene 
?'echt. - W anneer een ondernemi:ngshoofd 
een zijner werklieden ter beschikking 
van een andere patroon stelt voor de 
uitvoering van een bepaald werk, maar 
de werlmemer en deze tweede patroon 
door geen arbeidsoveree:nkomst gebonden 
zijn, wordt de laatstgenoemde :niet het 
ondernemingshoofd van de werknemer, 
in de zin van de gecoi:irdi:neerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
en wordt zijn aansprakelijkheid bij een 
ongeval overkomen aan de werknemer 
terwijl deze zich . te zijner beschikking 

bevi:ndt, geregeld volgens het gemene 
recht. (Wetten gecoordineerd bij het 
ko:ninklijk besluit van 28 september 
1931, art. 19; Burg. Wetb., art. 1382 en 
1383.) 

12 januari 1971. 450 

16. - Ongevctl ove1·lcomen tijdens de 
~titvoe1·ing van het we1·lc. - Beg1'ip. -
W ordt een h andelsvertegenwoorcliger op 
b et ogenblik dat hij huiswaarts keert, na 
zijn klienteel te hebben bezocht, door 
een ongeval getroffen, dan kan de rechter 
op grond van de gegevens van de zaak, 
wettelijk beslissen dat de handelsverte
genwoorcliger op dat ogenblik zijn 
arbeidsovereenkomst nog uitvoerde en 
dat het ongeval een arbeidsongeval is en 
geen ongeval op de weg van of naar het 
werk. (Gecoordineerde wetten van 28 sep
tember 1931, art. 1, lid 1 en 6.) 

13 januari 1971. 462 

17. - Schade. - Late1·e gevolgen van 
het ongeval. Schade gedekt dam· 
de a1·beidsongevallenvm·goeding. - De 
arbeidsongevallenvergoeding dekt niet 
aileen de schade clie op het ogenblik 
van het ongeval veroorzaakt wordt, 
maar tevens alle latere gevolgen waarvan 
het ongeval de oorzaak is, mits zij niet 
door de fout van de getroffene veroor
zaakt worden en onverrninderd de wet
telijke voorschriften inzake herziening. 
(Gecoi:irdineerde wetten van 28 septem
ber 1931, art. 1 en 2.) 

27 januari 1971. 513 

18. - Aanspmlcelijlcheicl van het onde?'
nemingshoojd. Gmnclslag. De 
aansprakelijkheid voor het bedrijfsrisico, 
dat door de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen ten 
laste van het ondernemingshoofd wordt 
gelegd, is gegrond op de arbeidsovereen
komst tussen het ondernemingshoofd en 
de werlmemer, en sluit in beginsel de 
aansprakelijkheid van het gemeen recht 
uit. (Gecoordineerde wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, art. 1 en 19.) 

3 maart 1971. 636 

19. - A1·tikel 19, lid 3, van de geco
o?·clinee?·de wetten bet1·efjende de ve1·goeding 
de1· schade voo1·tsp1·uitende uit a?·beids
ongevallen. - Aangestelde van het onde?·
nemingshoojd. - Beg1·ip. - In arti
kel 19, lid 3, van de gecoorclineerde 
wetten betreffende de vergoedi:ng der 
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scbade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen heeft bet woord " aangestelde » 
dezelfde betekenis als in artikel 1384 
van bet Burgerlijk Wetboek. (Impliciete 
oplossing.) 

3 maart 1971. 636 

20. - A1·tikel 19, lid 3, van de geco
ordinee?·de wetten bet?·effende de ve1·goeding 
der schade voo?·tsp?·uitende uit arbeids
ongevallen. - Onde?·nemingshoojd stelt 
een we1·kman te?' beschikking van een 
ande?' ondernemingshoofd. - Geen a?'

beidsove?·eenkomst titssen de we1·kman en 
dit tweede ondememingshoojd. - W e?·k
?nan get?'offen doo?' een ongeval ve?'OO?'
zaakt doo?' een aangestelde van het tweede 
ondernemingshoofd. --,- Aanspmkelijkheid 
van het laatstgenoemd onde?·nemingshoofd 
ge1·egeld doo?' het gemeen 1·echt. - Wan
near een ondernemingshoofd een van zijn 
werklieden ter beschikking stelt van een 
ander ondernemingshoofd voor de uit
voering van een bepaald werk, maar er 
tussen de werkman en de tweede werk
gever geen enkele arbeidsovereenkomst 
bestaat, wordt de laatstgenoemde niet 
het ondernemingshoofd van de werkman 
in de zin van artikel 19, lid 3, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, en zo er een 
ongeval gebeurt, wordt zijn aansprake
lijkheid door het gemeen recht geregeld. 

3 maart 1971. 636 

21. Ongeval ove1·komen op de weg naa1· 
of van het werlc. - Ongeval ve?·oo?·zaakt 
door de schuld van het onde1·nemingshoojd 
of van een zijne1· aangestelden. - De 
ve?·zeke?·am·-arbeidsongevallen, die de vaste 
ve1·goedingen aan de doo?' het ongeval 
get?·offene heejt betaald, heeft geen ve1·haal 
op het verzeke1·d ondernemingshoojd. -
De verzekeraar-arbeidsongevallen die de 
vaste vergoedingen, bepaald bij de wet
geving op de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
heeft betaald aan de getroffene van een 
ongeval op de weg naar of van het 
werk, dat veroorzaakt is door de schuld 
van het ondernen1.ingshoofd of van een 
zijner aangestelden, kan op het door hem 
verzekerd ondernemingshoofd het ver
haal niet uitoefenen, waarin voorzien 
wordt door de artikelen 22 van de wet 
van 11 juni 1874 en 19, lid 8, van de 
gecoordineerde wetten van 28 september 
1931, alsmede door artikel 19, lid 3, van 
de genoemde wetten, zoals dit is gewij -

zigd bij het enig artikel van de wet van 
ll juni 1964. 

15 maart 1971. 672 

22. - Basisloon. Vo01·delen in 
natum. - W e1·kgeve1· die tussenkomt in 
de opvoedingskosten van een kind van de 
getroffene. - Rechte1· die vaststelt dat de 
we1·kgever in deze kosten was tussengeko
men wegens zijn genegenheid voor het 
kind, zonde1· rekening te houden met het 
betaalde loon. - Rechte1· die beslist dat 
deze _ uitgaven voo?' de getro ffene een 
wezenlijk bestanddeel van de bezoldiging 
wann. - Tegenstrijdige 1·edenen. -
W anneer de werkgever van de getroffene 
van een arbeidsongeval tussenkomt in 
de opvoedings- en onderhoudskosten van 
haar lrind, kan de recbter niet beslissen, 
zonder zich tegen te spreken, dat de 
aldus door de werkgever gedane uitgaven 
voordelen in natura zijn die in aanmer
king komen voor de vaststelling van het 
basisloon, als hij enerzijds constateert 
dat de werkgever deze uitgaven heeft 
gedaan uit genegenheid voor het kind, 
zonder rekening te houden met het 
betaalde loon, en anderzijds dat zij voor 
de getroffene een wezenlijk en voortdu
rend bestanddeel van de arbeidsovereen
komst en van haar bezoldiging waren. 
(Grondwet, art. 97.) 

28 april 1971. 833 

23. - Blijvende a1·beidsongeschiktheid. 
- Am·d van de vergoeding. - Voor 
blijvende arbeidsongeschiktheid wegens 
arbeidsongeval mag aileen een definitieve 
jaarlijkse vergoeding of, na het verstrij
ken van de herzieningstermijn, een 
lijfrente worden toegekend. (Gecobr
dineerde wetten van 28 september 1931, 
art. 2.) 

16 juni 1971. 1041 

24. - He1·ziening. Mogelijlcheid 
voo1· de ?'echte?' om een voo1·schot toe te 
kennen. - W anneer een eis tot herzie
ning is ingesteld wegens verergering of 
vermindering van de gebreklrigheid van 
een getroffene door een arbeidsongeval 
en de rechter niet onmiddellijk uitspraak 
kan doen over de fysische toestand van 
de getroffene, zoals deze v66r het ver
strijken van de herzieningstermijn was, 
mag de rechter, met toespasing van 
artikel 27 van de gecoordineerde wetten 
van 28 september 1931, een voorschot 
toekennen onder de vorm van dagelijkse 
vergoedingen of van een som om de 
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kosten van het deskundig onderzoek te 
dekken. 

16 juni 1971. 1041 

] 5. - H eniening. - Btdten de wet
telijlce he1·zieningste1·mijn geen tweede he1'
ziening mogelijlc. - Buiten de her
zieningstermijn van ru·ie jaar bepaald 
in artikel 28 van de gecoiirclineerde 
wetten van 28 septeinber 1931, is een 
t woede h erziening van een arbeidsonge
vallenvergoeding onwettelijk. 

16 jmli 1971. 1041 

26. - Blijvende m·beidsongeschilctheid. 
- L ijjTente. - Gecoo?"dineenle wetten 
bcf1·ef}ende de schade voo1·tsp1'ttitende uit 
w· beidsongevallen, a1·tilcel 1, 2 en 12. -
Ecl1ade wellce doo1· deze lijj1·ente wo1·dt 
ve?'(Jaed. - D e lijfrente die met toepas
sing van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de schad e voortspruitende 
uit arbeidsongevallen verschuldigd is aan 
het slachtoffer van een dergelijk ongeval, 
wa3,ruit een blijvende arbeidsongeschikt
heid is gevolgd, vergoedt de schade die 
hot slachtoffer door de vermindering 
of het verlies ·van zijn economische 
wan.rde gedm·ende zijn ganse vermoede
lijke levensduur op de arbeidsmarkt 
zal ondergaan. (Gecoiirdineerde wetten 
betreffende de schade voortspruitencle 
uit arbeidsongevallen, art. 1, 2 en 12.) 

~2 juni 1971. 1073 

27. - Lijfrente ve1·schtddigcl aan het 
slachtof}e1· van een ongeval waa1·uit een 
blijvende aTbeidsongeschilctheid is gevolgcl. 
- Schadeve1'(faeding wegens de ve1·mincle-
1'in g of het ve1·lies van de economische 
waanle van het slachto f}e1· op de a?·beids
ma.rlct vm·schuldigcl doo1· de denle die 
volledig aanspmlcelijlc is voo1· het ongeval. 
- Ve1·goeding van dezeljde schade. -
Do lijfrente die met tqepassing van de 
gecoiirclin.eerde wet ten betreffende de 
schade voortspruitende 1.lit arbeidsonge
vallen verschulcligd is aan het slach toffer 
van een dergelijk ongeval , waaruit een 
b l ijvende arbeidsongeschiktheid is ge
vo !gel, en de schadevergoeding die wegens 
d e v ermindering of het v erlies van de 
economische waarde van dit slachtoffer 
op de arbeidsmarkt gedmende zijn 
ganse vermoedelijke levensduur lu·ach
tens het gemeen recht verschuldigd is 
door de d erde die volledig aansprakelijk 
is voor het ongeval , zijn twee wijzen 
van vergoeding van eenzelfde materiele 
schade : volgens de eerste wijze forfaitair 
en volgens de tweede wijze volledig. 

22 juni 1971. 1073 

28. - V erbod om de schadeve•·go eding 
van het gemeen recht en de jorja.itai1·e 
ve1·goedingen te cwmule1·en . - Gecoo1'
dinee?·de wetten bet1·ef}ende de schade 
voo1·tspntitende uit m·beidsongevallen, a?·ti 
lcel 19 . - B eg1·ip.- Stelt de feitenrechter 
vast dat h et bedrag v an de vergoecling 
welke krachtens het gemeen recht door 
d e derde, clie volleclig aansprakelijk is 
voor een arbeidsongeval, verschuldigd is 
wegens het verlies of de venninclering 
die het slachtoffer zijn ganse vermoede
lijke levensduur op de arbeidsm ark:t zal 
ondergaan, boger is dan het bedrag van 
de forfaitaire vergoeding, clie het slacht
offer overeenkomstig d e gecoiirdineerde 
wetten betreffende de sch ade ,roort-· 
spruitende 1.lit arbeidsongevallen wegens 
een blijveqde arbeidsongeschiktheid h eeft 
ontvangen, dan beslist llij wettelijk dat 
aan dit slachtoffer, op d e door de derde 
verschulcligde vergoecling, aileen het ver 
schil tussen beide beru·agen toek:omt. 
(Gecoiir dineerde wetten betreffende de 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, art. 4 en 7.) 

22 juni 1971. 1073 

ARCHITECT (TUCHT EN BE- . 
SCHERMING VAN DE · TITEL ). 

1 . - Rctacl van be1·oep van cle 01·de 
van w ·chitecten. - S amenstelling van het 
nchtscollege. - Debatten begonnen. -
Wijzi ging in de samenstelling van het 
?'echtscollege. - Debatten opn·ieuw begon
nen ab initio. - Beslissing gewezen cloo1· 
1·echte·rs die alle debatten ove1· de zaalc 
hebben bijgewooncl. - Wettelijlce beslis
sing. - W a1meer de Raacl van beroep 
van de Orcle van architecten m et het 
on derzoek van een zaak is begonnen en 
de clebatten na een wijziging in. de 
samenstelling van het rechtscollege voor 
dit anders samengestelcl rechtscollege 
op11ieuw zijn b egonnen, worclt de beslis
sing uitgesproken door rechters die aile 
zittingen over de zaak h ebben bijge
wooncl. (Gerecht. Wetb., art. 779.) 

26 januari 1971. 508 

2. - R eglement van be1·oepsplichten 
do(J1' cle nationale mad van de Onle vcm 
anhitecten vastgesteld op 17 rnaa1·t en 
16 jtmi 1967. - Reglement clat het 
voo1·we1'P is geweest van een lconinlclijlc 
besluit dat niet 1·egelrnatig in ministe·rmad 
is ove1'legd. - R eglement dat geen binclende 
lc?"acht heejt. - Geen binclende kracht, 
zoals bepaald b ij artikel 39 van de 
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wet van 26 juni 1963 tot instelling van 
een Orde van architecten, heeft het 
reglement van beroepsplichten door de 
nationale raad van de Orde van archi
tecten va.stgesteld op 17 maart en 16 juni 
1967, daar uit het koninldijk besluit van 
5 juli 1967 tot goedkeming ervan blijkt, 
dat de rninisters er a lleen de 2e juni 1967 
in Ministerraad over beraaclslaagd h eb-
ben. ' 

26 januari, 20 april en 21 juni 1971. 
510, 772 en 1054 

3 . - Raacl van cle Onle van a1·chitecten. 
- Bevoegdheclen. - De Raad van de 
Orcle van architecten is bevoegd niet 
aileen om de bij artikel 21 van de wet 
van 26 juni 1963 bepaalcle tuchtstraffen 
uit te spreken, wanneer een lid van d e 
Orde schuldig bevonden wordt aan een 
tekortkoming aan zijn plichten, maar 
ook om individuele maatregelen te beve
len die niet het karakter hebben van 
een tuchtstraf, ten einde een overtrecling 
van de bij artikel 19 bepaalde voorschrif
ten van de plichtenleer te voorkomen of 
daaraan een einde te maken. (vVet van 
26 juni 1963, art. 19, 20, 21 en 31.) 

26 januari en 9 februari 1971. 
511 en 555 

4 . - Raacl van de 01·cle van a1·chitecten. 
- Individuele maat1·egel die geen t~tcht
stmf is, bevolen ten einde een ove7·t7·eding 
van de voo?'sch?·iften van de plichtenlee7' 
te voodcomen en clam·aan een einde te 
malcen. - Beg1·ip. - Een inclividuele 
maatregel die het karakter niet heeft 
van een tuchtstraf, die de Raad van de 
Orde van architecten wettelijk mag 
bevelen ten einde een overtrecling van 
de voorschriften van de plichtenleer te 
voorkomen of daaraan een einde te 
maken, is de beslissing die aan een 
architect d e machtiging weigert om 
geli jktijclig de beroepen van architect en 
van ingenieur uit te oefenen om de 
reden dat het laatstgenoemde beroep 
hem niet de noclige tijd laat om de taak 
van een architect te volbrengen, zoals 
zulks vereist wordt door de voorschriften 
van de beroepsplichten. (Wet van 26 juni 
1963, en 19, 20, 21 en 31.) 

26 januari en 9 februari 1971. 
511 en 555 

5 . - Aanv1·aag van een anhitect tot 
machtiging om een aanvullende activiteit 
uit te oefenen. - Raad van de 01·de is 
van om·deel een afwijzende beslissing te 
moeten nemen. - Belanghebbende dient 

hie1·van bij aangetekende brief op de 
hoo gte te wm·den gebmcht en dient de voo1· 
zijn ve1·dediging bepaalde waarb01·gen te 
genieten.- Neemt de Raad van de Orde 
van architecten k ennis van een aanvraag 
van een architect tot machtiging om een 
aanvullende activiteit uit te oefenen en 
is hij van oordeel een afwijzencle beslis
sing te moeten nemen, dan client de 
belanghebbende hiervan bij aangetekende 
brief op de hoogte te ;worden gebracht 
en de voor zijn verdediging bepaalde 
waarborgen te genieten. (Wet van 26 juni 
1963, art. 17.) (Impliciete oplossing.) 

9 februari 1971. 555 

6 . - Wet vnn 20 febnta7'i 1939, cwt?:
lcel 12. - Dmagwijclte van deze bepaling. 
- Ingevolge artikel 12 van de wet van 
20 februari 1939 op de bescherming van 
de titel en van h et beroep van architect 
1nag de houcler van een diploma van 
ingenieur in hoeclanigheid van architect 
optreden. Dit artikel staat echter noch 
uitdrukkelijk noch impliciet de m.mm
latie van de beroepen van architect en 
ingeniem· toe. 

9 februari ·1971. 555 

7. - V1·eemdelingen. Wet van 
20 febr~tari 1939, artikel 8, lid 2. -
V ?'ee?nclelin gen lc~tnnen bij lconinlclij lc 
besluit toegelaten wo1·den om als m·chitect 
op te t1·eclen. - 'l'oelating lean algemeen 
of bepe7'1ct zijn. - Ingevolge artikel 8, 
lid 2, van de wet van 20 februari 1939 
op de bescherrning van de titel en van 
het beroep van architect mag de Koning 
aan personen van vreemde nationaliteit 
toelating verlenen om als architect in 
Belgie op te treden ; de alclus verleende 
toelating kan ofwel algemeen ofwel 
beperkt zijn tot bepaalde werkzaam
heden. (Impliciete oplossing.) 

15 februari 1971. 577 

8. - Telco?·tlcoming inzake cle voo?'
sclwiften van de be?'oepsplichtenlee?'·. -
Beoo·rdez.ingsbevoegdheicl van cle t~tchtove7'
heden van de Onle. - Bevoegdheid niet 
bepe1·lct tot de tekortlcomingen alleen inzalce 
cle voo?'sch?-ijten van de plichtenlee1· die 
voomf doo1· cle nationale mad van cle 
01·cle werden vastgesteld. - Hoewel de 
nationale raad van de Orde van architec
ten als opdracht heeft de voorschriften 
van de plichtenleer van het beroep van 
architect vast te stellen en te vragen 
dat zij bij koninklijk besluit bindend 
worden verklaard, is de beoordelings
bevoegdheid van de tuchtoverheden van 
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de Orde niet beperkt tot de tekortkomin- \ 
gen aileen inzake de tekortkomingen die 
aldus vooraf door de nationale raad 

BANKBREUK. 

Stmjvo?·de1·ing onajhankelijk van de 
faillietve?·kla?·ing doo1· de ?'echtbank van 
lcoophandel. - Vaststelling van de staat 
van faillissement van de beklaagde. -
Bevoegdheid van het stmjge1·echt. - De 
strafvordering wegens bankbreuk is onaf
hankelijk van elke faillietverklaring door 
de rechtbank van koophandel ; het straf
gerecht is zowel in hoger beroep als in 
eerste aanleg bevoegd om de ophouding 
van d e betalingen en het wankelen van 
het krediet, dit is d e staat van faillisse
ment, element van de bankbreuk, vast 
te stellen. 

22 juni 1971. 1068 

BELASTING. 

Nationale maatschappij de?' B elgische 
Spoo1·wegen. - Gelijkstelling van deze 
vennootschap met de Staat voo1· de toepas
sing van de wetten inzake di1·ecte en 
indi1·ecte belastingen. - Aangezien de 
N ationale Maatschappij der B elgische 
Spoorwegen met de Staat wordt gelijk
gesteld voor de toepassing van d e wetten 
inzake clirecte en indirecte belastingen, 
is deze vennootschap de ijklonen ver
schuldigd waaraan ook de Staat is 
onderworpen. (Wet van 23 juli 1926, 
art. 14.) 

8 sept ember 1970. 30 

BELEDIGING EN SMAAD. 

1. - Smaad. - Smctctd aangedaan aan 
een agent, d?"age1· van de openba1·e macht. 
- Beg?"ip. - Artikel 276 van het 
Strafwetboek, dat de smaad aangedaan 
aan elke agent die drager is van de 
openbare macht bestraft, bedoelt onder 
meer de smaad aangeclaan aan leden 
van het leger, inzonderheid aan onder
officieren van de militaire politie. 

9 november 1970. 220 

2. - Smaad. - Uitoejening van de 

B 

werden vastgesteld. (Wet van 
1963, art. 19, 22, 38 en 39.) 

21 juni 1971. 

26 juni 

1054 

bediening. - Beg1·ip. - De uitoefening 
van de b ediening, zoals dit bedoeld wordt 
bij artikel 276 van het Strafwetboek 
dat de smaad aangedaan aan elke agent 
die drager is van het openbaar gezag of 
van de openbare m acht bestraft, omvat 
de nodige verplaatsing om zich te 
begeven naar de plaats van de taakver
vulling die deel uitmaakt van d eze 
uitoefening of om ervan terug te keren . 

9 november 1970. 220 

3.- Smaad. - Beledigende uitlatingen 
wannee1· de agent, die d1·age1· is van de 
openbm·e macht, een handeling vcm zijn 
bediening Ve?'?'icht. - Uitlatingen die 
noodzakelijlce1·wijs een smaad opleve1·en.
Van h et ogenblik · dat een beledigende 
uitlating gericht is tegen die agent die 
drager is van het openbaar gezag of van 
de openbare macht wanneer hij een 
hancleling van zijn bediening verricht, 
levert zij een smaad op, afgezien van de 
oorzaak of de aard ervan, daar d ergeli jke 
belediging noodzakelijkerwijs de waar
digheid van het ambt krenkt. 

9 november 1970. 220 

BERUSTING. 

1 . . - Btwge1·lijlce zaken. - Betelcening 
van de beslissing do01· de eise1· met bevel 
tot betaling. - VooTbehoud van cassatie
voo?·ziening.- VooTbehoud onve?"enigbam· 
met de betekening. - Voo1·behoud zonde1· 
ttitwe?"lcing. - Heeft de eiser een beslis
sing betekend met bevel tot betaling 
« onder alle v oorbehoucl, onder meer 
onder voorbehoud van cassatievoorzie
ning », dan is het gemaaJ{te voorbehoud 
zonder uitwerking inclien het onverenig
baar is met deze betekening. 

3 februari 1971. 540 

2. - Btwge1·lijke zaken. - A1·1·est 
wam·bij beslist wonlt dat de F1·anse wet 

' van toepassing is op cle pm·tijen. -
A1·1·est waa1·bij de eise1· wo1·dt ve?"oOTdeeld 
om ve1·goedingen te betalen, met toepassing 
van de F1·anse wet. - Betekening van 
het a1·1·est do01· de eise1· met bevel deze 
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ve1·goedingen te betalen. - Be1·usting in 
de beschilclcing van het a?Test omtnnt de 
toe te passen wet. - W ordt door een 
arrest beslist dat de Franse wet van 
toepassing is op het geding en wordt de 
verweerster veroordeeld tot betaling aan 
de eiser van de bij deze wet voorge
schreven vergoedingen in geval van ver
breking van een arbeidsovereenkomst 
zonder opzegging, dan berust de eiser 
die, onder voorbehoud van cassatievoor
ziening, dit arrest betekent met bevel 
tot betaling van genoemde vergoedingen, 
in de beschikking van het arrest omtrent 
de op het geding toe te passen wet, 
daar het gemaakte voorbehoud onver
enigbaar is met deze betekening en der
halve zonder uitwerking is. 

3 februari 1971. 540 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). 

1. - Ve1·bete1·ing van de geestestoestand 
van de geinte1·nee1·de en ve1·mdling van 
de voo1·waa1·den voo1· zijn 1"eclasse1·ing. -
Onaantastban beo01·deling van de com
missie tot besche1·ming van de maatschap
pij. - De commissie tot bescherming 
van de maatschappij beoordeelt op 
onaantastbare wijze of de geestestoestand 
van de geillterneerde verbeterd is en of 
de voorwaarden voor zijn reclassering 
vervuld zijn. (Wet van 1 juli 1964, 
art. 18.) 

23 november 1970. 268 

2. - Oommissie tot besche1·ming van 
de maatschappij. - InV?·ijheidstelling van 
de gMnteTnee1·de . - Recht van de geinte?·
nem·de zich doo1· een geneeshee1· naa1· zijn 
lcMtze te laten ondeTzoelcen en diens advies 
ove1· te leggen. - Moet de commissie tot 
bescherming van de maatschappij uit
spraak doen nopens de definitieve invrij
heidstelling of de invrijheidstelling op 
proef van de geillterneerde, dan kan deze 
zich Iaten onderzoeken door een genees
heer naar zijn keuze, die kennis vermag 
te nemen van zijn dossier. De geillter
neerde kan in dit geval het advies van 
deze geneesheer overleggen. (Wet van 
9 april 1930, vervangen door de wet van 
1 juli 1964, art. 16 en 18.) 

23 november 1970. 271 

3 . - Oommissie tot besche1·ming van 
de maatschappij. - Oommissie die uit
spmalc doet nopens de invrijheidstelling 
van de geinteTnee1·de. - Geinte1·nee1·de . 

die het advies van een geneeshee?" naa1· 
zijn lcwze heejt ove1·gelegd. - Geen 
conchtsie. - Ve1·we1·ping van het ve1·zoek 
om inV?·ijheidstelling. - Geen ve1·plichting 
voo1· de commissie dit adv·ies te weedeggen . 
- De commissie tot bescherming van de 
maatschappij die beslist dat de geill
terneerde niet definitief of op proef in 
vrijheid zal worden gesteld, is bjj gebrek 
aan een conclusie niet verplicht de voor
stellen van de door de geillterneerde 
gekozen geneesheer, wiens ad vies door 
de geillterneerde is overgelegd, te weer
leggen, of vast te stellen dat dit advies 
is overgelegd of dat zij kennis ervan 
heeft gen6men. (Wet van 9 april 1930, 
vervangen door de wet van 1 juli 1964, 
art. 16 en 18.) 

23 november 1970. 271 

4. - Beslissing van ·de commissie tot 
beschm·ming van de maatschappij waa1·bij 
de inV?·ijheidstelling van de geintemee1·de 
wo1·dt geweigeTd. - Redenen. - Bij 
gebrek van een conclusie is regelmatig 
met redenen omkleed de beslissing van 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij waarbij de invrijheidstel
l ing van de geillterneerde wordt gewei
gerd omdat hij zich moeilijk in de maat
schappij kan aanpassen en omdat verdere 
observatie noodzakelijk is. (Grondwet, 
art. 97 ; wet van 9 april 1930, vervangen 
door die van 1 juli 1964, art. 18, lid l.) 

6 april 1971. 756 

5. - Inte1·ne1·ing van de veTdachte, in 
staat van· Tc1·ankzinnigheid of in een 
e1-nstige staat van geestesstoo1·nis. - Geen 
voomfgaande inobse1·vatiestelling. - Wet
telijkheid. - De krachtens artikel 7 van 
de wet van 9 april 1930 vervangen door 
de wet van 1 juli 1964, bevolen interne
ring moet niet noodzakelijk voorafge
gaan zijn door een inobservatiestelling 
van de verdachte. · 

14 juni 1971. 1031 

BESTENDIGE DEPUTATIE. 

Gemeentelijlce en p1·ovinciale belastin
gen. - Di1·ecte belastingen. - Reclama
tie. - Bestendige deputatie behoudt zich 
het 1·echt voo1· ove1· de billijlcheid te oo1·delen 
van de 1·egelmatig gestemde en goedge
lcett?·de gemeentelijlce belasting. - Besten
dige deptttatie die ham· macht te buiten 
gaat. - W anneer de bestendige deputatie 
van een provincieraad, waarbij aanhangig 
is een reclamatie tegen regelmatige aan-
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slagen inzake directe gemeentelijke belas
tingen, zich uitspreekt over de billijkheid 
van deze aanslagen, gaat zij haar macht 
te buiten. 

28 mei 1971. 970 

BETEKENING VAN EXPLOTEN. 

Dagvaa1·ding en ande1·e alcten van 
1·echtspleging. - Identiteit van 1·echtsper
sonen. - Om hiervan te doen blijlcen is 
het voldoende hun benaming, h~tn ?'echts
lcamlcte?' en h~tn maatschappelijlce zetel op 
te geven . - Om van de identiteit van 
rechtspersonen te doen bli jken is het 
voldoende in de dagvaarcling en in elke 
akte van rechtspleging hun benaming, 
hem rechtskarakter en hem maatschappe
lijke zetel op te geven (G. W., art. 703). 

5 mei 1971. 871 

BETICHTING VAN V ALSHEID. 

B~t1'ge1·lijlce zalcen . - Vo01·ziening in 
cassatie. - Valsheidsvonle1·ing tot staving 
van de voo1·ziening. - Ge1·echtelijlc Wet
boelc, m·tilcel 907. - Valsheid van het 
stulc lean niet ten om·echte de ve1·~ce1·ping 
van de voo1·ziening ten gevolge hebben. -
Venoe1ping van cle vo1·de1·ing. - Het 
Hof verwerpt de valsheidsvordering van 
de eiser tot staving van zijn voorziening, 
wanneer de aangevoerde valsheid. van 
het stuk niet ten onrechte de verwerping 
van de voorziening ten gevolge kan 
hebben. (G. W ., art. 907.) 

3 jmli 1971. 981 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

1 . - Bevoegdheicl. - B~wge1·lijlce zalcen 
en zalcen van lcoophanclel. - Tttssen 
Belgic en Fmnh'ijlc op 8 j~tli 1899 
gesloten ove1·eenlcomst bet1·e fjende de ?'ech
terlijlce bevoegclheicl. - A1·tilcel 1, § 1, 
van deze ove1·eenlcomst. - D1·actgwijte van 
deze bepaling. - Artikel 1, § 1, van de 
tussen Belgie en Frankrijk op 8 juli 1899 
gesloten overeenkomst betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, goedgekeurd 
bij de wet van 31 maart 1900, naar 
luid waarvan, in burgerlijke zaken en in 
zaken van koophandel , voor de Belgen 
in Frankrijk en voor de Fransen in 
Belgie dezelfde bevoegdheidsregelen gel
den als voor de landgenoten, stelt de 
Belgen en Fransen gelijk voor de toe-

passing van de bevoegdheidsregelen in 
deze zaken en is een bekrachtiging van 
de bevoegdheidsgronden, vastgesteld bij 
artikel 25 van de wet van 25 maart 
1876; de overeenkomst stelt het Frans 
grondgebied niet gelijk met het Belgisch 
grondgebied. 

29 oktober 1970. 198 

2. Bevoegdheicl. Bu1·ge1'lijlce 
zalcen. - Rechtsv01·det·ing tot vanwaa?·de
ve?·lcla?·ing van een de1·denbeslag. - Be
slagene schuldenaa1·, van F?'anse nationa
liteit, die in het Rijlc geen belcende woon
of ve?·blijfplaats heeft . - Bevoegdheid 
van de ?'echte?' van de plaats van het 
beslag. - Heeft een derdenbeslag in 
Belgie plaatsgehad en heeft de beslagene 
schuldenaar in h et Rijk geen bekende 
woon- of verblijfplaats, dan moet de eis 
tot vanwaardeverklaring van het derden
besla.g worden gebracht voor de rechter 
van de plaats van het beslag. (Overeen
komst betreffende de bevoegcli1eid tus
sen Belgie en Frankrijk gesloten op 
8 juli 1899 en goedgekeurd bij de wet 
van 31 maart 1900; Wetb., van burg. 
rechtsv., art. 567; wet van 25 maart 
1876, art. 39 en 52, 5°.) 

29 oktober 1970. 198 

3. - Aanleg. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. -
Eis tot ve1·goeding van cle schade voo?'t
spntite?tde ~tit een a1·beidsongeval of een 
ongeval op de weg naa1· of van het we1-lc. -
Beg·roting van het geschil. - Beg?·otings
g1'0ndslagen vctstgesteld bij de wet . -
Inzake eisen tot vergoeding van de 
schade voortspruitende uit een arbeids
ongeval of een ongeval op de weg naar 
of van het werk worden de begTotings
gl'Ondslagen van het geschil door de 
wet vastgesteld. (Gecoi:irdineerde wetten 
van 28 september 1931, art. 2, 3 en 4; 
wet van 25 maart 1876, art. 21 en 27, 
lid 2.) 

16 december 1970. 390 

4. - Aanleg. - Bu1·ge1'lijke zaken. -
Eis tot ve1·goeding van de schade voo?'t
spntitende ~tit een a?'beidsongeval of een 
ongeval op de weg nam· of van het we1·lc. -
Gegevens die de toepassing van de wette
lijlce beg1·otingsg1'0ndslagen van het geschil 
mogelijk malcen, niet aangeclttid in een 
p1'0cesst~tlc voo1· de ee1·ste 1'echte1· of doo1· 
hem in zijn beslissing niet vastgesteld. -
Vonnis in laatste acmleg . - Begroting 
van het geschil doo1· cle pm'tijen. -
Beg1·oting zoncle1· uitwerlcing.- Wanneer, 
inzake eisen tot vergoeding van de 
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schade voortspr uitende uit een arbeids
ongeval of een ongeval op de weg naar 
of van het werk, de gegevens die de 
toepassing van de wettelijke begrotings
gronclslagen van h et geschil mogelijk 
mal{en, in een processtuk voor de eerste 
r echter niet zijn aangeduid of in diens 
beslissing niet werden vastgesteld, is 
deze beslissing in laatste aanleg gewezen 
en b lijft de begroting van het geschil 
door de partijen op grond van artikel 33 
van d e wet van 25 maart 1876 zonder 
uitwerking. 

16 december 1970. 390 

5. - Bevoegdheid ratione materiae . 
- Stmfzaken. - Politie1'echtbank. -
Samenhang. - Gevolgen. - Indien de 
politierechter kennis heeft genomen van 
twee samenhangende misdrijven waar
van een onder de bevoegdheid van de 
correctionele rechtbank valt, moet hij 
zich voor het geheel onbevoegd ver
klaren. 

22 februari 1971. 600 

6. Bevoegdheid. Bu1·ge1·lijlce 
zalcen. - Vo1·de1·ing tot betaling van 
ve1·goeding voo1· bezetting en tot uitzetting 

· uit zonde1· 1·echt bewoonde plaatsen. -
Wet van 25 maa1·t 1876, a1·tilcel 3, 1°, 
en 12. - Bevoegdheid toegelcend aan de 
v1·ede1·echte1· wellc oolc het bed1·ag van de 
vo1·de1·ing zij, zelj indien de betwiste titel 
een handelslcamlcte1' heejt . - De vrede
rechters nemen kennis, welk ook h et 
bedrag van de vordering zij, van de 
vorderingen tot betaling van vergoeding 
voor bewoning en tot uitzetting uit 
zonder r echt bewoonde plaatsen, zelfs 
indien d e betwiste titel een h andelskarak
ter heeft. (Wet van 25 maart 1876, 
art. 3, 1°, en 12.) 

30 april 1971. 847 

7. - B~wge1'lijlce zalcen.- Bevoegdheid 
r atione loci. - A1·tilcel 4.2, l·id 1, van de 
wet van 25 rnaa1·t 1876. - B etelcenis van 
het woonl "ve1·bintenis "· - Onder d e 
verbintenissen bedoeld in ar t ikel 42, 
l id 1, van de wet van 25 maart 1876, 
vallen ook de uit de wet ontstane ver
bintenissen. (Impliciete oplossing.) 

5 m ei 1971. 872 

8. - Bu1·ge1'lijlce zalcen . - Bevoegdheid 
ratione loci . - Vonle1'ing tot betaling 
van sociale zelce1·heidsbijdmgen do01· de 
we1·lcgeve1·. - Ve1·bintenis ontstaan op de 
p laats waa1· de we1·lcneme1· te we1·lc gesteld 
is . - Bevoegdheid van de 1·echter van de 

plaats van tewe1'kstelling. - De rechter 
van de plaats waar de werknemer te 
werk gesteld is, is bevoegd om kennis 
te nemen van de vordering tot betaling 
van sociale zekerheidsbijdragen door de 
werkgever, omdat de verbintenis op 
de plaats van tewerkstelling is ontstaan. 
(Wet van 25 maart 1876, art . 42 .) 

5 mei 1971. 872 

9. - Bevoegdheid. Stmjzalcen. -
Beschikking van ve1·wijzing. - Onde1·zoelc 
aangevmagd v661· de inwe1·lcingt1·eding van 
de a1·tilcelen 1, § 106, en 4-10 van het 
bijvoegsel bij het Ge1·echtelijlc Wetboek . -
Misd1·ijj bed1·even in een gemeente die 
sinds deze inwe1·lcingt1·eding vm·bonden is 
met een ande1· genchtelijk a1'1·ondissement. 
- V e1·dachte zonde1· woonplaats in het 
ee1'ste a1'1·ondissement en daar niet gevon
den. - Onbevoegdheid van de 1·aacllcamer 
van de 1·echtbanlc van dit a?Tondissement 
om ove1· de bezwa1·en te beslissen. -
Wanneer een onderzoek wordt aange
vraagd v66r de inwerkingtreding van 
de wet die de t errito;riale omschrijving 
van de correctionele r echtbank heeft 
gewijzigd, maar de gemeente waar in het 
misdrijf zou bedreven zijn, sinds deze 
inwerkingtreding en lrrachtens deze wet, 
verbonden is m et een ander gerechtelijk 
arrondissement, en de verdachte zijn 
woonplaats niet in het eerste arrondisse
ment heeft en daar niet is gevonden, is 
de raadka1ner van de rechtbank van 
eerste aanleg van dit arrondissement niet 
meer bevoegd om over de bezwaren te 
beslissen. 

18 m ei 1971. 934 

10. - Stmfzalcen. B eschilcking van 
de madlcame1· waa1·bij de belclaagde wegens 
een gecorrectionalisee1·de misdactd en wan
bed1·ijven nacw de co1'1'ectionele 1'echtbanlc 
wonlt ve1·wezen. - Beschikking wam·bij 
de conclttsie ten betoge dat het hoj van 
ass·isen het bevoegde vonnisgm·echt is 
wordt venu01·pen. - B eschilcking niet 
gewezen inzalce de bevoegdheid van de 
onde1·zoeksge1·echten. - Geen beslissing 
inzake d e bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten is de beschikking v an de 
raaclkamer waarbij de beldaagde wegens 
een gecorrectionaliseerde Inisdaad en 
wanbedrijven naar de correctionele r echt
bank wordt verwezen door de conclusie 
te verwerpen van de b eklaagde ten 
betoge dat h et hof van assisen h et 
bevoegde vonnisgerecht is. 

7 jLmi 1971. 996 

11 . - Stmfzaken. Beschikking van 
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ve1·w~Jzing. Onde1·zoelc aangevmagd 
v661· de inwe?·lcingt1·eding van de m·tilce
len 1, § 14.5, en 4.·-14 van het bijvoegsel 
van het Ge1·echtelijlc Wetboelc. - 1l1isd1·ijj 
bed1·even in een gerneente die sinds deze 
imve1·lcingt1·eding ve1·bonden is met een 
lcanton van een ander ge1·echtelijlc a1'1'on
dissernent. - V erclachte zoncle1· woonplaats 
in het ee1·ste Ct1'1'onclissernent en claa1· niet 
gevonden. - Onbevoegclheid van de mad
learner van dit a?'1'ondissernent om ove1· de 
bezwm·en te beslissen. - W anneer een 
onderzoek wordt aangevraagd v66r d e 
inwerkingtreding van de artikelen 1, 
§ 145, en 4-14 van h et bijvoegsel bij h et 
Gerechtelijk vVetboek, maar de gemeente 
waarin h et misclrijf zou bedreven zijn, 
sinds deze inwerkingtrecling en krachtens 
deze teksten, verbonden is met een 
kanton dat deel uitmaakt van een ander 
gerechtelijk. arrondissement, en de ver
dachte zijn woonplaats niet in het eerste 
arrondissement heeft en daar niet is 
gevonden, is de raadkamer van de recht
bank van eerste aanleg van dit arron
dissement niet m eer bevoegd om over 
de bezwaren te beslissen. 

8 juni 1971. 1006 

12. - Bevoegdheid. Stmfzcdcen. -
Geschil bet1·efjende de 1'e gelmatigheicl van 
het voorbe1·eidencl onde1·zoelc en de ee1'bie
diging van de 1·echten van de venlecliging. 
- Geen geschil bet1·efjende de bevoegdheid. 
- Een geschil betreffende de regelmatig-
heid van het voorbereidend onderzoek 
en de eerbiediging van de rechten van de 
verdediging is geen geschil betreffende 
de bevoegdheid van de rechter. 

21 juni 1971. 1064 

13. - Bevoegdheid. Stmfzalcen . -
JJiisd1·ijven in het btdtenlcmd gepleegd. -
Bepaling die de te1'1'ito1·iale bevoegdheid 
van de nationale ge1·echten 1·egelt. -
W am1eer misdrijven in h et buitenland 
zijn gepleegd wordt de territoriale b e
voegdheid van de nationale gerechten 
geregeld bij artikel 24 van het Wetboek 
van strafvordering en niet bij de artike
len 7 tot 12 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering. 

21 juni 1971. 1065 

14. - Bevoegdheicl. Stmfzalcen. -
Geschil inzalce de ontvanlcelijlcheid van 
de st1·ajvo1'dering. - Geen geschil betref
jende de bevoegdheid. - Een geschil 
inzake de ontvankelijkheid van de straf-

vordering is geen geschil betreffende de 
bevoegdheid van de rechter. 

21 juni 1971. 1065 

BEWIJS. 

HooFDSTUK I. - Algemene beg1·ippen. 

HooFDSTUK II . - B ewijs doo1' geschift. 

HoOFDSTUK III. - Bewijs doo1· getuigen. 

HoOFDSTUK IV. - Vennoeclens. 

HOOFDSTUK V. - Belcentenis . 

HoOFDSTUK VI. - Eed. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN. 

1. - Algemene beg1'ippen. - Bu1·ge1'
lijlce zalcen. - Ve1·u;ee1·de1· voo1· de f eiten-
1'echte1' betoogt dat de eise1· het bewijs be
toogt dat de eise1· het bewijs niet leve1·t van 
de geg1·ondheid van zijn 1'echtsvo1·de1·ing. 
- Ve1·weenle1· wonlt geen eise1· op exceptie. 
- Rechte1· die de eis van de eise1· ajwijst 
omdat hij dit bewijs niet leve1·t. - Geen 
schending van a?·tilcel1315 van het Bu1·ge1·
lijk Wetboelc. - De verweerder voor de 
feitem·echter, die betoogt dat de eiser het 
bewijs niet levert van de gegrondheid 
van zijn eis, wordt geen eiser op exceptie, 
en de rechter, die de eis van de eiser af
wijst, omdat hij dit bewijs niet levert, 
schendt derhalve artikel 1315 van het 
Burgerlijk W etboek niet. 

9 oktober 1970. 131 

2. - Stmfzalcen. - Rechter stetmt zijn 
beslissing op feitelijke gegevens wam·tegen 
de partijen geen tegensp1·acdc hebben lcun
nen voe1·en en wam·van hij buiten cle 
te1·echtzitting lcennis heeft gek1·egen. -
Omvettelijlcheid. - De feitem·echter m ag 
zijn beslissing niet steunen op feitelijke 
gegevens waartegen de partijen geen 
tegenspraak hebben kunnen voeren en 
waarvan hij buiten de terechtzitting ken
nis heeft gekregen. 

18 januari 1971. 479 

3.- Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Rechtsvo?·de-
1'ing geg1·ond op een ove1't1·eding van de 
strafwet. - Ve1·weerde1· die een ?'echtvaa?·di
gingsg?·ond aanvoe1·t. - B eslissing waa1·in 
wonlt vastgesteld clat de aangevoenle g1·ond 
ellce geloofwam·digheid mist. - Beslissing 
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waarbij aan de ve1·wee1·der geen bewijs 
wordt opgelegd. - Aan de verweerder 
wordt het bewijs van het bestaan van de 
door hem aangevoerde rechtvaardigings
grond niet opgelegd door de beslissing, 
die weigert erop in te gaan omdat deze 
grond elke geloofwaardigheid mist. 

18 februari 1971. 590 

4. - BU1·ge1·lijke zalcen. - Bewijslast . 
- Opzegging van de pacht door de vm·
pachte?'. - Bewijs dat de aangevoe1·de ?'eden 
geg?'Ond is 1·ust op de ve1pachte1·. - De 
bewijslast dat de door de verpachter 
aangevoerde. reden om de pacht op te 
zeggen bij toepassing van artikel 1775 
van het Burgerlijk Wetboek gegrond is, 
rust op de verpachter. 

19 februari 1971. 591 

5. - St?·afzaken. - Gevallen waa;·in 
de wet geen bijzonde1· bewijsmiddel oplegt. 
- Ve1·kla1·ingen van de medebeklaagclen. 
- Soeve1·eine beoo1·deling doo1· cle feiten-
?'echte?·. - W anneer in strafzaken de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, be
oordeelt de feitenrechter soeverein de 
gegevens waarop hij zijn overtuiging 
grondt ; niets belet hem te steunen op 
verklaringen van medebeklaagden. 

24 mei 1971. 950 

6. - St?·afzaken. - Bestanddelen van 
het misd1·ijj. - De ve1·volgende pa1·tij of cle 
bw·ge?'lijke pa1·tij moet het bewijs leve1·en. 
-De vervolgende partij of de burgerlijke 
partij moet het bewijs leveren van het 
bestaan van elk van de bestanddelen van 
een misdrijf. (Algemeen rechtsprinciep 
van het strafrecht.) 

14 juni 1971. 1022 

7. - Stmfzalcen. Beklaagde die 
f eiten aanvoe1·t die een bestandcleel van het 
misd1·ijf ~titsluiten . - Ve?'OO?'delencl vonnis 
hie1·op geg1·ond dat de belclaagde cle aange
voe?·de f eiten niet bewijst. - Schencling 
van cle wettelijke 1·egels inzake de bewijs
last. - W anneer door de beklaagd e feiten 
worden aangevoercl die een bestanddeel 
van het misdrijf uitsluiten, worden de 
wettelijke regels inzake de bewijslast 
miskend door h et arrest dat de beklaagde 
veroordeelt op grond aileen dat hij de 
aangevoerde feiten niet bewijst. (Sv., 
art. 154, 189 en 211.) 

25 juni 1971. 1104 

8. - Stmfzaken. - H et is de ?'echte?· 
ve1·boclen zijn beslissing te vestigen op een 
pe1·soonlijke inlichting. - B egrip. -

De rechter die uitspraak doet op grond 
van uit ervaring bekende gegevens die 
door de partijen in debat werden ge
bracht, steunt niet op een persoonlijke 
inlichting. 

28 juni 1971. 1119 

HOOFDSTUK II. 

BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 

9. - Bewijs cloo1· geschrift. - Bewijs
kmcht van de alcten. - BU?·gerlijke zaken. 
- Concltcsie. - Ve1·wee1· geg1·oncl op een 
niet te ve1·schonen ve1·gissing van de eise1·es 
in de ttitvoe1·ing van het cont1·act wam·doo1· 
de pa1·tijen zijn ve1·bonden. - Beslissing 
die ingaat op de eis op grand dat de ver
wee1·ste1· zich bm·oept op de ove1·macht waa?'
van zij het bewijs niet leve1·t. - JJ!Iisken
ning van de bewijslc?·acht van de conclusie . 
- De bewijskracht van d e conclusie van 
de partij gedagvaard tot betaling van een 
geldbedrag, wordt miskend door het 
arrest dat ingaat op de eis op grond dat 
deze partij het bewijs niet levert van de 
door haar als verweer aangevoerde over
macht, terwijl zij in deze conclusie had 
doen gelden dat een niet te verscho
nen vergissing van de eiseres in de uit
voering van het contract, waarop zij 
haar stelling grondde, haar bevrijdde 
van de verplichting tot b etaling. 

10 september 1970. 32 

10. - Bewijs doo1· gesch?·ift. - Bewijs
lc?-acht van cle alcten. - Btc?·gm·lijlce zaken. 
- Conclusie. - Ve1·wee1· geg?'Oncl hierop 
dat cle doo1· cle bediende aangevoenle b1·ief 
geen opzegging inhielcl en dat de pa1·tijen 
dit wa1·en ove1·eengekomen. - Beslissing 
waa;·bij de eis wordt aangenomen op g1·ond 
clat ten om·echte ivonlt betoogd dat cle brief 
tot opzegging van de bediende in onde?·
linge ove1·eenstemming teniet we1·cl gedaan. 
- 1ll£islcenning van de bewijslcmcht van 
de conclusie. - De bewijskracht van de 
conclusie van de werkgever, die tot beta
ling van een opzeggingsvergoeding is 
gedagvaard, wordt miskend door de 
beslissing, waarbij de eis wordt aange
nomen op grond dat de werkgever ten 
onrechte betoogde dat het ontslag van 
de bediende in onderlinge overeenstem
ming teniet werd gedaan, hoewel hij in 
zijn conclusie had doen gelden dat de 
door de b ediende ingeroepen brief geen 
einde had gemaakt aan de arbeidsover
eenkomst en dat d e partijen dit _overeen-
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gekomen waren. (Bm·g. Wetb., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

15 oktober 1970. 153 

11. - Bewijs door gesclwijt. - Stmf
zalcen. - Bewijslcmcht van de alcten. -
Beslissing waarbij als vaststaande wo1·dt 
beschottwcl een feit dat de belclaagcle bij 
conclttsie loochende. - Geen mislcenning 
vcm de bewijslc1·acht van deze conclusie. -
De b ewijskracht van de conclusie van 
de beklaagde, die een feit ontkent, wordt 
niet miskend door de beslissing die enkel 
verklaart dat dit feit bewezen is. 

26 oktober 1970. 184 

12. - Bewijs doo1· gescMijt. - Btwge7·
lijlce zalcen. - Bewijslc7·acht van de alcten. 
- Dagvam·ding en conclttsie. - Uitleg
ging door cle jeitem·echte1·. - Uitlegging 
ve1·enigbam· met cle bewoonlingen vcm cleze 
alcten. - Geen mislcenning van cle bewijs
lc7·acht van cleze akten. - De bewijskracht 
van de akten wordt niet miskend door 
de rechter die van het exploot en de 
conclusie van de partijen een uitlegging 
geeft die met de b ewoordingen van deze 
akten verenigbaar is . (Bm·g. vVetb., 
art . 1319, 1320 en 1322 .) 

19 november 1970. 253 

13. - Bewijs doo1· gescMijt. - Bewijs
lcmcht van de alcten. - St7·ajzalcen . -
Uitlegging cloo1· het hof van bemep van 
cle alcte van hoge1· be1·oep . - Uitlegging 
niet ve1·enigbam· met de bewoo1·clingen 
m·van. - JJI[ is kenning vcm cle bewijslc7·acht 
van deze alcte . - De bewijskracht van 
de akte van hoger beroep wordt miskend 
door de beslissing die de draagwijdte van 
deze a.kte beperkt zodat zij onverenigbaar 
is m et de bewoordingen ervan. (Burg. 
Wetb., art. 1319 en 1320. ) 

30 november 1970. 303 

14. - Bewijslc1·acht van de alcten. -
Rechte1·Zijlc gewijsde. - Btwge?'lijlce zalcen. 
- Uitlegging van een ct?Test cloo1: het hoj 
van be1·oep. -'-- An·est clat enlcel de d?·aag
wijclte vcm het vmege7' a?Test vctststelt, zon
de7· het ttit te b1·eiden, te bepe1-lcen of te 
wijzigen. - Uitlegging ve1·enigbaa1· met 
de bewoo1·dingen vcm dit an·est. - Mis 
lcenning noch van de bewijslcmcht van het 
an·est, noch van het gewijscle. - De 
bewijskracht of het gezag van gewijsde 
van een vroeger arrest wordt niet miskend 
door het arrest van het hof van beroep 
dat, door « de aard van de interesten die 
het hof in het vroeger arrest had willen 
toekennen en de datum van wanneer 

zekere interesten zijn beginnen te lopen >> 

te preciseren, aldus enkel de draagwijdte 
van de vroegere beslissing heeft vastge
steld, zonder de daarin bevestigde rechten 
uit te breiden, te beperken of te wijzigen. 

3 december 1970. 325 

15 . - Bewijs doo1· gesclwijt. - Stmj
zalcen. - Doo1· de belclaagde in het dossie1· 
nee1·gelegd gescMijt. - Uitlegging doo?' cle 
jeitem·echte1·. - Uitlegging vm·enigbaar 
met de bewoo1·dingen van het gesclwift . -
Geen mislcenning van de bewijsb·acht 
e1·van. - De bewijslu·acht van de alden 
wordt niet miskend door de rechter die 
van een in het dossier neergelegd ge
schrift een uitlegging geeft die verenig
baar is met de bewoorclingen van dit 
geschrift. (Burg. Wetb., art. 1319, 1320 
en 1322. ) 

7 december 1970. 340 

16. - Bewijslc1·acht van de alcten. -
St1·ajzalcen. - Conclttsie. - Besliss·ing 
waarbij deze conclusie wo1·dt vm·wo1pen. 
- Geen mislcenning van de bewijslcmcht 
van de conclusie. - De bewijskracht van 
een conclusie wordt niet miskend door 
de rechter die de in deze conclusie aan
gevoerde middelen verwerpt, door ze 
tegen te spreken. (Bm·g . Wetb., art . 1319, 
1320 en 1322.) 

8 december 1970. 357 

17. - Bewijs cloo1· gesclwijt. - Bewijs
lcmcht van de alcten. - Btwge1·Zijlce zalcen. 
- Venvee·rde1· in een eis tot schadeve?·goe
ding die de omvang vcm zijn acmspmlce
lijlche·icl en het beclmg van de schade be
twist. - Ve7·oo1·deling hie1·op geg1·oncl dat 
e1· tegen de 1·aming vctn de schade geen 
bezwact?' we1·d gemaalct. - 111 iskenning van 
de bewijskmcht vctn de concltt.sie. - De 
bewijslu·acht van de conclusie van de 
verweerder in een eis tot schadever
goeding, die de om,vang van zijn aan
sprakelijldleid en h et beclrag van de 
schade betwist, wordt miskend door de 
veroordeling die hierop is gegrond dat 
geen enkel bezwaar t egen de raming van 
de schade werd gemaakt. (Burg. Wetb ., 
art . 1319, 1320 en 1322.) 

7 januari 1971. 437 

18. - Sclwijtelijlc bewijs. - Bewijs
lcmcht van de alcten. - Btwge1·Zijke zalcen. 
- Bij een attthentieke lcoopalcte gevoegd 
g1·onclplan. - Uitlegging doo1· de jeiten
?'echte?·. - Uitlegging onve1·enigbaa1· met 
de gegevens van clit plan. - Miskenning 
van deze alcte . - De bewijskracht van de 
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akten wordt miskend door de feitenrech
ter die van een bij een authentieke koop
akte gevoegd grondplan een uitlegging 
geeft die onverenigbaar is met de ver
meldingen ervan. (Burg. Wetb ., arti
kel 1319.) 

5 februari 1971. 544 

19. - Bewijs door gesch1·ijt. - Bewijs
kmcht van de alcten. - 8t?·ajzalcen. -
P1·oces-ve1·baal van het ve1·hom· van een 
getuige . - Beslissing waa1·bij aan de ve?·
lclm·ing van de getuige een dmagwijdte 
wo1·dt toegekend die onve1·enigbam· is met I· 
de bewom·dingen e1·van. - 111iskenning 
van de bewijslc?·acht van het proces-ve1·baal. 
- De bewijskracht van het proces-ver
baal van h et verhoor van een getuige 
wordt miskencl door de beslissing die aan 
de in dit proces-verbaal opgetekende ver
ldaring een betekenis en een draagwijdte 
geeft, die onverenigbaar zijn met de 
bewoordingen ervan. (Burg. Wetb., arti
kel 131'9 en 1320.) 

15 februari 1971. 574 

20 . - Bewijs dom· gesch?-ijt . ---: Bewijs
kmcht van de akten. - Btwge?'lijlce zalcen. 
- Oonclusies. - B eslissing dat een jeit 
doo1· JJa?·tijen niet wo1·dt betwist. - Oon
clusie van een pa1·tij die dit jeit betwist. -
Mislcenning van de bewijslcmcht van die 
conclusie. - De bewijskracht van con
clusies die een feit betwisten, wordt mis
kend door de rechter die beslist dat par
tij en clit feit niet betwisten. (Burg. Wetb ., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

19 februari 1971. 594 

21. - Bewijs doo?' gesclwijt. - B ewijs
lc?·acht van de alcten. - Di1·ecte belastingen. 
- A?Test dat beslist dat een balans niet vol
staat om te bewijzen dat de ve?'liezen van 
een pe1·sonenvennootschap met bepe1·kte 
aanspmlcelijlcheid doo1· een de?' vennoten 
zijn ove1·genomen. - Geen mislcenning 
van de bewijskmcht van de akte. - Het 
arrest dat beslist dat een balans niet 
volstaat om te bewijzen dat de verliezen 
v an een person envennootschap door een 
van h aar vennoten zijn overgenomen, 
miskent de bewij skracht van deze akte 
niet, maar beoordeelt alleen de bewijs
kracht ervan. (Burg. Wetb., art. 1319, 
1320. en 1322.) 

2 april 1971. 736 

22.- Bewijs doo?' gesch?-ijt. - Bewijs
lc?·acht van de alcten. - 8tmfzaken. -
Btwge1·lijke ?'echtsvm·de?·ing. - Ve1·plichte 
aanspmkelijlcheidsve?·zelce?·ing inzalce mo-

to?Tijtuigen. - Modelcontmct. - A1Test 
dat aan een bepaling van dit cont1·act een 
betelcenis toelcent die met de bewoo1·dingen 
e1·van niet st?'Ookt. - JJ!Iiskenning van de 
bewijskmcht van deze akte. - De bewijs
kracht van het modelcontract betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen wordt miskend 
door het arrest dat aan een bepaling van 
dit contract een betekenis toekent, die 
met de bewoordingen ervan niet strookt. 
(Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

6 april 1971. 747 

23.- Bewijs doo?' gesclwijt. - Bewijs
kmcht van de alcten. - Btwge?·lijlce zalcen. 
- Beslissing van de ?'echte?' in hoge1· · 
be1·oep volge71s wellce de beslissing van de 
ee?·ste nchte1· jeitelijke vaststellingen bevat 
die hie?'in niet voo?·lcomen. - 1\1 iskenning 
van de bewijslcmcht van deze besli8sing. -
De· bewijskracht van de beslissing van 
d e eerste rechter wordt m.iskend door het 
arrest volgens hetwelk deze b eslissing 
feitelijke vaststellingen bevat die hi01·in 
niet voorkomen. 

29 april 1971. 839 

24. - Bewijs doo?' gesc711'ift. - Bewijs
kmcht van de akten. - St?·ajzaken . -
Dagvaarding waa1·bij de misd1·ijven in cle 
bewoonlingen van de wet wonlen omsclwe
ven. - Rechte?' precisee1·t deze miscl?'ijven 
volgens cle gegevens van het dossie1·. -
Geen mislcenning van cle bewijslc?·acht van 
de dagvam·ding. - De bewijskracht van 
de dagvaarding, waa.rbij de misdrijven in 
d e bewoordingen van de wet worden 
omschreven, wordt niet miskend door 
d e rechter die de strafbare feiten preci
seert volgens de gegevens van h et dos
sier. (B.W., art. 1319, 1320 en 1322.) 

4 m ei 1971. 862 

25. - Bewijs cloo?· gesclw·ijt . - Bewijs
lc?-acht van een akte. - Bu?·ge1·lijke zalcen. 
- Exploot van ?'echtsingang en conchtsie 
van de oo?·sp?·onlcelijlce eise1· ten betoge clat 
de ?'echtsvonle?·ing geg1·oncl is op de quasi
clelictttele aanspmlcelijkheid van de ve?'
weenle?'. - A n·est wam·in wonlt beslist clat 
de ?'echtsvo?·de?·ing in we?·lcelijlcheicl geg1·oncl 
is op cle cont?·actttele aanspmlcelijkheicl . -
Gemotivee1·de ttitlegging niet onverenigbam· 
met de bewoonlingen van de akten. -
Geen mislcenning van de bewijslcmcht 
e1·van.- De bewijskracht van het exploot 
van rechtsingang en van de conclusie van 
de oorspronkelijke eiser wordt niet mis
kend door het arrest waarin, bij het 
onderzoek van de gegevens die in deze 
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akten tot staving van de rechtsvordering 
werden vermeld, en zonder aan deze ver
melclingen een uitlegging te geven die 
niet onverenigbaar is Inet de bewoorclin
gen ervan, beslist dat de rechtsvordering 
niet gegrond is op de quasi-delictuele 
aansprakelijkheid, zoals clit in h et exploot 
en in de conclusie wordt beweerd, maar 
wel op de contractuele aansprakelijkheid 
van de verweerder. (B.W., art. 1319 en 
1322.) 

18 juni 1971. 1051 

HOOFDSTUK III. 

BEWIJS DOOR GETUIGEN. 

26. - Betvijs doo1· getttigen. - BU1'
ge1'lijke zaken. - Ve1·we1ping van een 
bewijsaanbod doo1· getttigen. - Vctststel
ling dam· de 7'echte7' dctt de aangevoenle jei
ten oud zijn en dat de ve1·kla1·ingen van de 
getuigen, die mogen gehoonl worden, cleze 
jeiten niet ktmnen bewijzen. - W ettelijke 
beslissing. - De verwerping van een 
bewijsaanbod door getuigen, in bm·ger
lijke zaken, wordt wettelijk verantwoord 
door het arrest dat vaststelt dat de aan
gevoerde feiten oud zijn en dat de ver
klaringen van de getuigen, die mogen 
gehoord worden, a l zouden ze al dan niet 
gewraakt worden, het bestaan van deze 
feiten niet met zekerheid kunnen bewij
zen. 

24 september 1970. 75 

27. - Bewijs clam· getttigen. - Stmj
zalcen. - Geval waa1·in cle wet geen bij
zoncle1' betvijsmidclel voo1·sch1-ijjt. - On
acmtastba7·e beoonleling doo1· de Jeiten-
1'echte7'. - G1·enzen. - Jl!lotive7·ing . -
Indien, in strafzaken, de wet geen bij
zonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de feitenrechter op onaantast
bare wijze de waarde van de door de 
getuigen afgelegde verklaringen, van het 
ogenblik dat hij de bewoordingen ervan 
niet miskent, en zonder dat hij, bij gebrek 
aan een conclusie hieromtrent, de redenen 
client op te geven die hem ertoe gebracht 
hebben zijn overtuiging te gronden op 
de verklaringen van een getuige veeleer 
dan op die van een andere. 

19 oktober 1970. 162 

28. - Bewijs doo1' getuigen. - Stmf
zaken. - Geval wam·in de wet geen bij
zonde7' bewijsmiddel oplegt. - Bevoegdheid 
van cle ?'echte?'. - lri.dien de wet in straf
zaken geen bijzonder bewijsmiddel op-

legt, oordeelt de feitenrechter op onaan
tastbare wijze over de bewijskracht van 
de getuigenissen, van het ogenblik dat 
hij de bewoordingen ervan niet miskent ; 
hij kan zijn overtuiging staven op ver
klaringen buiten ede afgelegd tijdens het 
voorbereidend onderzoek, zelfs al worden 
zij tegengesproken door de verklaring 
van een getuige die onder ede ter terecht
zitting is afgelegd. 

1 februari 1971. 527 

29. - Betvijs doo1· getuigen. - Stmf
zaken. - Opeenvolgende ve1·lcla1'ingen van 
een getuige. - Bewijskmcht e1·van. -
Onaantastba1·e beoo1·deling doo1· de jeiten-
1'echte7'. - W anneer in strafzaken de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, be
oordeelt de feitenrechter op onaantast
bare wijze de bewijskracht van de opeen
volgende verklaringen van een getuige . 

15 februari 1971. 569 

30. - Btwge1'lijlce zalcen. - Wmlcing 
van een getttige. - Tif11·alcing na het ve?·
hoor van de getttige. - N ooclzalcelijlcheicl 
van een gesclweven 1·echtvaa1·diging. -
P1·oces-ve1·baal van het getuigenve1·hoo1· lean 
dienen als gesclwijt. - Voonvaa1·den. -
Bijalclien ook, in burgerlijke zaken, geen 
wraking van een getuige na het getuige
nis mag worden voorgesteld tenzij ze 
met een schriftelijk bewijs wordt gerecht
vaardigd, kan zodanige rechtvaardiging 
blijken uit b et proces-verbaal van het 
getuigenverhoor, wanneer degene die de 
wraking voordraagt, eerst door het ver
hoor kennis heeft gekregen van de 
oorzaak van die wraking. (Wetb. van 
burg. rechtsv., art. 282.) 

24 februari 1971. 606 

31. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Pe?·soon
lijlce ve1·schijning van cle pm·tijen. -
TifT etboelc van btwge1·lijlce ?'echtsvo?·cle?·ing, 
a1·tilcel 119 en 428. - Ve1plichting een 
p1'oces-ve1·baal op te malcen van de ve?'
lclm·ingen van de pa1·tijen. - Dmagwijclte. 
- W am1eer de persoonlijke verschijning 
van de partijen plaatsvindt . voor het 
gehele rechtscollege waarbij het geding 
aanhangig is, sclu·ijft de wet niet voor 
dat een proces-verbaal wordt opgemaakt 
waarin de verklaringen van de partijen 
worden vastgesteld. (Wetb. van burg. 
rechtsv., art. 119 en 428.) 

26 februari 1971. 616 

32. - Betvijs doo1· getuigen. - Btt1'
ge?·lijlce zalcen. - V m·we1·ping van een 
aanbocl van bewijs clam· getttigen. -
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Vaststelling doo1· de ?'echte?' dat bij geb1·ek 
aan nade1·e inlichtingen het tegenbewijs 
van het aangevoe1·de jeit niet mogelijlc zo~b 
zijn. - W ettelijlcheid. - In burgerlijke 
zaken wordt de verwerping van een 
aanbod van bewijs door getuigen wette
lijk gerechtvaardigd door de rechter die 
vaststelt dat bij gebrek aan nadere 
inlichtingen het tegenbewijs van het 
aangevoerde feit niet mogelijk zou zijn. 

31 maart 1971. 728 

HOOFDSTUK IV. 

VERlliOEDENS. 

33 . - Vennoedens. - B twge1·lijke 
zalcen. - JJ'eitelijlce ve1·moedens. - B eoor
deling door de jeitemechte1·. - Beg1·ip. -
D e feitenrechter beoordeelt soeverein of 
feiten gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens uitma
ken, van het ogenblik dat er tussen 
deze feiten en hetgeen de rechter eruit 
afieidt een logisch verband bestaat. 
(Bmg. Wetb., art. 1353.) 

9 oktober 1970. 131 

34. - Vennoedens. - Zalcen van 
lcoophandel. - H andelsve1·pintenissen. -
B ewijs doo?' alle 1·echtsmidclelen, met ncmne 
doo1' vennoedens. - De handelsverbin
t enissen kwu1en door alle bewijsmiddelen 
worden bewezen en met nan1e 'door 
vermoeclens. (Wetb. van koophandel, 
art. 25.) 

5 februari 1971. 545 

35. - T1ennoedens. Btb?'ge?'lijlce 
zalcen. - Deslcuncligenve?·slag. - Geen 
contmdictoi1· deslctmdigenve·rslag. - Des
lctmcligenve?·slag clat als vennoeden lean 
gelden. - Een d eskundigenverslag, clat 
als dusdanig niet kan worden tegenge
worpen aan een partij omdat het cles
kwldigenonderzoek te haren opzichte 
niet op tegenspraak is geschied, kan als 
vermoeden gelden wegens de omstandig
h eden waarin h et is opgemaakt. 

5 februari 1971. 545 

HOOFDSTUK V. 

BEKENTENIS. 

36. - Btwge1·lijlce zalcen. - Beg1·ip.
De bekentenis impliceert de wil, ten 
aanzien van een betwisting, een verkla-

ring af te leggen bestemd om tot bewijs 
voor de tegenpartij te dienen. (Burg. 
Wetb., art . . 1354.) 

23 april 1971. 818 

HOOFDSTUK VI. 

EED. 

BEZIT. 

Bezit als eigenaar. - Beoonleling cloo?' 
dejeitem·echte?'.- De feitenrechter beslist 
soeverein dat een partij en haar rechts
voorgangers niet a ls eigenaars het bezit 
hebben gehacl van een kelder onder een 
naburig panel, claar het bestaan van een 
valluik dat toegang geeft van clit panel 
naar de kelder wijst op h et voorlopig 
karakter van h et bezit, waarop zij aan
spraak maken. (Burg. Wetb., art. 2229.) 

14 januari 1971. 463 

BLOEDPROEF. 

1 . - T¥ egve1·lcee?'. - W eige1·ing een 
bloedmonste1· te laten nemen. - Wet 
bet1·efjende de politie ove1· het wegve1·lcee1' 
( coonlinatie van 16 mam·t 1968), m·ti
lcel 34-3° en 59, § 1. - Wetti ge 1·eden . -
Beg1·ip. - Wettelijk is de beslissing dat 
de enige omstancligheid, clat de p ersoon
lijke dokter van degene, die een bloed
proef moet ondergaan, niet aanwezig is 
en geweigerd heeft zich te verplaatsen, 
geen wettige reden is in de zin van 
artikel 34-3° van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer (coordinatie 
van 16 maart 1968) tot rechtvaardiging 
van de door deze wettelijke bepaling 
bestrafte weigering dit bloedmonster te 
laten nemen. (Wet betreffende het weg
verkeer, coordinatie van 16 maart 1968, 
art. 34-3° en 59, § 1.) 

5 oktober 1970. 114 

2. - Tweede analyse do01· de bet?"Olclcene 
aangevmagd in cle vastgestelde vonnen en 
binnen de gestelde te1·mijn. - Analyse 
niet tbitgevoenl binnen de gestelcle te1·mijn . 
- Gevolgen. - I s een tweede analyse 
van het genomen bloeclmonster aange
vraagd in de vormen en de termijn 
gesteld bij de artikelen 9 en 10 van het 
koninklijk besluit van 10 juni 1959 en 
is deze analyse door h et erkend labora
toriwn niet verricht binnen de bij het 
tweede artilrel voorgeschreven termijn, 
zonder dat deze toestand aan de betrok-
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kene kan worden verweten, dan moet 
deze de nodige stappen doen om de 
analyse te doen verrichten, onverschillig 
of het verzoek al dan niet bij het labo
ratori= is toegekomen; h et staat hem 
niet vrij een afzonderlijk verzoek aan 
een ander erkendlaboratorilllil te richten. 

15 maart 1971. 679 

3. - Analyse. - Venveer ten betoge 
dat de ~titslagen van de analyse konden 
be~nvloed zijn do01· de ve7'Zo7·ging die de 
belclaagde v66r de bloedJJ7'oef !weft gelc1·e
gen. - Ve1·weer niet beantwoo1·d. -
Ve1·oordeling niet 1·egelmatig met 1·edenen 
omlcleed. - Niet regelmatig met redenen 
omkleed is de beslissing, die de beklaagde 
veroordeelt wegens overtrading van arti
kel 34, 1°, van d e wet op het wegverkeer 
(coi:irdinatie van 16 maart 1968), zonder 
te antwoorden op dezes verweer ten 
betoge dat de uitslagen van de analyse 
van het genomen bloedmonster kon 
bei:nvloed zijn door de verzorging die 
hij v66r deze bloedafneming heeft gekre
gen. (Grondwet, art. 97.) 

15 maart 1971. 679 

BORGTOCHT. 

1. - Te1·mijnve1·lenging doo1· de sch~tld
eise?' aan de hoofdschuldenaa7' toegestaan. 
- Geen Jcennisgeving aan de bo1·g. -
B01·g in beginsel van zijn ve1·plichtingen 
niet ontslagen. - Uit de enkele omstan
digheid dat de schuldeiser aan de hoofd
schuldenaar een termijnverlengin.g heeft 
toegestaan zonder kennisgeving aan de 
borg, volgt niet dat de borg van zijn 
verplichtingen ten aanzien van deze 
schuldeiser ontslagen is. (Bilrg. Wetb., 
art. 2039.) 

4 juni 1971. 991 

2. - Bo1·g ontslagen met toepassing 
van w·tilcel 2037 van het B~wgel'lijlc Wet
boelc. - Voo1·waanle . - Om overeen
komstig artikel 2037 van het Burgerlijk 
W etboek van. zijn verplichtingen ont
slagen te zijn, moet de borg door toedoe!l 
van de schuldeiser niet meer in de rech
ten, hypotheken en voorrechten van die 
schuldeiser lnmnen treden. 

4 juni 1971 . 991 

BOSSEN. 

1. - Boswetboelc. - Lo~tte1· feitelijlce 
misd1·ijven stmfbaw· gesteld ongeacht opzet 

of schade. - De in het Boswetboek 
omschreven wanbedrijven en overtreclin
gen zijn louter feitelijke misdrijven, 
strafbaar gesteld ongeacht opzet enjof 
vastgestelde schade. 

10 mei 1971. 894 

2 . - Boswetboelc. - A1·tikel 165 en 
166. - Buiten de gewone wegen komen. 
- Gewone wegen. - Beg1·ip. - De 
gewone wegen waarvan sprake in de 
artikelen 165 en 166 van het Boswetboek 
zijn openbare wegen met uitsluiting 
van de wegen aangelegd voor de inwen
dige dienstverrichtingen in bossen. 

10 mei 1971. 894 

3. - Boswetboelc. - A1·tikel 166. -
Buiten de gewone wegen lcomen. 
W ettige 1·eden. - Geen misd1·ijf. - Hij 
die een wettige reden heeft om zich in 
een bos met zijn voertuig, zijn trek-, 
last- of rijdier buiten de gewone wegen 
te bevinden, begaat niet het misdrijf 
omschreven in artikel 166 van het Bos
wetboek. 

10 mei 1971. 894 

4. - Boswetboek. - A1·tilcel 165 en 
166. - B~titen de gewone wegen komen. 
- Wettige 1·eden. - Beg·rip. - De 
wettige reden vermeld in de artikelen 165 
en 166 van het Boswetboek waardoor de 
aanwezigheid van de beklaagde in een 
bos buiten de gewone wegen wordt 
gerechtvaardigd, moet steunen op objec
tieve gegevens . 

10 mei 1971. 894 

5. - Boswetboek. Misd1·ijven. -
Ve1ja1·ingste7·rnijn. - Be1·ekening vanaf 
welke dag hij begint te lopen. - W anneer 
de beklaagde wordt aangewezen in h et 
proces-verbaal tot vaststelling van een 
wanbedrijf of een overtrading in bos
zaken begint de verjaring te lopen vanaf 
de dag waarop het misdrijf is vastge
steld. (Boswetboek, art. 145.) 

28 jmli 1971. 1112 

6. - Boswetboelc. Misd1·ijven. -
P1·ej-udiciele vmag. - Exceptie geg1·ond 
op een deugdelijlc schijnende titel of op 
welbepaalde feiten van bezit die de be
lclaagde eigen zijn. - Beg1·ip. - De bij 
artikel 143 van het Boswetboek bedoelde 
prejudiciele exceptie wordt slechts aan
genomen, indien de overgelegde titels of 
de gestelde feiten aan h et feit, waarop 
de vervolging berust, elk karakter van 
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wanbedrijf of van overtreding ontnemen. 
28 juni 1971. 1112 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

1. - Rechtsvo1·de1·ing voo1· het st?·aj
ge?·echt gebmcht. - Beslissing van de 
ee1·ste ?"echte?· wam· bij de belclaagcle wonlt 
vemonleeld wegens heling van ?"Oe?·ende 
voo1·we1-pen ten nadele van bepaalde pe?·
sonen en van ande1·e, niet ge'iclenti(icee,-de 
slachtotfen. - Bu?·gedijlce ?·echtsvo?·de?·ing 
niet geg1·ond veTlclaa?·d. - Ontvanlcelijlc 
hoge1· be1·oep van de buTge?·lijlce pa1·tij 
alleen. - Rechte1· in hoge1· be1·oep die 
beslist dat deze ?"echtsvo?·de?·ing gegTond is 
omdat het bewezen is dat de btwgerlijlce 
pa1·tij een van de slachtofje1·s is wam·van 
sp1·alce in de doo1· de ee1·ste ?"echte?· bewezen 
ve?·lclaa?"de telastlegging. - Wettelijlcheid. 
- Wanneer de eerste rechter, na een 
beklaagde te hebben veroordeeld wegens 
heling van roerende voorwerpen, die 
bedrieglijk zijn weggenomen ten n adele 
van bepaalde personen en van andere, 
niet gei:dentificeerde slachtoffers, de 
rechtsvordering van een burgerlijke par
tij niet-gegrond heeft verklaard omdat 
het niet bewezen was dat deze beklaagde 
zich schuldig h ad gemaakt aan de hem 
door deze partij verweten heling van de 
voorwerpen, kan de rechter in hager 
beroep, bij wie een ontvankelijk hager 
beroep van deze burgerlijke partij aileen 
aanhangig is, wettelijk beslissen, met 
name zonder het gezag van gewijsde van 
de aldus op de strafvordering gewezen 
beslissing te miskennen, dat deze bur-

CASSATIE. 

!NLEIDING. - Taalc en bestaans1·eden van 
het Hof van cassatie. - Aa1·d van 
het cassatiegeding. 

HOOFDSTUK I. - Bevoegdheid van het 
. Hof van cassatie. 

§ 1. - Bevoegdheid in het algemeen. 

§ 2. - Beslissingen in rechte en beslissin
gen in feite. (Zie Voo?·ziening in cassatie.) 

3. - .A.:m.btshalve op te werpen middelen 
en gronden van niet-ontvankelijkheid. 

c 

gerlijke rechtsvordering gegrond is omdat 
de eiser in hager beroep een van de 
slachtoffers is van de heling waarvan 
sprake was in de door de eerste rechter 
bewezen verklaarde telastlegging . 

3 mei 1971. 885 

2. - Ontvanlcelijlcheid. - Voo1·wam·de. 
- Beoordeling doo1· de jeitemechte1·. -
Hij die kan beweren persoonlijk te zijn 
benadeeld door het misdrijf, dat het 
voorwerp is van de strafvordering, dit 
wil zeggen hij die bewijst dat hij h et 
slachtoffer kon geweest zijn van het 
misdrijf, is ontvankelijk om voor het 
strafgerecht een burgerlijke rechtsvorde
ring in te stellen ; de feitelijke beoordeling 
van deze voorwaarde door de rechter 
is onaantastbaar. (Wet van 17 april1878, 
art. 3; Sv., art. 63.) 

14 juni 1971. 1028 

BUURTSPOORWEGEN. 

V e?·lcee?". V e1·plichtingen van cle 
bestuu?"de?·s . Toepasselijlce bepalingen. 
- De verplichtingen van de bestuurders 
van de door de Regering vergunde of te 
vergunnen buurtspoorwegen betreffende 
het verkeer worden omschreven bij het 
koninklijk besluit van 24 m ei 1913 
houdende het nieuw politiereglement voor 
de exploitatie van deze spoorwegen en 
niet bij het koninklijk besluit van 
27 januari 1931 houdende politieregle
ment betreffende de exploitatie van de 
door de Regering vergunde of te vergun
n en tramwegen. 

21 december 1970. 404 

§ 4. - Respectieve bevoegdheid van de 
a!gemene vergadering, de verenigde ka
mers, de eerste, tweede en derde kamer 
en de voltallige terechtzittingen. 

§ 5. - Soevereine beoordeling door de fei
tenrechter. (Zie dit trefwoord.) 

HooFDSTUK II.- Vo1·de?·ingen tot nietig
ve?·lcla?"ing en cassatievoo1·zieningen in 
het belang van de wet . 

HooFDSTUK III. - Voo?"zieningen in 
cassatie. - .Jl!lemo1·ie tot staving van 
cle voo1·ziening; menw1·ie van ant
woo?·d en van wede1·antwoo1·d (Zie 
VOORZIENING IN CASSATIE). 
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HooFDSTUK IV. - Oassatiemiddelen (Zie 
CASSATIEl\iiDDELEN). 

HooFDSTUK V. - Rechtspleging in het 
algemeen. - Vo1·m, gevolgen van de 
cwresten vcm het Hof van cassatie. 

1. - Rechtspleging in b elastingzaken. 
- Omvang v an de vernietiging. 

2. - Rechtspleging in bmgerlijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale zaken 
inbegrepen). - Omvang van de vernie
tiging. 

§ 3. - Rechtspleging in strafzaken (Doua
nen en accijnzen inbegrepen). - Omvang 
van de vernietiging. 

HoOFDSTUK VI. - Venvijzing na cassatie 
(Zie VooRziENING IN CA.SSATIE). 

HooFDSTUK VTI. - Afstand (Zie VooR
ZIENING IN CAS SA TIE.) 

HooFDSTUK VTII. - Kosten (Zie GE
RECHTSKOSTEN). 

HooFDSTUK IX. - Registmtie. - Zegel 
(Zie VoORZIENING IN CASSATIE). 

INLEIDING. 

TAAK EN BESTAA,NSREDEN VAN HET HOF 
VAN CAS SA TIE . - AARD VAN HET 
CASSATIEGEDING. 

1 . - Taak van het H of. - Btwge1·lijlce 
zctken. - Best1·eden beslissing die ham· 
beschilckende gedeelte g1·ondt op een clom· 
cle vom·ziening gek1·itisee·tde 1·eclen. -
Bevoegclheicl vcm het H of om cleze te ve?'
vangen . cloo1· een ?'echtsgroncl die het be
schilclcencl gecleelte 1·echtvaanligt. - Indien 
de bestreden beslissing haar beschikkende 
gedeelte grondt op een door de voorzie
ning gekr·itiseerde reden, mag h et Hof 
deze vervangen door een rechtsgrond die 
het beschikkend gedeelte rechtvaardigt. 
(Impliciete oplossin.g.) 

9 oktober 1970. 135 

2. - Taalc van het Hof. - Tttchtzalcen. 
- Raacl van be1·oep van cle Onle van 
anhitecten. - Best1·eclen beslissing clie 
lwa1· beschilclcende gedeelte gmnclt op een 
doo1· het cassatiebe1·oep best1·eclen 1·eclen. -
Bevoegdheid van het H of om een ?'echts
g?'ond tot wettiging vcm het beschilclcende 
gecleelte in de plaats te stellen. - W anneer 
een beslissing van de Raad van b eroep 
van de Orde van architecten haar be-

schikkende gedeelte grondt op een door 
h et cassatieberoep gecritiseerde redan, 
m ag het Hof hiervoor een rechtsgrond 
tot wettiging van h et beschikkende ge
deelte van deze beslissing in de plaats 
stellen. 

29 januari en 9 februari 1971. 
511 en 555 

HOOFDSTUK I. 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
VAN CASSATIE. 

§ 1. - Bevoegdheid in het algemeen. 

3. - Bevoegclheicl . - Strafzalcen. 
JJ!Iiclclel ten betoge dat de 1'echte1· cle gegevens 
vctn cle zaalc of van het clossie1· ve1·kee1·cl 
heeft beoo1·deelcl. - Hof niet bevoegcl om 
lcennis e1·van te nemen. - Het Hof van 
cassatie is niet bevoegd om na te gaan 
of de rechter de hem overgelegde gege
vens van de zaak of van h et dossier juist 
of verkeerd in feite h eeft beoordeeld. 
(Grondwet, art. 95.) 

5 oktober en 8 december 1970, 25 janu
ari, 15 februari , 10 mei en 18 j1.mi 1971. 

114, 354, 505, 569, 891 en 1053 

4. - Bevoegclhe·icl. - Stmf zalcen . -
Ve1·sclwijving in de best1·eclen beslissing. 
- Bevoegclheid vwn het Hof om ze te 
ve1·bete1·en. - H et Hof is, bij de beoOI·de
ling van een cassatievoorziening, bevoegd 
om een verschrijving in de b estreden 
beslissing t e verbeteren, wam1eer deze 
duidelijk blijkt uit d e context ervan. 

19 oktober 1970, 1 m aart en 24 mei 
1971. 162, 623 en 950 

5. - Bevoegclheicl. - Stmfzalcen. -
ll1iclclelwcta1·bij het Hof wo1·clt uitgenocligcl 
zelf een stulc ttit te leggen. - Hof niet 
bevoegcl. - H et Hof van cassatie is niet 
bevoegd om kennis te n emen van een 
middel waarbij het · wordt uitgenodigd 
zelf een akte uit te leggen. (Grondwet, 
art. 95, lid 2.) 

1 december 1970. 320 

6. - Bevoegclheid. V e1·sch1'ijving in 
de memo1·ie tot staving van de voorziening. 
- Bevoegdheicl van het Hof om ze te 
ve1·bete1·en. - Het Hof is bevoegd om een 
verschrijving te verbeteren in de memorie 
tot staving van de voorziening, die 
duidelijk uit de context van deze akte 
blijkt. 

8 december 1970. 352 
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7. - Bevoegdheid. - Stmfzaken. -
BestuTen van een voe1·tuig in staat van 
d1·onkenschap op een openba1·e plaats. -
Staat van d1·onkenschap. - Toezicht dooT 
het H of. - Het Hof van cassatie is be
voegd om nate gaan of de rechter uit de 
vastgestelde feiten wettelijk heeft kunnen 
afleiden dat een bestuurder in staat van 
dronkenschap verkeerde, in de zin van 
artikel 35 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer (coordinatie 
van 16 maart 1968). (Impliciete oplos
sing.) 

16 februari 1971. 581 

8. - Bevoegdheid . - .Miskenning van 
de algemene onden·ichtingen van het be
stutw de1· poste1·ijen. - Miskenning die 
niet tot cassatie leidt. - De miskenning 
van een bepafing van de algemene onder
richtingen van het Bestuur der posterijen 
kan niet tot cassatie leiden. 

15 juni 1971. 1038 

9. - Bevoegdheid. Stmfzaken. -
J eugdbesche1·ming.- Gassatiebe1·oep tegen 
een beslissing waa1·bij ontzetting van de 
oude1·lijke macht wo1·dt uitgespmken. -
Toetsing doo1· het H of. - N eemt het Hof 
kennis van een ontvankelijk cassatie
beroep tegen een beslissing van h et hof 
van beroep, jeugdkamer, waarbij de 
ontzetting van de ouderlijke macht wordt 
uitgesproken, dan gaat het, zoals in 
strafzaken, de regelmatigheid van de 
rechtspleging en de wettelijkheid van de 
beslissing na. (Wet van 8 april 1965, 
art. 62.) 

21 juni 1971. 1062 

10. - B evoegdheid. Stmfzaleen . -
Ve1·sch1-ijving in de bestTeden beslissing. 
- Bevoegdheid van het H of om deze te 
ve1·bete1·en. - Bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel is het Hof bevoegd om 
een verschrijving in de bestreden beslis
sing te verbeteren, wanneer zij duidelijk 
blijkt uit de context van deze beslissing 
en uit de vergelijking met de beroepen 
beslissing. 

21 juni 1971. 1062 

11 . - Bevoegdheid. Stmfzaleen. -
VeTja1·ing. - Bevoegdheid van het Hof 
van cassatie om na te gaan of e1· onde1· de 
1·egelmatig ove1·gelegde p1·ocesstulcleen geen 
vooTleomt dat de ve1-ja1·ing van de stmf
voTde?·ing stuit. - H et Hof van cassatie 
is bevoegd om na te gaan of er onder de 
regelmatig overgelegde processtukken, 

geen voorkomen die de verjaring van de 
strafvordering h ebben gestuit. 

25 jtmi 1971. 1098 

§ 2. - Beslissingen in rechte 
en beslissingen in feite. ( Zie Vom·ziening 

in cas sa tie.) 

§ 3. - Ambtshalve op te werpen midd elen 
en gronden van niet-ontvankelijkheid. 

12. - Bevoegdheid. - 1Jiliddelen van 
ambtswege. - DiTecte gemeentelijlee belas
tingen. - Besluit van de bestendige deptt
tatie van de pmvincie1·aad. - Ontvanlee
lijlee voo1·ziening. - Hof dat van ambts
wege een middel van openba1·e orde mag 
opwe1pen. - Het Hof van cassatie, 
waarbij aanhangig is een ontvankelijke 
voorziening tegen een besluit van de 
bestendige deputatie van de provincie
raad, inzake directe gemeentelijke belas
tingen uitspraak doende, kan van ambts
wege een middel opwerpen dat is afgeleid 
uit de schending van een wettelijke bepa
ling van openbare orde. (Wet van 
22 januari 1849, art . 4.) 

22 september 1970 en 28 m ei 1971. 
74 en 970 

- 13 . - Ambtshalve opgewmpen midde
len. - Tttchtzalcen. - Beslissing van de 
Raad van be1·oep van de 01·de van anhitec
ten. - Gassatiebe1·oep ingesteld v661· de 
inwe1·leingt1·eding van a1·tileel 67, § 3, van 
de wet van 15 juli 1970. - Uitspmalc van 
het Hof na de inwe1·lcingt1·eding van dit 
a1·tileel. - Middel dat ambtshalve lean 
tvm·den opgewo1pen. - Het Hof kan·, 
zelfs na de inwerkingtreding van arti
kel 67, § 3, van de wet van 15 juli 1970 
tot staving van een ontvankelijk cassa
tieberoep tegen een beslissing van de 
Raad van beroep van de Orde van archi
tecten, ambtshalve een middel opwerpen. 
(Wet van 26 jtmi 1963, art. 33.) (Impli
ciete oplossing.) 

26 januari, 15 februari en 20 april197l. 
510, 577 en 772 

14. - Middelen van ambtswege. -
Stmjzaleen. - A1·1·est dat ongeg1·ond ve1·
lelaa1·t het hoge1· be1·oep tegen een vonnis 
wam·bij ttitspmale weTd gedaan op een 
vm·de1·ing tot uitlegging van een vmege1· 
vonnis . - Uitlegging van een beslissing 
op de stmfvo1·de1·ing. - M iddel dat van 
ambtswege lean wm·den opgewm·pen. -
H et Hof kan van ambtswege een middel 
opwerpen tot staving van een ontvanke-
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lijke voorziening tegen een arrest van 
een hof van beroep dat ongegrond ver
klaart het hoger beroep tegen een vonnis 
waarbij uitspraak werd gedaan op een 
vordering tot uitlegging van een vroeger 
vorulis, in zover dit, rechtdoende op de 
strafvordering, een verbetrrdverklaring 
had bevolen. (Impliciete oplossing.) 

24 mei 1971. 949 

4. - Respectieve b evoegclbeid van cle alge
mene vergadering, de verenigcle kamers, de 
eerste, tweecle en derde kamer en de 
voltallige terechtzittingen. 

§ 5. - Soevereine beoordeling 
door cle feitenrechter . (Zie clit trefwoorcl.) 

HOOFDSTUK II. 

VORDERINGEN TOT NIETIGVERKLARING 
EN CASSATIEVOORZIENINGEN IN RET 
BELANG VAN DE WET, 

15.- Bevel van de Ministe1· van Justi
tie. - Stnifzctken. - St?'cifv01'de?'ing ve1'
vallen doo1· de betaling van een geldsom. 
- Ve1·oo?·clelend vonnis. - Ve1·nietiging 
zonde1· venvijzing. - Op de voorziening 
van de procurmrr-generaal, ingesteld op 
bevel van de Minister van Justitia, ver
nietigt het Hof zonder verwijzing het 
vorulis, dat een veroordeling uitspreekt 
wegens een feit ten aanzien van hetwelk 
de strafvordering vervallen was door de 
betaling van een geldsom bilmen de voor
waarden omschreven bij artikel 166 van 
h et Wetboek van strafvordering. (Wetb. 
van strafv. , art. 441.) 

5 oktober 1970, 22 en 28 juni 1971. 
120, 1067 en ll14 

16. -Bevel van de Ministe1· van Jttsti
tie. - St1·ajzalcen. - Vonnis dctt een ve?'
oo?·deling tt.itsp1·eelct wegens een miscl1·ijj 
dat ve1'jaa1·d is . - Ven~ietiging. - Op 
de voorziening van de procureur-generaal, 
ingesteld op bevel van de Minister van 
J ustitie, vernietigt het Hof het vonnis 
dat een veroordeling uitspreekt wegens 
een miscb:ijf dat verjaard is. (Wetb. van 
strafv., art . 441.) 

25 januari -1971. 507 

17.- Bevel van de Ministe1· van Jttsti
tie. - Stmjzaken. - Stmjvo?"de?'ing ve?'
vallen do01· de betaling van een geldsom.
V e?'001'delencl vonnis. - V e1·nietiging zan
de?' ve1·wijzing. - Op de voorzien:ll1g van 

de procm·eur-generaal, mgesteld op bevel 
van de Minister van justitie, vernietigt 
het Hof zonder verwijzmg het vonnis, 
dat een veroordeling uitspreekt wegens 
een feit ten aanzien van hetwelk de straf
vordermg vervallen was door de betaling 
van een geldsom onder de voorwaarden 
omschreven bij artikel 180 van het Wet
hoek van strafvordering. (Sv., art. 441.) 

16 februari 1971. 584 

18. -Bevel van de Ministe1· van justi 
tie. - St?·ajzalcen . - Vonnis tot ve1'0o?·
deling van een neds v1·oege1' wegens het
zeljde jeit ve?'OO?'deelde belclaagde. - Ve?·
nietiging zonde?' venvijzing. - Op de 
voorziening van de procm·em·-generaal, 
ingesteld op bevel van de Minister van 
justitie, vernietigt het Hof zonder ver
wijzillg het vmmis van de correctionele 
rechtbank dat een beklaagde veroordeelt 
wegens een feit waarvoor llij reeds vroe
ger was veroordeeld. 

22 februari 1971. 599 

19. - Bevel vcm de JJ!Iiniste?' van Justi
tie. - St?·ajzalcen. - Vonnis van de co?'
?'ectionele ?'echtbanlc waa1·bij op het hoge1· 
be1·oep van de belclaagde alleen de doo?' de 
JJolitie1'echte?' uitgesp1'0ken stmf wonlt ve?'
zwcta?·d . - Ven~ietiging en venvijzing. -
Op h et cassatieberoep van de procurem·
generaal, ingesteld op bevel van de Minis
ter van Justitie, vernietigt het Hof het 
vorulis van de correctionele rechtbank 
waarbij op het hoger beroep van de 
beklaagde aileen de door de politierechter 
uitgesproken straf wordt verzwaard, en 
verwijst de zaak naar een andere correc
tionele rechtbank in hoger beroep recht
doende . (vVetb. · van strafv., art. 202, 
441 en 427 .) · 

26 april 1971. 821 

20. -Bevel van de Ministe1· van Jttsti
tie . - St?"ajzalcen . - Vonnis wam·b1:j de 
opscho1·ting van de ttitsp7'aalc de van ve7'
oonleling wo1·dt bevolen. - Late?' vonnis 
tot he7'7'0eJJing van de opscho1·ting wegens 
een ve1·oo7·cleling tot een C07'1'ectionele hoojd
gevcmgenisst?·aj van een maand met 1titstel 
wegens een nie1tW gecl1t?'ende de p1'Dejtijd 
gepleegd misd·rijj. - Vemietiging, zonde1· 
venvijzing, van het beschilclcende gedeelte 
bet?·etfencle de he1'1'oeping vctn de opscho1'
ting. - Op het cassatieberoep van de 
procureur-generaal, ingesteld op bevel 
van de M:lllister van Justitia, vernietigt 
h et Hof, zonder verwijzing, het beschik
kende gedeelte van de correctionele 
rechtbank tot h erroepmg van een dom· 
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een vroeger vonnis bevolen opschorting 
van de u itspraak van de veroordeling, op 
basis van een veroordeling tot een cor
rectionele hoofdgevangenisstraf v an een 
maand t en gevolge van een nieuw tijdens 
de proeftijd gepleegd misdrijf, welke ver
oordeling met uitstel is uitgesproken. 
(Wet van 29 juni 1964, art. 13, § 2; 
W etb . van strafv., art. 429, laatst e lid, 
en 441.) 

26 april 1971. 822 

21. -Bevel van de JJ!linister van Jttsti 
tie. - Stmfzalcen . - Vonnis van de co?·
?"ectionele ?"echtbanlc, in eerste aanleg 1·echt
doende , waa1·bij de belclaagde wegens 
samenhang tot vijftien dagen gevangenis
stmf wordt ve1"o01·deeld om, bttiten de geval
len omsch1·even in hoofclsttdc I II van 
ti tel IX van boelc II van het Stmfwetboelc, 
opzettelijlc ande1·mans 1·oe1·ende eigendom
men te hebben beschadi gd of ve1·nield. -
Vemietiging en ve1·wijzing. - Op het 
cassatieberoep van de procureur-gene
raal, ingest eld op bevel van de Minister 
van Justitie, vernietigt het Hof h et 
vonnis van de rechtbank, in eerste aanleg 
gewezen, waarbij de beklaa.gde wegens 
samenhang tot vijftien dagen gevangenis
straf wordt v eroordeeld om, buiten de 
gevallen omschreven in hoofdstuk III 
van titel IX van boek II van het Straf
wetb oek, opzettelijk andermans roerende 
eigend ommen te h ebben b eschacligd of 
vernield; h et verwijst de zaak n aar een 
andere correctionele rechtbank. (Straf
wetb., art. 559, 1°; Wetb. van strafv., 
art . 441 en 427.) 

26 april 1971. 826 

22.- Bevel van de Jl1inister van Justi
tie. - Vonnis van de politierechtbanlc dat 
de belclaagde ve1·oo1·deelt tot een gelclboete 
van 50 fmnlc we gens nachtge1·twht of nacht
nmnoe?· in staat van he1·haling. - Ve?·nie
tigin,g en ve1·wij zing. - Op de voorziening 
van de procurelH-generaal, ingesteld op 
bevel van de Minister van J ustitie, ver
nietigt het H of h et vonnis van de politie
rechtbarJ,, waarbij de bek laagde tot een 
geldboete van 50 frank wordt veroordeeld 
wegens nachtrurnoer in staat van wette
lijke herhaling, en verwijst de zaak naar 
een andere politierechtbank. (Wetb. van 
strafv., art. 441. ) 

27 april 1971. 832 

23. - Voo1·zi ening in het belang van 
de wet. - Vonnis van de a?Tondissements
?"echtbanlc. - Voo1·ziening van de p1·ocu
?·eu1·-gene1·aal in het bela1ig van de wet . -

0ASSATIE 1971. - 38 

Voo1·wam·de. - D e procureur-generaal 
bij het Hof van cassatie kan een voorzie
ning instellen in het belang van de wet 
tegen een vonnis van de arrondissements
rechtbank waartegen door de procureur
generaal bij het hof van beroep geen 
cassatieberoep meer kan ingesteld wor
d en . (Gerechtelijk Wetboek, art. 612, 
642, 1089 tot 1091 en ll17.) 

14 juni 1971. 1030 

HOOFDSTUK III. 

VOORZIENIN GEN IN CASSATIE. - 1\I[EJVIO
RIE TOT STA.VING VAN DE VOORZIENING; 
MEMORIE VAN ANTWOORD EN VAN 
WEDERANTWOORD 

(Zie Voo1·ziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK IV. 

CASSATIEMIDDELEN . 

(Zie Cassatiemiddelen.) 

HOOFDSTUK V. 

RECHTSPLEGING I N HET ALGEMEEN. 

VoRJVI, GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN 
VAN HET HOF VAN CASSATIE. 

1. - Rechtspleging in b elastingzaken . 
- Omvang van de vernietiging. 

2 . - Rechtspleging in bmgerlijke zaken 
(zaken van koopbandel en sociale zaken 
in b egrepen).- Omvang van de vernietiging. 

24. - Omvang. - Btwge1·lijlce zalcen. 
- Beschilclcend gedeelte niet onde1·scheiden 
wat de onwang vcm de cassatie bet?·eft. -
Beg1·ip. - In bmgerlijke zaken is, wat 
d e omvang van de cassatie betreft , geen 
b eschikkend gedeelte dat onderscheiden 
is van h et door de voorziening bestreclen 
b eschikkencl gecleelte, datgene waartegen 
door geen partij in het cassatiegeding een 
ontvankelijke voorziening kan worden 
ingesteld. 

3 februari en 16 juni 1971. 538 en 
1041 

25. - Rechtspleging in btwge?"lijlce za
lcen. - He1·vatting van het geding. -
Ove1·lijden van de eise1·. - Ove?"lijden na 
het verst1·ijlcen van de bij de artilcelen 1093 
en 1094 van het Ge1·echtelijlc Wetboelc 
gestelde te1·mijnen. - Ove?"lijden geeft geen 
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aanleiding tot he1·vatting van het geding. 
- Ret overlijden van de eiser na het ver
strijken van de bij de artikelen 1093 en 
1094 van het Gerechtelijk Wetboek 
gestelde termijnen geven geen aanleiding 
tot een verzoek tot hervatting van het 
geding. 

18 februari 1971. 588 

26. - Omvang. - Bu1·ge1·lijke zactlc. -
Onsplitsbam· geschil. - Pm·tij voo1· de 
feitem·echte1' heeft geen cassatiebeToep inge
steld maa1· is voo1· het H of in het geding 
ge1·oepen doo1· de eise1' . - V emietiging 
st1·ekt zich ~tit tot de beslissing gewezen ten 
aanzien van deze pcwtij. - W anneer een 
geschil onsplitsbaar is tussen de eiser in 
cassatie en een partij voor de feitem·ech
ter die geen cassatievoorziening heeft in
gesteld maar die voor het Rof in het 
geding geroepen is door eiser, en die voor
ziening gegrond is, wordt de vernietiging 
uitgesproken zowel tegen de beshssu>g 
gewezen ten aanzien van de eiser als tegen 
de beslissing gewezen ten aanzien van 
genoemde partij. 

19 maart 197 1. 702 

27 . - Omvang. - Bu1·ge1'lijlce zaken. 
- Beslissing waa1·bij alle aanspmkelijk
heid voo1· een ongeval ten laste van de 
bestu~wde1· van een voeTt~tig wonlt gelegd. 
- Geen antwoo1·d op de concl~tsie ten 
beto ge dat de best~t~tnleT van een cmde1· 
voe1·t~tig ook een fo~tt had begaan. - Oas
satie die zich niet uitst1·ekt tot de niet 
gec1·itiseenle beslissing volgens welke de 
ee1·ste best~t~t1·de1· een fo~tt heeft begaan 
waa1·voo1· hij aanspmkelijlc is. - Wanneer 
een arrest dat beslist dat de bestuurder 
van een voertnig aileen en gehaal aan
sprakelijk is voor de gevolgen van een 
ongeval, vernietigd wordt omdat de 
rechter geen antwoord heeft verstrekt 
op de conclnsie ten betoge dat de bestuur
der van het ander voertnig ook een font 
heeft begaan, strekt de cassatie zich niet 
nit tot de niet gecritiseerde beslissing 
volgens welke de eerste bestuurder een 
font heeft begaan waarvoor hij aanspra
kelijk is. 

15 april 1971. 757 

28. - Bw·ge1'lijke zctken. - Rechts
pleging. - Dossie1· vctn de 1·echtspleging. 
- Ove1·zencling naa1· de g1·iffie van het 
H of buiten de teTmijn gesteld bij a?·ti
kel 723 van het Ge1·echtelijk Wetboelc. -
Dossie1· waa1·op het Hof niettemin acht mctg 
slaan. - Ret R of mag acht slaan op het 
dossier van de rechtspleging, zelfs indien , 

dit dossier aan de griffie van het R of n iet 
is overgezonden binnen de termijn ge
steld bij artikel 723 van het Gerech telijk 
W etboek, aangezien deze termijn niet 
op straffe van verval is voorgesclll'even. 
(Gerecht. Wetb., art. 860.) 

29 april 1971. 837 

29 . - Omvang. - B~t?'ge1'lijlce zaken . 
- Echtscheiding. - Wede1·zij dse voTde-
1'ingen ingewilligd. - Oassatie vctn de 
beslissing die ingaat op de vo1·de?·ing tot 
e'chtscheiding van een van de echtgenoten. 
- Oassatie leidt tot de vemietiging van het 
beschikkende gedeelte van deze beslissing 
wam·bij zonde1· voo?'tve?'P wonlt vedclaa1·d 
de Vo1·de1·ing tot onde?·houdmtitlce?·ing van 
de ande1:e echtgenoot, die e1· het gevolg van 
is . - De cassatie van de beslissing die 
ingaat op de vordering tot ech tscheiding 
van een van de echtgenoten leid t , indien 
de wederzijdse vorderingen tot echt
scheiding zijn ingewilligd, tot de ver
nietiging van het beschikk ende gedeelte 
van deze beslissing waarbij de vordering 
tot onderhoudsuitkering van de eiseres 
zonder voorwerp wordt verklaard, aan
gezien dit beschikkende gedeelte het ge
volg is van de beslissing waarbij d e vor
deringen tot echtscheiding worden inge
willigd. (Burg. Wetb., art. 301. ) 

29 april 1971. 839 

30. -Om van g. - BU?·ge1·lijlce zaken . -
Oassatie van de beslissing die een hoge1• 
be1·oep ontvanlcelijlc ve1·klaa?·t . - Oassatie 
leidt tot de cassatie van de beslissing die 
het hoge1· be1·oep ove1· de zaak zelf inwilligt. 
- De vernietiging van de beslissing die 
een hoger beroep ontvankelijk verklaar t 
leidt tot de vernietiging van de beslissing 
die recht doet op clit hoger beroep over 
de grond van de zaak. 

17 jtmi 1971. 1047 

3. - Rechtspieging in strafzaken (Douanen 
en accijnzen inbegrepen). - Omvang van 
d e vernietiging. 

31 . - Omvang. - .Stmfzctken. -
Oassatie van de beslissing waa1·bij de 
belclaagcle wo1·dt ve1·oo1'deeld . - Bu?'
gmTechtelij lc actnspmlcelijke JJaTtij die 
zich niet of die zich on1·egelmcttig in 
casscttie heejt voo1·zien. - Gevolgen van 
de casscttie ten aanzien vctn deze pa1·tij. -
W a1meer de beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde op zijn voorziening 
vernietigd wordt en de bnrgerrech telijk 
aansprakelijke partij zich niet of zich 
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onregelmatig in cassatie h eeft voorzien, 
verliest de beslissing, waarbij deze partij 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor d e veroord eling van de 
b eklaagde in de kosten van de strafvor
dei:ing, haar bestaansreden. 

28 september en 22 december 1970 
(2 arresten) en 17 m ei 1971. 90, 93, 

411 en 928 

32. - Omvang .. - St1·ajzaken. -
Niet beperkte voo1·ziening van de beklctctgde. 
- V emietiging van de beslissing op . de 
strafvm·cle7·ing. - V m·nietiging, als gevolg 
e1·van, van de einclbeslissing op de tegen 
de belclaagcle ingestelcle bu1·ged ijlce 7'echts
V07'cle7·ing. - D e vernietiging , op de niet 
b eperkte voorziening van de beklaagde, 
van de veroordelende beslissing op de 
strafvordering brengt d e vernietiging 
mede van de eindbeslissing op de t egen 
hem ingest elde burgerlijke rechtsvorde
ring, die h et gevolg is van de eerste 
beslissing . 

28 september 1970, 18 januari en 
19 april197l. 93, 475 en 762 

33. - Omvang. Stmfzalcen. -
V m·vallenve1·lcla1'ing van het 1·echt tot 
st~wen. - Ve1·nietiging ~titgesp1·olcen we
gens de onwettelijlcheicl waardoo1· deze stmf 
is aangetast. - Volleclige ven~ietiging en 
venvijzing. - De vernietiging wegens de 
onwettelijkheid waardoor de vervallen
verklaring van het recht tot st"Llren is 
aangetas t, is een gehele vernietiging en 
geschiedt met verwijzing. 

28 september 1970. 97 

34.- Omvang. - Strajzalcen . - B~t7'
gedijlce 1·echtsvonle7·ingen. - Vonnis clat 
alle aanspTakelijlcheid vom· een ongeval 
ten laste legt van een belclctagcle met ~tit
slttiting van de ancle1·e belclaagde. - Von
nis ven~ietigd wegens de onwettelijlce ve1·
lcla1·ing dat de dooT de t-weede belclaagcle 
begane ove1·t1·eding niet in om·zalcelijlc ve7'
bancl staat met het ongeval. - Ven~ietiging 
van de beslissing waw·bij de ee1·ste be
lclaagde wm·dt ve1·oonleeld tot de volleclige 
ve1·goeding van de schacle aan het clam· de 
tweecle belclaagcle bestu~tnle voert~tig en zijn 
bu1·ge1·lijlce 1·echtsvo7·de1·ing tegen de tweecle 
belclaagde en de voo1· hem bu7·ge7'7'eehtelijlc 
aanspmlcelijlce pa1·tij wm·clt afgewezen. -
V emietiging clie zich niet ~titst1·elct tot 
de beslissing clat de ee1·ste belclaagde een 
jout heeft begaan wam·voo1· hij aanspmlce
lijlc is. - Ingeval een vonnis, dat alle 
aansprakelijkheid voor een ongeval ten 
laste legt van een b eklaagde, met u it -

sluiting van de andere beklaagde, ver
nietigd wordt wegens de onwettelijke 
verklaring dat de door de tweede beklaag
de begane overtrading niet in oorzakelijk 
verband staat met het ongeval , strekt de 

· vernietiging van de b eschikkingen waar
bij de eerste beklaagde wordt veroordeeld 
tot de volleclige vergoeding van de schade 
aan het door de t weede beklaagde be
stum'de voertuig en zijn burgerlijke 
rechtsvordering t egen d e tweede beklaag
cle en d e voor hem burgerrechtelijk aan
sprakelijke p artij wordt afgewezen, zich 
niet uit tot de b eslissing dat d e eerste 
beklaagde een fout heeft begaan waarvoor 
hij aansprakelijk is. 

12 oktober 1970. 138 

35. - Omvang. - Stmjzalcen. 
Jctadijlcse valcantie van de loonwrbeicle1·s . 
- W e1·lcgeve7· die het valcantiegeld en de 
toeslagen niet betaalde aan een becliencle. 

-- Vemietiging van de stmfrechtelijke ve7'
oordeling. - L eiclt tot de ven~ietiging van 
de bijkomende ve·roo1·deling tot de voo7'
melde betaling.- De vernietiging van de 
strafrechtelijke veroordeling wegens n iet
betaling van het verlofgeld en toeslagen 
aan een bediende leidt tot d e vernietiging 
van de bijkomende veroordeling tot de 
betaling aan de bediende van het verlof
geld waarop hij recht h ad. (Wetten 
betreffende het jaarlijks verlof der loon
arbeiders, gecoordineerd op 9 maart 1951, 
art. 59, lid 3.) 

26 oktober 1970. 182 

36. - Omvang. - Stmfzctlcen . 
A1Test van de lcame1· van inbesch~tlcliging
stelling wam·bij het ve1·zet van de bu1·gm·
lijlce pa1·tij tegen een beschilclcing van 
b~titenve1·volgingstelling we1·d venvm-pen. 
- Oasscttievoo1·ziening van de b~wgedijlce 
pa1·tij. - Oassatie wegens de niet-beoon le
ling van de bezwm·en en clientengevolge 
wegens de afwezigheid van beslissing op 
de st?·ajvo1·de1·ing. - Oassatie slaat zowel 
op cle af-wezigheid van beschi lcking ten 
aanzien van de st7·ajvm·cle7'ing als op de 
vm·oorcleling van de bu7·ged ijlce pa1·tij in 
de kosten van cleze vo1·dering, in die van 
haa1· b~wgedijke 1·echtsvo7·de1'ing en in de 
schadeve1·goecling j egens de ve1·dachte. -
Indien een arrest van de k amer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij het ver
zet van d e burgerlijke partij tegen een 
b eschikking van buitenvervolgingstelling 
werd verworpen, v ernietigd wordt op de 
cassatievoorziening van deze burgerlijke 
partij, omdat h et de b ezwaren niet heeft 
beoordeeld en derhalve niet h eeft beslist 
op de strafvordering, slaat de cassatie 
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zowe1 op de afwezigheid van beschikking 
betreffende deze strafvordering, niet
tegenstaande de procuTeur-generaa1 zich 
niet in cassatie heeft voorzien, a1s op de 
veroorde1ing van de eiseres in de kosten 
van de strafvordering, in die van de 
burgerlijke rechtsvordering en in de 
schadevergoeding jegens de verdachte. 

26 oktober 1970. 187 

37. - Omvang. - St1·ajzaken. 
Stmjvo1·de1·ing. - Ve1'001'deling wegens 
ve1·schillende misd1·ijven tot ve1·scheidene 
st1·afjen en in de gezamenlijke lcosten van 
de stmjvonle1·ing. - Ve1·nietiging van de 
ve?·oo?·deling wegens sommige misd1·ijven. 
- Ve1·nietiging van de ve1·oo1'deling in de 
gezamenlijlce lcosten . - Wanneer een 
bes1issing waarbij de bek1aagde wegens 
verschillende misdrijven tot verscheidene 
straffen wordt veroordee1d, ten aanzien 
van sommige misdrijven vernietigd 
wordt, brengt deze vernietiging de ver
nietiging mede van de veroorde1ing in de 
gezamenlijke kosten van de strafvorde
ring. 

30 november 1970. 312 

38. - Omvang. - Stmjzalcen. 
St?·ajvo?·de?·ing. - Voo1·ziening van de 
belclaagde. - Vonnis ve1·nietigd omdat de 
1·edenen, waa1·op de ve1·oo?·deling wegens 
een telastlegging is geg?·ond, st?·ijdig zijn 
met de V1'ijspmalc met betTelcking tot een 
ande1·e telastlegging. - Ve1·nietiging die 
zich 1tiet uitstnkt tot de v1·ijsp1·ekende 
beslissing.- Wanneer, op de voorziening 
van de bek1aagde, de veroorde1ende b e
s1issing op de strafvordering vernietigd 
wordt, omdat de redenen waarop zij is 
gegTond strijdig zijn met de vrijspraak 
van dezelfde beklaagde met betrekking 
tot een andere te1ast1egging, strekt de 
vernietiging zich niet uit tot deze vrij
sprekende bes1issing. (Imp1iciete op1os
sing.) 

30 nove1nber 1970. 312 

39. - Omvan g. - Stmfzalcen . - Ve1'-
001'deling. - Beslissing die onwettelijlc 
ve1·zuimt te bevelen dat de plaats in de vo1·ige 
staat w01·dt he1·steld. - Ve1·nietiging en 
ve1·wijzing bepe1·lct tot deze beschilclcing. -
W anneer een veroorde1ende b eslissing 
onwettelijk verzuimt te beve1en dat de 
plaats in de vorige staat wordt hersteld, 
zijn de vernietiging en de verwijzing 
beperkt tot deze beschikking. 

8 december 1970. 348 

40. - Omvang. - Stmjzalcen. - On-

wettelijlce geldboete. - Gehele vemietiging 
en ve1·wijzing. - D e vernietiging van een 
bes1issing wegens .de onwettelijkl1eid van 
de ge1dboete uitgesprok en samen met de 
hoofdgevangenisstraf, is geheel en ge
schiedt m et verwijzing. 

8 december 1970. 350 

41. - Omvang. - Stmjzalcen. 
Btt?'ge?·lijlce 1'echtsvonle1·ing. - B eslissing 
wam·bij de aanspmlcelijlcheid voo1' een 
ongeval wo1·dt ve1·deeld ten belope van vie1· 
vijjde V001' de belclaagde en een vijjde V001' 
de get1·ofjene. - Voo1·ziening van de 
belclacLgde. - OcLssatie van de btL1'rJe1'-
1'echtelijlce ve?'oo?·deling hie1·op geg·rond dat 
een de1· ten laste van de belclaagde gelegde 
Jouten niet wettelijlc is bewezen.- Oassatie 
die zich niet tLitst1·elct tot de beschilclcingen 
waa1·bij wonlt beslist dat de belclaagde 
aanspmlcelijlc wo1·dt gesteld en de get?·of
j ene zijn aandeel in de aanspmlcelijlcheid 
op ten minste een vijjde wonlt vastgesteld. 
- Wanneer de rechter de aansprake1ijk
heid voor de gevo1gen van een ongeva1 
verdeeld heeft ten belope van vier vijfde 
voor de beklaagde en een vijfde voor de 
getroffene, strekt de cassatie van de 
b1.U"gerrechte1ijke veroordeling op de 
voorziening van de bek1aagde, op grond 
dat een der ten laste van de beklaagde 
gelegde fouten niet wette1ijk is bewezen, 
zich niet uit tot de beschikkingen vo1gens 
we1ke de bek1aagde aansprakelijk wordt 
geste1d en de getroffene zijn aandee1 in 
de aansprakelij1d1eid op t en lninste een 
vijfde wordt vastgeste1d. 

14 december 1970. 371 

42.- Omvang.- St1·ajzalcen.- Btw
ge?·lijlce 1'echtsvonle1·ing. - Beslissing tot 
Ve1'001'(leling van de belclaagde en cle ve?'
zelce?·aa?' van zijn btwge?Techtelijke aan
spmlcelijlcheid jege1is de btw·ge?'lijlce pa1·tij. 
- VooTziening van de ve?·zelce?·am· alleen. 
- .Oassatie van de beslissing.- G1·ens.-
De cassatie op de voorziening .aileen 
van de v erzekeraar van de burgerrech
telijke aansprake1ijld1eid van de be
k1aagde, van de beslissing die hem met 
de beklaagde in solidum ertoe veroordee1t 
aan de burgerlijke partij schadevergoe
ding te b etalen, is beperkt tot de bes1is
sing tot v eroorde1ing van de verzekeraar 
jegens de burgerlijke partij. 

14 dece1nber 1970. 377 

43. - Ve1'zet . - Stmjzalcen. Ve?'-
We?'pencl a?Test. - Bepalingen van a?·ti
lcel 420ter van het W etboek van stmjvoi·de-
1'ing in acht genomen. - Niet ontvanlcelijlc 
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ve1·zet. - Niet ontvankelijk is het verzet 
tegen een arrest van het Hof van cassatie 
dat de voorziening van de verzetdoende 
partij tegen een arrest in strafzaken heeft 
verworpen met inachtneming van de 
bepalingen van artikel 420teT van het 
vVetboek van strafvordering. 

14 december 1970. 381 

44. - Omvang. - Stmfzaken. -
A?'?'est waaTbij de belclaagde van de hoofd
telastlegging wo1·dt m·ij gespmlcen en veT
oo?·deeld woTdt wegens de subsidiai1·e telast
legging, waa1·op een minde1· zwa1·e st?'af 
staat. - Ven~ietiging van de ve?'OO?'
delende beslissing op de voo1·ziening van 
de beklaagde alleen. - V en~ietiging die 
zich niet ~titst1·ekt tot de VTijsp1·ekende 
beslissing. - Indien het bestreden arrest 
de beklaagde van de hoofdtelastlegging 
heeft vrijgesproken en hem wegens de 
subsidiaire telastlegging heeft veroor
deeld, strekt de cassatie, op de voorzie
ning van de beklaagde aileen, van de 
veroordelende beslissing zich niet uit 
tot de vrijsprekende beslissing, als het 
openbaar ministerie hiertegen een cassa
tieberoep vermocht in te stellen op grond 
dat de wijziging van de benaming onwet
telijk is. 

21 december 1970. 405 

45. :__ Omvang. - Stmfzalcen. - Niet 
bepe1·lcte voo?·ziening van de beklaagde. -
Oassatie van de beslissing op de stmfvoTde
?'ing. - Oassatie van de eindbeslissing op 
de b~wgeTlijlce ?'echtsvO?·de?·ing tegen de 
belclaagde, zelfs indien de cctssatie van de 
beslissing op de stmfvonle?·ing wo1·dt ~tit
gespTolcen ove1· een middel van ambtswege. 
- De cassatie op de niet beperkte voor
ziening van de beklaagde, van de veroor
delende b eslissing op de strafvordering 
brengt de vernietiging mede van de eind
beslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, welke het 
gevolg is van de eerste, zelfs inclien de 
cassatie van de beslissing op· de straf
.vordering wordt uitgesproken over een 
middel van ambtswege. 

22 december 1970 en 1 maart 1971. 
411 en 618 

46.- Omvang.- Stmfzaken.- Bu?'
ge?·lijlce ?'echtsvo?·de?·ing. - Oassatie van 
de beslissing op de stmfv01·de1'ing. -
Oassatie die de ve1·nietiging heeft medege
bmcht van de beslissing op de buTge1·lijlce 
?'echtsvO?·de?·ing waa1·bij de beklaagde w01·dt 
ve?'OO?'deeld. - Regelmatige voo1·ziening 
van de bu?'(Je?'?'echtelijk aanspmlcelijlce 

paTtij. - Oassatie brengt de vemietiging 
mede van de beschikking met bet1·ekking tot 
deze pm·tij, zelfs al w01·dt de cassatie van de 
beslissing op de st1·afv01·de1'ing ~titgesprolcen 
op een middel van ambtswege.- Wanneer 
de burgerrechtelijke aansprakelijke partij 
zich regehnatig in cassatie heeft voorzien, 
brengt de cassatie van de beslissing 

. waarbij de beklaagde op de burgerlijke 
rechtsvordering wordt veroordeeld, de 
vernietiging mede van de beschikking 
met betrekking tot deze partij, ook al is 
de cassatie van de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering enkel het gevolg 
van de beslissing op de strafvorclering, 
die is uitgesproken over een middel van 
ambtswege. 

22 december 1970. 411 

47. - Rechtspleging. - Stmfzalcen. -
Ve1·we1pend an·est. - Regelmatig nee?'
gelegde memo1·ie waamp het H of ten gevolge 
van omstandigheden buiten de wil van de 
eise1· geen acht heeft k~tnnen slaan. -
Op de voTde1·ing van de p?·ocuTeU?'-gene?'aal 
t1·elct het H of het an· est in en doet ~titspmak 
bij wege van een nieuwe beschiklcing. -
Ingeval, nadat een voorziening in ·straf
zaken als niet gegrond is verworpen, 
ten gevolge van omstandigheden buiten 
de wil van d e eiser, blijkt dat het Hof 
geen acht heeft geslagen op de door de 
eiser r egelmatig neergelegde memorie, 
trekt het Hof, op de vordering van de 
procureur-generaal, het gewezen arrest 
in en doet uitspraak bij wege van een 
nieuwe beschikking. 

4 januari 1971. 426 

48.- Omvang.- Stmfzalcen.- Bw·
ge?·lijlce ?'echtsvo?·de?·ing. Beslissing 
waa1·bij cle actnspmlcelijkheid vooT een 
ongeval tussen beide belclaagden woTdt 
vm·deeld, namelijlc ten belope van twee 
de1·den VOO?' de ee?'Ste en een de1·de V001' de 
tweede beklactgde. - Rechte1· heeft niet 
geantwoonl op de conclusie van de ee1·ste 
belclaagde die de tegen hem bewezen ve?'
lclaaTde fo~tt betwist. - Oassatie van de 
beslissingen op de st?·afvo?·de?·ing en op 
de btwgm·lijlce nchtsvo?·de1·ing tegen deze 
belclaagde. - Oassatie die zich niet ~tit
st?·elct tot de beschilcking tegen deze be
klaagde. - Oassatie wam·bij beslist wo1·dt 
dat de ande1·e belclaagde minstens voo1· een 
de1·de aansp1·alcelijk is. - Indien een 
vonnis de aanspra.kelijkheid voor de 
gevolgen van een ongeval tussen twee 
beklaagden heeft verdeeld, namelijk ten 
belope van twee derden voor de eerste 
beklaagde en een derde voor de tweede, 
strekt de cassatie van de beslissingen op 
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de tegen de eerste beklaagde ingestelcle 
strafvorclering en bm·gerlijke rechtsvorde
ring, uitgesproken omdat de rechter geen 
passend antwoorcl heeft verstrekt op de 
conclusie waarbij deze beldaagcle de 
tegen hem bewezen verklaarde fout be
twiste, zich niet uit tot de beschikking 
dat de andere beklaagde minstens voor 
een derde aansprakelijk is. 

11 januari 1971. 448 

49.- Omvang.- Stnifzalcen, - Btw
ge?'lijlce 1'echtsvonle1·ing. - Voo?·ziening 
vctn de belclaagde. - VeTnietiging van de 
beslissing op de stmjvo1·dm·ing. - B1·engt 
cle ve1·nietiging rnee van cle niet clefinitieve 
beslissing op cle btt1'(Je1·lijlce 1'echtsvonle1·ing, 
ongecwht cle niet-ontvctnlcelijlcheicl vctn de 
voo1·ziening tegen cleze beslissing. - De 
vernietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de straf
vorderi:ng brengt de vernietiging mee 
van de niet de.finitieve beslissing op de 
bm·gerlijke rechtsvordering, ongeacht de 
niet-ontvankelijkheid van de voorziening 
tegen cleze beslissing. 

18 januari en 19 april 1971. 475 en 
762 

50.- Omvctng.- St1·ajzctlcen.- Oas
satiebe?"Oep van cle belclactgcle tegen de 
beslissing op cle stmjvonle1·ing en tegen cle 
einclbeslissingen op cle tegen hem en cloG?' 
hem ingestelcle bw·ge1·lijlce 1'echtsvonle
?"'ingen. - Ve1·nietiging van de beslissing 
op cle stmjvonle1·ing. Ve1·nietiging 
van cle beslissing op cle tegen de be
lclaagcle ingestelcle btwge?'lijlce 1'echtsvoT
de?·ing. - Vemietiging van cle beslissing 
op cle cloo1· cle belclaagcle ingestelcle btW'(JC1'
Ujlce 1'echtsvonle1·ing clie op clezelfcle on
wettelijlcheicl is geg1·oncl . - Zelfs inclien 
cle ve1'nietiging van cle beslissing 01J cle 
stmfvonleTing van ambtswege wonlt ttit
gesp?·olcen. - .De vernietiging, op de 
voorziening van de beklaagcle, van de 
beslissing op de strafvorclering leiclt tot 
de vernietiging van de eindbeslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, die het gevolg is van 
de eerste, en van de eindbeslissing op de 
door hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering, die op dezelfde onwettelijkheicl 
is gegrond, tegen welke beslissingen hij 
zich regelmatig in cassatie heeft voorzien, 
zelfs i:nclien de vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering van ambtswege 
wordt uitgesproken. 

16 februari 1971. 586 

51. - Omvang. - Stmfzctken. - Btw
ge?'lijke 1'echtsvonle1·ingen. - Ve1'001'de-

lencle beslissingen cloo1· clezelfcle onwet
telijlcheicl actngetast. - Einclbeslissingen 
op zelce1·e btwge?'lijlce 1'echtsvo1·de1'ingen 
en geen einclbeslissingen op de anclm·e. 

Voorziening van cle belclctctgde. 
Octssatie vctn cle einclbeslissingen. 
Niet clefinitieve beslissingen geg·roncl op 
clezeljcle omvettige 1·eclen. - Oasscttie die 
leiclt tot de ven~ietiging vctn cle niet clefi
nitieve beslissingen. - Heeft de rechter, 
bij wie verschillende burgerlijke rechts
vorderingen tegen de beklaagde aanhan
gig zijn, beslissi.ngen gewezen clie door 
clezelfde onwettelijkheicl zijn aangetast, 
en zijn sommige van deze beslissingen 
definitief en de andere niet, clan leidt het 
aannemen van de voorziening van de 
beklaagde tegen de eerste beslissingen tot 
de vernietiging van de andere, hoewel 
de voorzieni:ng tegen cleze laatste beslis
singen niet ontvankelijk was op het 
ogenblik clat zij wercl i:ngestelcl. 

23 maart 1971. 705 

52.- Omvang. - St·rajzalcen . - Bu1'
ge1'l·ijlce 1'echtsvonle1·ingen. - Beslissing 
wacw·bij alle aanspmkelijlcheicl voo1· een 
ongeval ten laste vctn cle besttmnle1· van een 
voe?'tttig wonlt gelegcl. - Rechte?' die on
wettel-ijlc beslist heeft clat de fottt van cle 
bestttunle1· vctn het cmcle1·e voe?'tttig niet in 
001'zctlcelijk ve1·bancl staat met het ongeval. 
- Oassatie clie zich niet ttitst1·elct tot cle 
beslissing dctt cle ee1·ste besttmnleT een jout 
heejt begactn waa1'V001' hij aansp1·alcelijlc is. 
- W ordt een arrest, waarbij wordt be
slist dat de bestum·der van een voertuig 
aileen en geheel aansprakelijk is voor de 
gevolgen van een ongeval, vernietigd, 
omclat de rechter onwettelijk beslist heeft 
dat de fout van de bestuurder van het 
andere voertuig niet in oorzakelijk ver
bancl staat met het ongeval, clan strekt 
de cassatie zich niet uit tot de beslissing 
dat de eerste bestu1-ucler een fout heeft 
begaan waarvoor hij aansprakelijk is. 

29 maart 1971. 726 

53.- Omvcmg.- St1·ajzaken.- Btw
ge?·lijlce 1'echtsvonle1·ingen. - Rechtsvonle-
1'ingen ingestelcl cloo1· ve1·schillencle btw
ge?'lijlce pa1·tijen tegen een belclaagcle en 
cloo1· cleze lctcttste tegen een meclebelclaagcle 
en tegen cle voo1· hem btwge1'1'echteli.ilc aan
spmlcelijke pcwtij. - Einclbeslissingen op 
de ?'echtsvonle1·ingen van cle belclaagcle en 
van bepctalcle bu?·ge1'lijke pm·tijen en geen 
einclbeslissing op de 1'echtsvonle1·ing van 
een ancle1·e btt1'(Je1·lijke pm·tij. - Beslis
singen cloo1· clezeljcle onwettelijlcheid aange
tast. - Voo1·ziening in cassatie van de 
beklaagcle tegen· de ve1·scheiclene beslissin-
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gen. - Oassat·ie van de einclbeslissingen 
st1"elct zich ttit tot de niet de finitieve beslis
sing, niettegenstaande de niet-ontvanlcelijlc
heid van de hie1·tegen gm·ichte voo1"ziening 
en de ajstand van deze voo1"ziening zonde1· 
e?"in te bentsten.- Wanneer de beklaagde 
zich in cassatie heeft voorzien tegen de 
beslissingen op de rechtsvorderingen die 
verschillende burgerlijke partijen tegen 
hem hebben ingesteld en tegen de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering 
door hem ingesteld tegen een medebe
klaagde en tegen de voor hem buTger
rechtelijk aansprakelijke partij, en de 
verscheidene beslissingen door hetzelfde 
onwettelijkheid zijn aangetast, strekt de 
cassatie van de eindbeslissingen op de 
rechtsvordering van de beklaagde en op 
de rechtsvorderingen van bepaalde bur
gerlijke partijen zich uit tot de . niet 
definitieve beslissing op de rechtsvorde
ring van een andere burgerlijke partij, 
zelfs indien de beklaagde zich onregel
matig tegen deze beslissing in cassatie 
heeft voorzien en van zijn voorziening 
tegen deze beslissing afstand heeft ge
daan, zonder evenwel erin te berusten. 

5 april 1971. 740 

54.- Omvang.- St?"ajzalcen.- Btu·
ge1"lijlce ?"echtsvo?·de?·ing. - Beschilclcende 
gedeelte niet onde1·scheiden, wat de omvang 
van de cassatie bet1"ejt. - Beg1·ip. - Ten 
aanzien van de burgerlijke rechtsvorde
ring is, in strafzaken, wat de omvang 
van de cassatie betreft, geen beschikken
de gedeelte dat onderscheiden is van het 
door de voorziening bestredene be
schikkende gedeelte, datgene waartegen 
door geen partij in het cassatiegeding een 
ontvankelijke voorziening kan worden 
ingesteld. 

6 april 1971. 747 

55. - Omvang. - St1·ajzalcen. 
A1"?'est waa1·bij de opscho1·ting van cle uit
spmalc van de ve?"OO?"deling wo?"dt bevolen. 
- Oassatie wegens de om·egelmatigheid 
van de 1-eclengeving van deze maat1·egel. -
Oassatie van de beslissing bet1·efjende de 
schttldigve?·lcla1·ing en van de beslissing 
wam·bij de opscho1·ting wo?"dt bevolen. -
Ingeval van cassatie van een arrest 
waarbij de opschorting van de u.itspraak 
van de veroordeling wordt bevolen 
wegens de onregelmatigheid van de reden
geving van deze maatregel, geldt de 
cassatie zowel voor de beslissing betref
fende de schuldigverklaring a ls voor de 
beslissing waarbij de opschorting wordt 
bevolen. 

6 april 1971. 749 

56.- Omvang. - St1"ajzalcen.- Bu1·
ge1·lijlce ?"echtsvO?·de?·ingen. - Voo1·ziening 
van cle belclaagde. - V e1·nietiging van de 
beslissingen op de tegen hem ingestelde 
st1·aj- en btt1"ge1"lijlce ?"echtsvo?·de?·ingen. -
V e?"nietiging die niet leidt tot die van de 
eindbeslissing op de doo1· hem ingestelde 
bm·ge?"lijlce 1"echtsvo1·de1·ing, waa?"tegen hij 
zich niet of om·egelmatig in cassatie heejt 
voo1·zien. - De vernietiging, op de voor
ziening. van de beklaagde, van de beslis
singen op de tegen hem ingestelde straf
en bmgerlijke rechtsvorderingen brengt 
de vernietiging niet mee van de eind
beslissing op de door hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering waartegen hij 
zich niet of onregelmatig in cassatie heeft 
voorzien. 

19 april 1971. 762 

57.- Omvang. - St1"ajzalcen.- Bu1·
ge1'lijlce ?·echtsvo1·de1"ingen. - Beslissing 
waa1·bij de aanspmlcelijlcheid voo1· een 
ongeval tttssen de beide dade1·s wo1"dt ve?·
deeld en waa1·bij ve1·lclam·d wo1·dt dat de 
ve1·zelcema1" van een van hen gehouden is in 
dezeljde mate als zijn ve1·zelce1"de. - Voo?"
ziening van de beide dade1·s. - Ve?·nieti
ging van de beslissingen op de· btwge1·lijlce 
1"echtsvo1·de1·ingen ingesteld tegen de beide 
dade1·s. - Vemietiging die niet leidt tot 
die van de eindbeslissing op de do01· de 
ve1·zelcema1· ingestelde btwge?"lijlce 1"echts
V01"de1"ing, waa1·tegen deze zich niet of 
on1·egelmatig in cassatie heeft voo1·zien. -
De vernietiging, op de voorzieningen van 
de beide daders van een ongeval, van de 
beslissing op de tegen hen ingestelde 
bmgerlijke rechtsvorderingen waarbij de 
aansprakelijkheid wordt verdeeld en bij
gevolg verklaard wordt clat de verzeke
raar van een van de beide daders gehou
den is in dezelfde mate als zijn verzeker
cle, brengt de vernietiging niet mee van 
de eindbeslissing op de door deze verzeke
raar ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring, waartegen hij zich niet of onregel
matig in cassatie heeft voorzien . 

19 april 1971. 762 

58.- Omvang.- St1·ajzalcen.- Btw
ge?·lijlce 1'echtsvo1·de1·ingen. - Beslissing 
waa1"bij alle aanspmlcelijlcheid voo1· een 
ongeval ten laste van de bestttu1·de1· van een 
voe?'tttig wo1"dt gelegd. - Rechte1· die on
wettelijlc beslist heejt dat de venveenle1·, 
bestmwde1· van het ande1" voe1·tuig, geen 
misd1·ijj heejt begaan. - Oassatie van de 
beslissing waa1·bij de bestttu1·de1· van het 
ee1·ste voe1·tuig ve?"OO?"deeld w01·dt tot de 
volledige ve1·goeding van de schade aan het 
tweede voe1·tuig en de bw·ge?"lijlce ?'echtsvo1·-
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de?'ingen van de ee1·ste bestuu1·de1· en zijn 
ve1·zeke1·am· tegen de besttttwde1· van het 
tweede voe1·tuig wo1·den ajgewezen. -
Oassatie die zich niet ttitst1·elct tot de beslis
sing clat de bestum·de1· van het ee1·ste voe1·
tuig een jottt heejt begaan waa1·voo1· hij 
aansp1·alcelijlc is . - De cassatie van de 
b eslissing waarbij alle aansprakelijkheid 
voor een ongeval ten laste wordt gelegd 
van de bestuurder van een voertuig en 
d e bm·gerlijke r echtsvorderingen van deze 
b estuurder en zijn verzekeraar tegen de 
bestuurder van h et tweede voertuig wor
den afgewezen, omdat de rechter onwet
telijk beslist heeft dat deze bestuurder 
geen misclrijf heeft b egaan, strekt zich 
niet uit tot de beslissing dat de bestumder 
van het eerste voertclig een font h eeft 
begaan waarvoor hij aansprakelijk is. 

19 april 1971. 765 

59.- Omvang.- Stmfzaken. - On 
wettelijke ve1·vcmgencle gevangenisstmf. -
Oassatie en venvijzing bepe1·lct tot clit ptmt 
van het beschiklcende gedeelte. - W anneer 
een veroordelend vonnis vernietigd wordt 
omdat de rechter een vervangende ge
vangenisstraf h eeft uitgesproken, die het 
wettelijk maximum te boven gaat, zijn 
de vernietiging en de verwijzing beperkt 
tot dit pcmt van het b eschikkende ge
deelte . 

26 april 1971. 827 

60. - Omvang. - St1·ajzctlcen. 
Ve?'vangende gevangenisst1·aj ttitgesp1·olcen 
buiten de gevallen bij cle wet bepaalcl. -
Gecleeltelijlce casscttie zonde1· ve1·wijzing. 
- W ordt een veroordelend arrest ver
nietigd omdat de rechter bcliten de 
gevallen bij de wet bepaald een vervan
gende gevangenisstraf h eeft "Llitgesproken, 
dan is de cassatie beperkt tot dit 
beschikkende gedeelte en geschiedt zon-
der verwijzing. · 

4 mei 1971. 867 

61. - Omvang. Stmfzalcen. -
Voo1·ziening van het openbaaT ministeTie. 

V en~ietiging van het beschilclcencle 
gecleelte wat cle stmjvonle1·ing bet·rejt. -
St1·elct zich niet ttit tot het beschiklcencle 
gecleelte tvam·in uitspntak wonlt geclaan 
ove1· de geg·ronclheicl van cle btw·ge1·lijlce 
1·echtsvo1·de1·ing. - Wam1eer, op de voor
zieiling aileen van h et openbaar ministe
rie, het Hof h et beschikkencle gedeelte 
v an een arrest op de strafvordering ver
nietigt, strekt d eze vernietiging zich niet 
uit .tot het beschikkencle gedeelte waarin 
uitspraak wordt gedaan over de gegrond-

heid van de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij. 

10 mei en 14 juni 1971. 890 en 1034 

62 . . - Omvang . - Stmjzalcen. -
Voo1·ziening van het opimbaa1· ministe1·ie 
tegen cle beklctagcle en de voo1· hem bu1·ge1·-
1·echtelijlc ctanspmlcelijlce pa1·tij. - Oas
satie van cle beslissing waa1·bij de belclaagde 
wo1·dt ve1'oo1·deelcl. - BTengt de cassatie 
mede van het beschilclcende gedeelte bet1·ef
fencle cle btwge1Techtelijlc aanspmlcelijlce 
pm·tij . - De cassatie, op de voorziening 
van het openbaar ministerie t egen de 
b eldaagcle en d e voor deze burgerrechte
lijk aansprakelijke partij, van d e beslis
s ing waarbij de beklaagde wordt veroor
deeld, brengt de cassatie mede van het 
beschikkende gedeelte betreffende de 
partij die voor deze veroordeling burger
rechtelijk aansprakelijk is verklaard. 

10 en 11 mei 1971. 893 en 915 

63. - Omvang. - Stmfzalcen. -
Ontbossen zonde1· voomjgaande, schi'ijte
lijlce en ttitdntlclcelijlce ve1·gunning van 
het college van bu1·gemeeste1· en schepenen. 
- Beslissing wam·bij tvo1·dt bevolen de 
plaats in de voTige staat te he1·stellen. -
Beslissing ve1·nietigd omclat zij cleze ve1·
plichting aan een beklactgde oplegt zonde1· 
vast te stellen clat hij het cloo?' een mede
belclactgde bed1·even misd1·ijj heejt geplee gcl 
of hieman heejt samengewedct. - Octssatie 
en ve1·wijzing bepe1·lct tot cleze beschilclcing. 
- Ingeval de beslissing, waarbij de her
stelling in de vorige staat wordt b evolen 
van de plaats die ontbost is zonder 
voorafgaande, schriftelijke en uitclrukke
lijke vergum1ing van het college van 
burgemeester en schep enen, vernietigd 
wordt omdat zij d eze verplichting aan 
een beklaagde oplegt zonder v ast te 
stellen dat hij het door een medebeklaag
de bedreven misdrijf heeft gepleegd of 
hieraan heeft samengewerkt, zijn de 
cassatie en de verwijzing beperkt tot 
d eze beschikking. 

II mei 1971. 900 

64 . - Omvang. S tmjzalcen . -
Btwge1'lijlce 1·echtsv01·de1'ingen. - Beslis
sing waa1·bij de ve1·oo1·delingen van cle 
belclaagde jegens de bu1·ge1'lijlce pcwtijen 
binclend wo1·den ve1·lclaanl voo1· de tot 
tussenlcomst opge1·oepen ve1·zelcentcw van 
de bu1·ge1Techtelijlce ctanspmlcelijlcheid van 
de belclactgcle. - D efinitieve beslissing op 
de 1·echtsvonle1·ing van een btt1·ge1'lijlce 
pa1·tij en niet definitieve beslissing op de 
1·echtsvonle1·ing van de ande1·e bu1·ge1·lijlce 
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partij, beide geg1·ond op dezelfde onwette
lijke 1·eden. - Voo1·ziening van de ve1·
zekemar van de beklaagde. - Afstand, 
zonde1· berusting, van de voo1·ziening tegen 
de niet definitieve beslissing. - Oassatie 
van de definitieve beslissing. - Oassatie 
die leidt tot de ve1·nietiging van de tweede 
beslissing. - Ingeval de tot tussenkomst 
opgeroepen verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijld1eid van de 
beklaagde zich in cassatie heeft voorzien 
tegen de beslissing, waarbij zowel de 
definitieve veroordeling van de beklaagde 
jegens een burgerlijke partij a ls de niet 
definitieve veroordeling van de beklaagde 
jegens een andere burgerlijke partij voor 
hem bindend worden verklaard, en beide 
beslissingen door dezelfde onwettelijld1eid 
zijn aangetast, leidt de aanneming van 
de voorziening van de verzekeraar tegen 
de eerste beslissing tot de vernietiging 
van de tweede, zelfs indien de verzeke
raar, zonder erin te berusten, afstand 
heeft gedaan van zijn voorziening tegen 
deze laatste beslissing. 

11 mei 1971. 904 

65. - Omvang. Stmfzaken. -
Bu1·ge1'lijke 1·echtsv01·de1·ing. - Voo1·zie
ning van de belclaagde. - Bttrgerrechtelijlc 
aanspralcelijke pm·tij die zich niet of zich 
om·egelmatig in cassatie heeft voorzien. -
Oassatie op de voo1·ziening van de bellcaag
de. - Gevolg ten aanzien van cle bu1·ger-
1'echtelijlc aanspmkelijlce pm·tij. - Wan
neer een beslissing die de beklaagcle op 
de burgerlijke rechtsvordering veroor
deelt, vernietigd wordt op de voorziening 
van de beldaagde en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij zich niet of zich 
onregelmatig in cassatie heeft voorzien, 
verliest de beslissing waarbij deze partij 
voor de veroordeling burgerrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard, haar be
staansreden. 

1 juni 1971. 971 

66. - Omvang. Stmfza1cen. -
Bttrge1'lijlce 1·echtsvonle1·ing. - Vonnis 
waari1i een fout van de bw·ge1'lijlce pa1·tij 
wo1·dt vastgesteld en alle aanspmlceUjlcheicl 
voo1· een ongeval ten laste w01·dt gelegd 
van de bu1·ge1·lijlce pa1·tij met ttitsluiting 
van de ve1·oordeelde belclaagde. - Vonnis 
alleen ve1·nietigd omdat de doo1' de belclaag
de begane overt1·eding niet in oo1·zalcelijlc 
ve1·band staat met ·het ongeval. - Oassatie 
van de beslissing wam·bij alle aanspmlce
lijkheid voo1· de schade ten laste wordt 
gelegd van de bu1·ge1·lijlce pa1·tij. 
Oassatie die zich niet uitst1·elct tot de 
beslissing dat de bu1·gerlijke pa1·tij een fout 

heeft begaan waa1·voo1· zij aanspmkelijk is. 
- Ingeval een vonnis dat alle aanspra
kelijkheid voor een ongeval ten laste legt 
van de burgerlijke partij, wegens een 
fout die zij h eeft begaan, met uitsluiting 
van de veroordeelde beklaagde, alleen 
vernietigd wordt op grond van de onwet
telijke verklaring dat de door de beklaag
de begane fout niet in oorzakelijk verband 
stond met het ongeval, strekt de vernieti
ging van de beslissing waarbij alle aan
sprakelij lrneid voor de schade ten laste 
van de burgerlijke partij wordt gelegd, 
zich niet uit tot de beslissing dat deze 
laatste een fout heeft begaan waarvoor 
zij aansprakelijk is. 

7 juni 1971. 1001 

67. - Omvang. Stmjzaken. -
Voo1·ziening in cassatie van de beklaagde 
tegen de beslissing op de stmjvo1·de1·ing · 
tegen hem en tegen de eindbeslissingen op 
de tegen hem en do01· hem ingestelde 
btwge1'lijlce 1·echtsvo1·de1·ingen. - Oassatie 
van de beslissing op de st1·ajv01·de1·ing. -
Gevolgen ten aanzien van de beslissingen 
op de tegen en door de belclaagde ingestelde 
btt1'(Je1·lijke 1·echtsv01·de1·ingen. - De cas
satie op de voorziening van de beklaagde 
van de beslissing op de strafvordering 
leidt tot de cassatie van d e eindbeslissing 
op de tegen h em ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, die het gevolg is van 
de eerste, en van de eindbeslissing op de 
door hem ingestelde en op dezelfde 
onwettelijke reden gegronde burgerlijke 
rechtsvordering, tegen welke beslissingen 
hij zich regelmatig in cassatie h eeft 
voorzien, zelfs indien de cassatie van de 
beslissing op de strafvordering van 
ambtswege wordt uitgesproken. 

8 jtmi 1971. 1007 

68. - Omvang. St1·ajzalcen. -
Btwge1'lijlce 1'echtsvo1·de1·ingen. - Beslis
sing waarbij de aanspmlcelijlcheid bij 
helften wo1·dt ve1·deeld tttssen de twee 
beklaagden. - Oassatie op de voo1·ziening 
van een van beide beklaagden van de 
beslissingen op de wede1·zijdse btwge1'lijlce 
1·echtsvonle1·ingen. - Oassatie die zich 
niet ttitst1·ekt tot de beschilcking wam·bij het 
deel in de aanspmkelijlcheid van de ande1·e 
beklaagde minstens op de helft w01·dt 
vastgesteld. - Wanneer de rechter de 
aansprakelijld1eid· voor de gevolgen van 
een ongeval bij h elften verdeeld h eeft 
tussen de twee beklaagden, strekt de 
cassatie van de beslissingen op de weder
zijdse burgerlijke rechtsvorderingen, die 
op de voorziening van een van heiden 
wordt uitgesproken en hierop gegrond 
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is dat de eiser onwettelijk aansprakelijk 
werd verklaard, zich niet uit tot de 
beslissing volgens welke de andere be
klaagde minstens voor de helft aan
sprakelijk is. 

8 jtmi 1971. 1007 

69. - Omvang. Stmjzaken. -
Ve1·oonlelend a?'1'est. Onwettelijkheicl 
van de beslissing wam·bij ~dtstel wo1·dt 
ve1·leend. - Volledige cassatie. - W ordt 
een arrest vernietigd wegens de onwette
lijkheid van de beslissing waarbij aan 
de veroordeelde uitstel wordt verleend 
voor de tenuitvoerlegging van de volle
dige straf of van een gedeelte ervan, dan 
geldt de cassatie voor heel de veroorde
ling. (Impliciete oplossing.) 

8 jtmi 1971. 1010 

70. - Omvang. Stmjzalcen. -
Vemietiging van de beslissing die de 
beklaagde ve1·oo1·deelt. - Regelmatige voo?·
ziening van de bu?·ge?'?'echtelijlc aansp?'a
kelijke pa1·tij. - Vemietiging b1·engt de 
ventietiging mede van het beschikkende 
gedeelte met bet1·ekking tot deze pm·tij, 
zelfs al is zij op een ambtshalve aange
voenl middel uitgesp1·oken. - W annee1· 
de blU'gerrechtelijk aansprakelijke partij 
r egelmatig een voorziening heeft inge
steld, brengt de vernietiging van de 
beslissing die d e beklaagde v eroordeelt, 
zelfs a l is zij op een ambtsh alve aange
voerd middel uitgesproken, de vernieti
ging mede van h et beschikkende gedeelte 
met be trekking tot deze partij. 

14 jtmi 1971. 1019 

71. - Omvang. Stmfzaken. -
Ve1·vallenveTklcwing van het 1·echt tot 
st~wen die is geg1·oncl op een lichcwnelijke 
ongeschiktheid van de beklaagde, mam· 
onwettelijlc wenl ~titgesp1·oken. - Gedeel
telijlce cassatie. -De vervallenverklaring 
van het recht tot sturen wegens lichame
lijke ongeschiktheid van de beklaagde 
is geen straf. - Indien de beschikking 
betreffende de toepassing van deze 
veiligheidsmaatregel vernietigd wordt, 
kan de cassatie aileen gedeeltelijk zijn. 

14 jtmi 1971. 1031 

72. - Omvang. Stntjzaken. -
B~t?'(jeTlijlce ?'echtszalcen. - Beslissing 
waa1·bij de beklctctgde ctlleen ctanspmkelijlc 
w01·dt ve1·lclaa?·d voo1· het ongeval. -
Beslissing waa1·bij onwettelijlc wonlt vast
gestelcl dat niet bewezen is een jottt die de 
beklaagcle ctetn de bu1·ge1·lijke pcwtij ve?'
wijt. - Octssatie clie zich niet ~dtstnkt tot 

het beschikkencle gedeelte waa1·bij woTdt 
beslist dat cle beklaagde een fout heeft 
begaan waa1·voo1' hij aanspmkelijk wonlt 
gestelcl. - Ingeval een beslissing die de 
beklaagde alleen aansprakelijk verklaart 
voor de gevolgen van een ongeval, 
vernietigd wordt omdat de rechter on
wettelijk vastgesteld h eeft dat een door 
de beklaagde aan de burgerlijke partij 
verweten fout niet is bewezen, strekt de 
vernietiging zich niet uit tot het beschik
kende gedeelte waarbij wordt beslist dat 
de beklaagde een fout heeft begaan 
waarvoor hij aansprakelijk wordt gesteld. 

21 juni 1971. 1058 

73. - Omvcmg. St1·ajzalcen. -
B~wgeTlijlce 1'echtsvonle1·ingen. - Rechts
vo?·de1·ing ingesteld tegen de beklaagcle en 
1'echtsvonle1'ing doo1· hem ingesteld tegen 
een medebelclaagde. - Ve1·oonleling op de 
ee1·ste 1'echtsvonle1·ing. - Ve1·we1ping van 
de tweecle. - Beslissingen geg1·ond op 
dezelfcle onwettelijlcheicl. - Ee1·ste beschilc
kencle gecleelte alleen 1·egelmatig best1·eden. 
- Oassatie van clit beschilckende gedeelte 
st?·elct zich niet uit tot het tweecle. - De 
cassatie van de beslissing op de blU'ger
lijke rechtsvordering die tegen de be
klaagde is ingesteld strekt zich niet uit 
tot de beslissing op de rechtsvordering 
die de beklaagde tegen een medebe
klaagde heeft ingesteld, wanneer deze 
laatste beslissing niet regel.rnatig bestre
den wordt, zelfs indien beide beslissingen 
op dezelfde onwettelijkheid zijn gegrond. 
(Impliciete oplossing.) 

21 juni 1971. 1058 

HOOFDSTUK VI. 

VERWIJZING NA CASSATIE. 

(Zie Voo1·ziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK VII. 

AFSTAND . 

(Zie Voo1·ziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK VIII. 

KosTEN . 

(Zie Ge1·echtslcosten.) 

HOOFDSTUK IX. 

REGISTRATIE. - ZEGEL . 

(Zie VooTziening in cassatie.) 
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CASSATIEMIDDELEN. 

I NLEIDING. - Aa.1·d van het cassatie
middel. 

HOOFDSTUX I. - 111/.iddelen die niet 
ontvanlcelijk zijn wegens ondttidelijk
heid. 

HooFDSTUK II. - 11t[iddelen die niet ont
vanlcelijlc zijn omdat niet aangedttid 
wo1·dt tvaa1·in de wet of welke wetsbe
paling is geschonden, of omdctt de voo?' 
ziening zelf niet ontvankelijk is we
gens het ontb?"eken van k1·achtens de 
wet bij de voo1·ziening te voegen stuk
ken of van bij de wet ve1·eiste aanwij
zingen. 

HooFDSTUK III. - Middelen die feite
lijlce g?"ondslag missen. 

§ 1. - Algemene begrippen. - Bewijs dat 
een conclusie neergelegd is of dat er stuk
ken aan de feitenrechter zijn overgelegd. 

§ 2. - Middelen gegrond op stukken die 
niet bij de voorziening worden gevoegd. 

§ 3. - lliiddelen gegrond op een stuk da t 
niet aan de feitem·echter is overgelegd. 

§ 4. - Middelen gegrond hierop da t de 
feitem·echter rechtdoende op de hem over
gelegde stukken een bepaalde b eslissing 
heeft gewezen, hoewel hij ze niet heeft 
gewezen. 

§ 5, - 1\iiddelen gegrond op een of meer 
feiten waarvan de juistheid blijkt noch 
nit de bestreden beslissing noch uit een 
stuk waarop het Hof acht kan slaan. 

HooFDSTUK IV. - Niemve m iddelen . -
Loute?' ju1·idische middelen. 

HOOFDSTUK V. - 11t[iddelen die niet ont
vankelijk zijn wegens gemis aan 
belang voo1· de eiseT. 

HooFDSTUK VI. - 111/.iddelen die niet 
ontvankelijk zijn omdat zij op de 
bestnden beslissing geen bet1·eklcing 
hebben. 

HooFDSTUK VII. - Ambtshalve vooTge
dmgen middel. (Zie CASSATIE.) 

INLEIDING. 

AARD VAN HET · CASSATIEliUDDEL. 

1. - Stmfzaken. - Middel dat lc?"itielc 

oefent op een beoo1·deling van de feiten
?'echte?'. - Niet ontvanlcelijk middel. -
Niet ontvankelijk is het middel dat · 
kritiek oefent op een beoordeling van de 
feitenrechter. (Grondwet, art. 95.) 

12 oktober 1970. 141 

2. - Stmfzaken. - Voo1·ziening van 
de btw·gedijke pa1·tij tegen het a?'?'est 
waa1·bij ham· ve1·zet tegen een beschilclcing 
van buitenve1·volgingstelling wo?"dt ve?'
wo?pen. - 1\!Iiddel hie1·uit afgeleid dat de 
lcame?' van inbeschttldigingstelling haa1· 
beslissing alleen geg1·ond heeft op ove?·
wegingen bet?'etfende de bu?·ge?·lijlce ?'echts
vo?·de?·ing, zonde?' de bezwa1·en te beoo?'
delen. - Ontvanlcelijlcheid. - Ontvan
kelijk tot staving van de voorziening 
van de burgerlijke partij tegen het 
arrest waarbij haar verzet tegen een 
beschikking van buitenvervolgingstelling 
werd verworpen, is h et middel hieruit 
afgeleid dat de k amer van inbeschuldi
gingstelling haar beslissing aileen ge
grond heeft op overwegingen betreffende 
de ontvankelijkheid en de gegrondheid 
van de burgerlijke rechtsvordering, zon
der de bezwaren te beoordelen en derhalve 
zonder te beslissen op de strafvordering. 
(Impliciete oplossing.) 

26 oktober 1970. 187 

3. - Stmfzalcen. - 111/.iddel dat k?-itielc 
oefent op een feitelijlce vaststelling van de 
feitem·echte?·. - Niet ontvankelijlc middel. 
- Niet ontvankelijk is het middel dat 
lu·itiek oefent op een feitelijke vaststel
ling van de feitenrechter. 

30 november 1970. 298 

4. - Stmfzalcen. - Middel geg1·ond 
op de bewee1·de valsheid van een vaststelling 
van het proces-ve?'baal van de te1·echtzitting 
en van de best1·eden beslissing. - Geen 
betichting van valsheid. - Niet ontvan
lcelijlc middel. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat stelt dat, in strijd met de 
authentieke vaststellingen van het pro
ces-verbaal van de terechtzitting en van 
de bestreden b eslissing, de eiser ter 
terechtzitting niet is gehoord en zijn 
grieven met betrekking tot de beschul
diging niet heeft kunnen doen gelden, 
wanneer de eiser noch h et proces-verbaal 
van de terechtzitting noch de bestreden 
beslissing van valsheid heeft beticht. 

15 december 1970. 387 

5. - Stmfzalcen. - Bu?'ge?·lijlce ?'echts
vo?·de?·ing. - Voo?'ziening van de bu?·ge?'
lijlce pa1·tij. - V1'ijwillig tttssenlcomende 
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pa1·tij. - Conclusie van deze pa1·tij tegen 
de beklaagde. - JJtfiddel voorgedmgen tot 
staving van de voo1·ziening en ajgeleid uit 
het geb1·ek aan antwoord op deze conclttsie. 
- Voo1·waa1·de voo1· de ontvanlcelijkheid. 
- De burgerlijke partij is ontvankelijk 
om, tot staving van haar voorziening, 
zich te beroepen op het gebrek aan 
antwoord op de conclusie van de vrij
willig tussenkomende p artij of van de 
tot tussenkomst opgeroepene tegen de 
beklaagde, in zover h aar conclusie betrek
king had op een geschil waarvan d e 
oplossing een tegen haar ingestelde 
rechtsvordering kon bei:nvloeden. (Impli
ciete oplossing.) 

4 januari 1971. 420 

6. - Stmjzaken. - Middel dat ttit de 
schending van de ctangevoenle wettelijlce 
bepalingen slechts een hypothetische en 
onnauwlcetwige gevolg afleidt. - Niet
ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is 
h et middel gericht tegen h et arrest van 
het hof van assisen, dat uit de schending 
van d e aangevoerde wettelijke bepalingen 
enkel een hypothetisch en onnauwkeurig 
gevolg afleidt waarvan het Hof de 
gegrondheid niet kan beoordelen. 

4 januari 1971. 426 

7. - S tmfzalcen. - M iddel wam·in 
j e-iten en 1·echt vennengd zijn. - Niet
ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk, 
wegens vermenging van feiten en recht, 
is het middel dat het Hof ertoe zou 
verplichten feitelijke gegevens na t e 
gaan. (Grondwet, art. 96 .) 

5 januari en 6 april 1971. 431 en 752 

8. - St1·ajzalcen. - Voo1·ziening van de 
btwge1·lijke pm·tij tegen een an·est van 
bttitenve1·volgingstelling. - ]}1 idclel wcta?·
bij de beschilclcing va.n buitenve?·volging
stelling wee1• te1· spralce lcomt. - Niet
ontvanlcelijlcheicl. - Het middel dat d e 
b eschikking van buitenvervolgingstelling 
weer ter sprake brengt is niet ontvanke
lijk tot staving van een voorziening van 
d e burgerlijke p artij tegen de beschikking 
v an een arrest van buitenvervolging
stelling, waarbij zij veroordeeld wordt 
tot schadevergoeding jegens de beklaagde 
of in de kosten van de strafvordering 
of v an d e lnu-gerlijke rechtsvordering. 

19 januari 1971. 488 

9. - Dienstplicht. - Middel dat 
oplcomt tegen een j eitelijlce beoordeling 
van de he?·lcett?·ingsmad. - Niet ontvan
lcelijlc midclel. - Niet ontvankelijk is h et 

middel dat opkomt tegen een feitelijke 
beoordeling van de herkeuringsraad. 

24 februari 1971. 610 

10. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Middel 
waa1·in feiten en 1·echt ve1·mengd zijn. -
N1:et ontvanlcelijlc middel. - F eiten en 
recht zijn vermengd in een middel, dat 
derhalve niet ontvankelijk is, als dit 
middel het Hof zou verplichten gegevens 
van feitelijke aard na te gaan. 

19 m aart 1971. 699 

11. - Stmfzalcen. Stmjvotde1·ing. 
- Ve1·gissing in de vennelding van een 
toegepaste wetsbepaling. W ettelijlce 
ve1·ootdeling. - Geen gmnd tot cassatie
be?·oep.- Indien de door een strafgerecht 
uitgesproken veroordeling wettelijk is, 
dan !evert de vergissing in d e vermelding 
van een toegepaste wetsbepaling geen 
grond op tot cassatieberoep. (Wetb. van 
strafv., art. 411 en 414.) 

19 april 1971. 770 

12. - Stmjzalcen. - Middel wam··in 
feiten en 1·echt vennengd zijn. - Niet
ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is 
het middel afgeleid uit de onregelmatig
heid van een akte van b eroep die op de 
griffie van een politierechtbank is opge
maakt door een b ediende van deze 
gri:ffie, die zich « toegevoegd gri:ffier » 
noemt en die door de r echter was toe
gevoegd voor de terechtzitting waarop 
het beroepen vonnis is gewezen, daar het 
van het Hof de beoordeling vereist van 
feitelijke gegevens waarover het geen 
toezicht heeft. (Wet van 18 juni 1869, 
art. 207, vervangen bij art. 9 van de 
wet van 20 december 1957 .) 

17 m ei 1971. 929 

HOOFDSTUK I. 

MIDDELEN DIE NIET ON TV ANKELIJK 
ZIJN WEGEN'3 ONDUIDELIJKHEID. 

13. - Di1·ecte belastingen. - M iddel 
afgeleid ttit de mislcenning van de bewijs
lc?-acht van de alcten. - Zonde1· verde1·e 
ptecise?·ing. - Niet ontvanlcez.ijlc midclel. 
- Niet ontvankelijk, wegens het ont
breken van precisering, is het uit de 
miskenning van de b ewijskracht van de 
alden afgeleid middel, dat de alden, 
waarvan d e bewijskracht zou miskend 
zijn, niet vermeldt. 

22 september 1970. 70 
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14. - Stmjzaken. - Middel dat de 
miskenning van de bewijskmcht van de 
akten aanvoe?'t. - . Geen nade1·e bepaling. 
- Niet-ontvankelijkheid. - Niet ont
vankelijk, wegens gebrek aan nadere 
bepaling, is het middel afgeleid uit de 
miskenning van de bewijslrracht van de 

· akten, dat niet zegt van welke akten de 
bewijslrracht is miskend, noch waarin 
deze bewijskracht zou miskend zijn. 

12 oktober 1970. 141 

15. - Stmfzalcen. - Middel waa?"bij 
een geb1·elc aan antwoo1·d op de conclusie 
wordt aangevoe1·d. - Geen nade1·e bepa
ling.- Niet ontvankelijlc middel. - Niet 
ontvankelijk is het middel waarbij 
een gebrek aan antwoord op de conclusie 
wordt aangevoerd, zonder opgave van de 
eis, verwering of exceptie waarop niet is 
geantwoord. 

19 oktober en l december 1970. 
161 en 320 

16. - Stmfzaken. - Onnattwkeu1·ig 
middel. - Niet ontvankelijk rniddel. -
Niet ontvankelijk is het middel waarvan 
de onnauwkeurigheid h et Hof in de 
onmogelijkheid stelt de aangevoerde on
wettelijkll.eid t e onderscheiden. 

15 december 1970 en 15 februari 1971. 
387 en 570 

17. - Stmjzaken. - Middel afgeleid 
uit de schending van een wettelijke bepa
ling. - Zonde1· ve1·de1·e p?'ecise1·ing. -
Niet ontvanlcelijk middel. - Niet ont
vankelijk, wegens onduidelijkheid , is het 
middel dat enkel aanvoert dat de bestre
den beslissing een aangehaalde wettelijke 
bepaling h eeft geschonden, zonder verder 
te preciseren waarin d eze schending 
best aat. 

15 februari 1971. 570 

HOOFDSTUK II. 

MIDDELEN DIE N IET ONT V A.NKELIJK ZIJN 
O:lo'IDA,T N IET AA,NGEDUID WORDT WA.A.R
IN DE WET OF WELKE WETSBEPA.LING 
IS GESCHONDEN, OF OJI'I:DAT DE VOOR
ZIENING ZELF NIET ONTV ANKELIJK I S 
WEGENS RET ONTBREKEN VAN KRACH
TENS DE WET BIJ D E VOORZIENING TE 
VOEGEN STUKKEN OF VAN BIJ DE WET 
VEREISTE AANWIJZINGEN. 

18. - Di1·ecte belastingen. - Middel 
ajgeleid ttit de schending van de bewijs
lcmcht van de conclusie. - Middel dat de 

geschonden wettelijke bepalingen niet op
geejt. - Niet ontvankelijlc middel. -
Niet ontvankelijk is het middel, voor
gedragen tot staving van een cassatie
beroep inzake directe belastingen en 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs
kracht van de conclusie, waarin de 
geschonden wettelijke bepalingen niet 
worden opgegeven. (Wetb. van de inkom
stenbelastingen, art. 289 .) 

22 september 1970. 72 

19. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Middel dat 
de wettelijke vemntwo01·ding van de bestre
den beslissing betwist, doch enlcel m·tikel 97 
van de G1·ondwet ve1·melclt. - Niet ont
vankelijk middel. - Niet ontvankelijk, 
in burgerlijke zaken, is h et middel dat 
d e wettelijke verantwoording van de 
bestreden beslissing betwist, doch enkel 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet aanvoert. 

9 oktober 1970 (twee arresten). 131 
en 134 

20. - Di1·ecte belastingen. - JYliddel 
dat enkel wetsbepalingen aanhaalt die 
v1·eemd zijn aan de aangevoe1·de grief. -
Niet ontvankelijlc middel. - Niet ont
vankelijk inzake directe belastingen is 
h et middel dat als geschonden wetsbepa
ling enkel wetsbepalingen aanhaalt, die 
vreemd zijn aan de aangevoerde grief. 

20 oktober 1970. 166 

21. - Di1·ecte belastingen. - JYliddel 
dat een geb1·elc aan antwoo?'d op de con
clttsie aanhaalt. - Oonclusie niet voo1'
gelegd tot staving van de voo1·ziening. -
In de conclttsie geuite bewe1·ingen niet 
venneld in de best1·eden beslissing. -
Niet ontvankelijlc rniddel. - Niet ont
vankelijk inzake directe belastingen is 
het middel dat een gebrek aan antwoord 
op een conclusie aanhaalt, wanneer h et 
bestreden arrest de in d e conclusie geuite 
beweringen niet vermeldt en de eiser 
deze conclusie niet r egelmatig voorlegt. 

20 oktober 1970. 166 

22.- Bu1·ge1'lijlce zaken. -JYliddel dat 
de schending van een wetsbepaling aan
voe?·t zonde1· nade1· te bepalen waa1·in die 
schending bestaat. - Niet ontvanlcelijlc 
micldel. - Niet ontvankelijk is het middel 
dat de sch ending van een wetsbepaling 
aanvoert zonder nader te bepalen waarin 
die schending b estaat. 

24 februari en 19 m ei 1971. 608 en 
939 

23. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - JYliddel dat 
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ltet gebTek aan motive1·ing in1·oept. - Ve?'
melding van a1·tikel 97 van de Gmndwet 
volstaat . - Wa1meer uitsluitend het 
gebrek in de motivering wordt ingeroe
pen, moet het rriicldel aileen artikel 97 
van de Gronclwet vermelden en niet de 
wetsbepalingen die de groncl van de zaak 
betreffen. (vVetb. van btug. rechtsv., 
art. 1080.) 

24 februari 1971. 609 

24. - Dienstplicht. - JYI iddel dat alleen 
een wetsbepaling in1·oept, die v1·eemd is aan 
de aangehaalcle g1·iej. - Niet ontvankelijk 
middel. - Niet ontvankelijk in dienst
plichtzaken is het middel dat aileen de 
schending iiu·oept van _ een wetsbepalillg 
die vreemd is aan de aangehaalde grief. 
(Dienstplichtwetten, gecoorclineerd op 
30 april 1952, art. 51, §§ l en 4.) 

24 februari 1971. 610 

25. - Bu?·ge?'lijlce zaken. - Geen veT
melding van alle geschonden wettelijlce 
bepalingen. - Schending van de ve1·melde 
bepalingen onvoldoende om tot ve1·nietiging 
te leiden. - Niet-ontvanlcelijkheid . -
Niet ontvankelijk is het middel dat, 
indien het gegrond is, niet alle wettelijke 
bepalingen vermeldt, die geschonden 
zouden zijn, wanneer de schending van 
de vermelde bepalingen niet volstaat om 
tot de vernietiging van de bestreden 
beslissing te leiden. (G.W., art. 1080.) 

19 mei 1971. 939 

HOOFDSTUK III. 

MIDDELEN 
DIE FEITELIJKE GRONDSLAC+ MISSEN. 

§ 1. - Algemene begrippen. - Bewijs dat 
een conclusie neergelegd is of dat er stuk
ken aan de feitenrechter zijn overgelegd. 

26.- Btwge1·Zijke zaken. - Middel ten 
betoge van een geb1·elc aan antwoo?'d op een 
bij conclttsie aangevoe?'d ve1·wee1·. - Oon
clusie waa1·in dit venvee1· niet ve1·meld 
wm·dt. - Middel dat jeitelijlce g1·ondslag 
mist. - Feitelijke grondslag mist het 
middel waarin aan de rechter wordt ver
weten niet te hebben geantwoord op een 
bij conclusie aangevoerd verweer, zo clit 
verweer in de conclusie niet vermelcl 
wordt. 

30 oktober 1970. 200 

27 . - Bu?'ge1·l·ijke zaken. - JJI[ iddel ten 
betoge dat op een conclttsie niet is geant-

woo1·d. - Geen conclttsie. - Middel mist 
jeitelijke g1·ondslag. - Feitelijke grand
slag mist het middel ten betoge dat op 
een conclusie niet is geantwoord, wanneer 
geen conclusie is genomen. 

ll februari 1971. 562 

§ 2. - Middelen gegrond op stukken die 
niet bij de voorziening worden gevoegd. 

§ 3. - Mlddelen gegrond op een stuk da t 
niet aan de feitenrechter is overgelegd. 

§ 4. - l\fiddelen gegrond hierop dat de 
feitenrechter rechtdoende op de hem over
gelegde stukken een bepaalde beslissing 
heeft gewezen, hoewel hij ze niet heeft 
gewezen. 

28. - Btwge1·lijke zaken. - JJ![icldel 
ajgeleid uit het geb1·ek aan antwoo1·d op 
een conclttsie waa1·in een jeit woTdt aan
gevoenl. - Beslissing wacwin de 1·eden 
wo1·dt opgegeven wam·in dit jeit te1· zake 
niet dienend is . - JJI[ iddel dat feitelijke 
gmndslag mist. - Feitelijke grondslaCY 
mist het middel waarbij aan de rechte~ 
worclt verweten n iet te hebben geant
woord op een conclusie waarin een feit 
wordt aangevoerd, wanneer de beslissing 
de reden opgeeft waarom dit feit ter zake 
n iet dienend is . 

15 oktober 1970. 151 

29. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Middel 
geg1·ond op een onjttiste ttitlegging van de 
b_e_st?·eclen beslissing. - Middel dat jeite
hJke g1·ondslag mist. - Feitelijke grand
slag missen de middelen die gegrond zijn 
op een onjuiste uitlegging van de bestre
den beslissing. 

30 oktober 1970. 204 

§ 5. - Middelen gegrond op een of meer 
feiten waarvan de juistheid blijkt noch 
uit de bestreden beslissing noch uit een 
stuk waarop het Hof acht kan slaan. 

30 . - Stmfzalcen. - M iddel dat be1·ust 
op feitelijlce beweTingen. - Bewm·ingen 
die geen steun vinden in de stttkken of die 
doo1· bepaalde stttkken tegengesp1·oken wo?'
den. - .1Vliddel dat jeitelijke g1·ondslag 
mist. - Feitelijke grondslag mist het 
middel dat berust op feitelijke beweringen 
die geen stetm vinden ill de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan of 
die door bepaalde stukken tegengespro
ken worden. 

4 januari 1971. 426 
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HOOFDSTUK IV. 

NIEUWE MIDDELEN. - LOUTER 
JURIDISCHE MIDDELEN. 

31. - Stmfzaken. - Bu;·ge;·lijke ;·echts
vo;·de;·ing. - lJiliddel him·uit afgeleid dat 
een nieuwe eis is ontvangen doo?' de ?'echte;· 
in hoge1· be;·oep. - Ontvankelijkheid van 
deze eis niet betwist in hoge;· be1·oep. -
Niet ontvankelijk middel. - Nieuw en 
derhalve niet ontvankelijk is het middel 
hieruit afgeleid, dat een nieuwe eis van 
de burgerlijke partij onwettelijk is ont
vangen door de rechter in hoger beroep, 
hoewel de ontvankelijkheid van deze eis 
voor deze rechter niet is betwist. 

19 oktober 1970. 161 

32.- Stmfzaken.- Bm·ge?"lijke ?'echts
vo?"deTing. - Middel afgeleid uit de mis
kenning van het gezag van gewijsde van 
een beslissing op de bu;·ge1·lijke ;·echtsvo?'
dm·ing die in kmcht van gewijsde is 
gegaan. - M iddel niet vo01·gelegd aan de 
feitemechte?'. - Niet-ontvanlcelijkheid. -
H et middel afgeleid uit d e miskenning 
van het gezag van gewijsde van een 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring mag, zelfs indien deze beslissing 
m kracht van gewijsde is gegaan, niet 
voor het eerst voor het Hof worden 
opgeworpen. 

3 november 1970. 205 

33. - Stmfzalcen. - ll!Iiddel hientit 
afgeleid dat de eerste ?'echte;· de voo1· hem 
genomen conclttsie niet heeft beantwoo1·d. 
- Middel dat niet voor het ee;·st voo?' het 
Hof kan wonlen aangevoe;·d.- Het mid
del hieruit afgeleid dat de eerste rechter 
de voor hem genomen conclusie niet 
heeft beantwoorcl, kan niet voor h et 
eerst voor het Hof worden aangevoerd. 

30 november 1970 (twee arresten). 
296 en 302 

34.- Stmfzalcen.- Btwge?"lijlce ;·echts
vo?·de?·ing. - Middel dat lc?·itielc oefent op 
een beslissing van het. bestreden an·est die 
ove1·eenstemt m et een beslissing van het 
be1·oepen vonnis waa1·op de eise?' voo1· het 
hof van be1·oep geen k?'itiek heeft uitge
oefend. - M iddel v1·eemd aan de openba1·e 
01·de. - Niet-ontvanlcelijkheid. - · Niet 
ontvankelijk is het middel dat vreemd 
is aan de openbare orde en kritiek oefent 
op de beslissing van het bestreden arrest 
op de burgerlijke rechtsvordering, m et 
name met betrekking tot het bedrag v an 
de schadevergoeding en de hoofdelijk-

heid, wanneer deze beslissing overeen
stemt met een beslissing van het beroepen 
vonnis waarop de eiser in cassatie voor 
het hof van beroep geen kritiek heeft 
uitgeoefend. 

30 november 1970. 302 

35. - Stmfzalcen. - Schending van de 
;·echten van de ve1·dediging. - Middel 
hie1·uit afgeleid dat e;· stulcken slecht ve?'
taald en ande;·e vemield of beschadigd zijn. 
- Middel niet vo01·gelegd aan de feiten
?'echte?'. - Niet ontvanlcelijk middel. -
Niet ontvankelijk is het aan de feiten
rechter niet voorgelegd middel hieruit 
afgeleid dat de rechten van de verdedi
ging werden geschonden omdat bepaalde 
stukken slecht vertaald en andere ver
nield of beschadigd zouden zijn. 

1 december 1970. 320 

36. - Stmfzaken. - M iddel dat enlcel 
bet;·ekking heeft op de ;·echtspleging voo;· 
de ee1·ste ?'echte;·. - M iddel V?'eemd aan de 
bevoegdheid en niet ove1·gelegd aan de 
;·echte;· in hoge1· be;·oep. ·- Niet ontvanke
lijlc middel. - Een middel dat vreemd 
is aan de bevoegdheid en enkel betreklcing 
heeft op de rechtspleging voor de eerste 
rechter kan niet voor het eerst voor het 
Hof worden voorgedragen. 

15 december 1970 en 3 mei 1971. 
387 en 857 

37. - Btt;·ge?"lijlce zaken. - R echte;· die 
een hoge?' be;·oep ontvankelijlc heeft ve?'
lclaa;·d. - Middel hie1·uit afgeleid dat de 
beslissing van de ee1·ste ;·echte?· lcmchtens 
de wet in laatste aanleg was gewezen. -
M iddel dat voo?' het eerst voo?' het H of kan 
wonlen voO?·ged?·agen . - In burgerlijke 
zaken kan het middel hieruit afgeleid, 
dat de beslissing van de eerste rechter 
luachtens de wet in laatste aanleg gewe
zen was, voor het eerst voor het Hof 
worden voorgedragen tot staving van 
een voorziening tegen een beslissing 
waarbij ·een hoger beroep ontvankelijk 
is verklaard. (Impliciet e oplossing.) 

16 december 1970. 390 

38. - Stmfzaken. - Midclel ten betoge 
dat de ;·echte;· a;·tilcel 71 van het Stmfwet
boek moest toepassen. - Middel niet voo;· 
gelegd aan cle .feitem·echter. - Niet ont
vanlcelijlc middel. - Niet ontvankelijk is 
het middel ten betoge dat de rechter 
artikel 71 van h et Strafwetboek had 
moeten toepassen, indien geen rechtvaar
digingsgrond voor de feitenrechter is op
geworpen. 

22 februari 1971. 598 
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39. - Bu?·ge?'lijke zaken. - Nieuw 
middel. - Middel dat loute?' in ?'echte is. 
- Beg?"ip. - Is 1outer in rechte en is 
derha1ve niet nieuw, h et midde1 hieruit 
afgeleid dat de feitenrechter de verzeke
raar van de dader van een ongeval ertoe 
heeft v eroordeeld aan een werkgever de 
vergoeding door hem aan zijn werlmemer 
tijdens diens arbeidsongeschiktheid uit
gekeerd terug te betalen, zonder de door 
het slachtoffer werkelijk geleden schade 
volgens de regels van h et gemeen recht 
in feite te beoordelen. 

17 m aart 1971. 689 

40. - Bu?·ge?·lijlce zalcen. - Middel 
afgeleid tdt de schending van een dwingende 
wetsbepaling. - Middel dat voo1· de ee1·ste 
maal lean wo1·den opgewo?pen voo1· het 
Hof van cassatie. - E en middel dat in 
burgerlijke zaken afgeleid is uit de 
schending van een dwingende wetsbe
paling, kan voor de eerste maal worden 
opgeworpen voor het Hof van cassatie. 

19 maart 1971. 699 

41. - Bu?'{fe?"lijlce zaken. - Middel 
afgeleid uit de schending van de a?·tike
len 1057, 7° en 1063, 6° van het Ge?·echte
lijk Wetboek. - Middel dat de openba1·e 
m·de niet makt. - Middel niet voo?"gelegd 
aan de f eitem·echte?·. - Niet-ontvanlcelijlc
heid. - Het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1057, 7° en 1063, 
6° van het Gerechtelijk W etboek en 
hierop gegrond dat d e akte van hoger 
beroep tegen een vonnis inzake echt
scheiding bij dagvaarding om voor de 
rechter in hoger beroep te verschijnen, 
de p1aats, d e dag en het uur van ver
schijning n iet vermeldt, raakt d e open
bare orde niet en is derhalve niet ont
vankelijk omdat h et aan de feitenrechter 
niet is voorgelegd. 

3 jtmi 1971. 981 

42.- Nieuwe middelen.- Btwge?·lijke 
zalcen. - Ve?·wee?·de?' in cassatie heeft in 
zijn conclttsie voo?" de feitem·echte?' de toe
kenning van ve?·goedingsinte?·esten gevo?'
de?·d. - Oonclusie aangenomen. - Eise?' 
betoogt voo?' het ee1·st voo?' het Hof clat deze 
inte1·esten niet mochten wo1·den toegelcend. 
- Niet ontvanlcelijlc midclel. - De eiser 
in cassatie is niet ontvankelijk om voor 
het eerst voor h et Hof te betogen dat 
de rechter onwettelijk aan de tegenpartij 
de door haar gevorderde vergoedingsin
teresten heeft toegek end. 

17 juni 1971. 1049 

43. - Bu?"ge?·lijke zalcen. - Nieuwe 

middelen. - M iddel hiemit afgeleid dat 
het best1·eden a?'?'est m·tilcel 1382 van het 
Bu?'(Je?·lijlc W etboek heeft geschonden door 
het bed1·ag van de doo1· de dade?· van een 
om·echtmatige claacl ve1·schttldigde ve?"goe
dende inte?'esten vast te stellen zoals dit 
gedaan we1·d. - . Vastgesteld bedmg ?'eeds 
doo?" de ee?"ste ?"echte?' aangenomen en voo?' 
het hof van be?"oep niet bec?·itisee?·d. -
Niet ontvanlcelijk middel. - De eiser tot 
cassatie is n iet ontvankelijk om voor het 
Hof aan te voeren dat, door het bedrag 
vast te stellen, zoals dit gedaan werd, 
van de vergoedende interesten op d e 
vergoeding verschuldigd aan het slacht
offer van een ongeval, het bestreden 
arrest artikel 1382 van het Burgerlijk 
W etboek heeft geschonden, indien dit 
bedrag door d e eerste rechter op dezelfde 
wijze was vastgesteld, zonder dat dit 
door de eiser voor het hof van beroep 
werd becritiseerd. 

22 juni 1971. 1073 

44. - Bu?·ge?·lijlce zaken. - Niet ont
vanlcelijlce middelen.- Micldel waa1·in een 
exceptie van nietigheid van een akte van 
?'echtspleging wo1·dt voo?·ged?·agen. - Ge
?'echtelijlc Wetboelc, m·tilcel 864, alinea 1. 
- Nietigheid gedelct indien zij door de 
pa?"tij niet is voo?'gedmgen voo1·dat een 
vonnis of a?'?'est op tegenspraak is gewezen. 
- De nietigheden als bepaald in arti
kel 862 van het Gerechtelijk W etboek 
zijn gedekt wanneer een vonnis of arrest 
op t egenspraak, behalve datgene dat een 
maatregel van inwendige aard inhoudt, 
gewezen is zonder dat deze nietigheden 
door de partij zijn voorgedragen of door 
de rechter ambtshalve zijn uitgesproken. 
(G.W., art. 864, lid 1.) 

25 juni 1971. 1081 

45. - Btt?'f!e?·lijlce zalcen. - Middel ten 
betoge dat een cleskundigenonde?"zoelc doo?" 
nietigheid is aangetast omdat cle deskttndige 
de woorclen " ilc ve1·lclam· " heeft geb?'ttikt in 
plaats van " i lc zwee?' "· - B ewee1·de 
nietigheid gedekt doo?' een vonnis of a?Test 
op tegenspmalc. - Micldel niet ontvanlce
lijlc . - Het middel dat doet gelden, dat 
een deskundigenonderzoek door nietig
h eid is aangetast omdat de door de 
rechter aangestelde desktmdige de woor
den "Ik verklaar mijn opdracht te hebben 
vervuld ... " te h ebben gebruikt in plaats 
van de woorden cc ik zweer mijn opdracht 
te hebben vervuld .. . "• t erwijl de woorden 
" ik zweer " tot het wezen van de eed 
behoren en een eenvoudige verklaring 
dus geen eed vormt, is niet ontvankelijk, 
aangezien de beweerde nietigheid gedekt 
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is door een vonnis of een arrest op tegen
spraak. 

25 jcmi 1971. 1081 

HOOFDSTUK V. 

MIDDELEN DIE NIET ONTV ANKELIJK ZIJN 
WEGENS GEJ\US AAN BELANG VOOR DE 

ElSER. 

46. Stmjzalcen. Bm·gerlijlce 
1'echtsvo1·de1·ing. - Voo1·ziening van de 
belclaagde. - M iddel dat enlcel hitiek 
oejent op de ve1·deling of de niet-ve1·deling, 
onde1· de bu1·ge1'lijke pa1·tijen, van de 
vm·goeding w_aa1·toe de beklaagde is ve1'
oonleeld. - Beklaagde die niet bewijst 
dat hij pe1·soonlijlc belang heeft bij de 
wijziging van deze ve1·dez.ing of bij deze 
verdeling. - Van be lang ontbloot middel. 
- Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet ont
vanlmlijk, bij gebrek aan belang, is het 
door de beklaagde, eiser tot cassatie, 
aangevoerde mid<;lel dat enkel kritiek 
oefent op de verdeling of de met-verde
ling onder de burgerlijke partijen, van 
het bedrag van de schadevergoeding 
waartoe de beldaagde wordt veroordeeld, 
zonder te bewijzen dat hij persoonlijk 
belang heeft bij de wijziging van deze 
verde ling of bij deze verde ling (I). 

7 september 1970. 15 

47. - Bu1·ge1·lijke zalcen. - Middel 
dat k1·itielc oefent op een ten ove1·vloede 
gegeven 1·eden van de best1·eden beslissing. 
- Niet ontvankelijk middel. - Zander 
belang en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel dat kritiek oefent op een ten 
overvloede gegeven reden van de be
streden beslissing. 

17 september 1970 en 19 maart 1971. 
50 en 699 

48 . - Stmfzalcen. - An·est waa1·bij 
de belclaagde wordt ontslctgen van de 
ve1·volgingen . - Beslissing die bindend 
wo1·dt ve1·lclaa1·d voo1· de ve1·zelceraa1' van 
de belclaagde . - .Middel van de bu1·ge1'lijlce 
pa1·tij gegrond op de tegenst1·ijdigheid van 
de ve1·meldingen bet1·e(jende de identiteit 
van de ve1·zelce1·aa1·. - Niet ontvanlcelijlc 
rniddel . - Niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, is het middel 
van de bmgerlijke partij gericht tegen 
een arrest dat voor de verzekeraar van 
de bmgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de beldaagde bindend verklaart een 
beslissing, waarbij de beklaagde wordt 
ontslagen van de vervolgingen wegens 

aan deze burgerlijke partij veroorzaakte 
onopzettelijke letselen, en gegrond op de 
tegenstrijdigheid van de vermeldingen 
van de processen-verbaal van de terecht
zitting en van het arrest betreffende de 
identiteit van deze verzekeraar. 

19 oktober 1970. 162 

49. - Btwge1·lijlce zalcen. - Middel 
waa1·in enlcel lc1·itielc wordt uitgeoefend op 
bepaalde 1·edenen van de beslissing. -
Beschilclcende gedeelte wettelijlc vemntwo01·d 
doo1· een ande1·e 1·eden. - Niet-ontvanlce
lijlc rniddel. - Niet ontvanlmlijk, wegens 
het ontbreken van belang, is het middel 
dat e1ikel kritiek uitoefent op bepaalde 
redenen van de bestreden beslissing, 
indien het beschikkende gedeelte wette
lijk wordt verantwoord door een andere 
red en. 

30 oktober en 19 november 1970, 
19 februari 1971. 202, 256, 596 

50.- Stmjzalcen. - Stmfvo1·de1·ing.
Voo1·ziening tegen een ve1'001'deling wegens 
onopzettelijlc toebrengen van ve1·wondingen. 
- Ve1·oordeling geg1·ond op een gebrek 
aan voo1·zichtigheicl of V001'Z01'g dat een 
ove1·t1·eding van het wegve1'kee1'81'eglernent 
en een onvoo1·zichtigheid oplevert. 
M iddel wam·in wo1·dt be twist dat het 
gebrelc aan voo1·zichtigheid of V001'Z01'g 
een overt1·eding van het wegve1·lcee1'81'egle
ment opleve1·t. - Niet-ontvanlcelijlcheid. 
- vVanneer de bestreden beslissing als 
bestanddeel van het misdrijf van onop
zettelijk toebrengen van verwondingen 
een gebrek aan voorzichtigheicl of voor
zorg releveert, dat een overtrading van 
het wegverkeersreglement een onvoor
zichtigheid oplevert, is niet ontvankelijk 
wegens het ontbreken van belang, het 
middel gericht tegen de beslissing op de 
strafvordering dat enkel betwist dat het 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
een overtrading van dit wegverkeers
reglement oplevert. (vVetb. van strafv., 
art. 411 en 414 ; Strafwetb., art. 418 en 
420.) 

9 november 1970. 216 

51. - Stmfzalcen. Stmjvo1·de1·ing. 
- Cassatiebe1·oep van de belclaagde. -
Middel waa1·bij alleen een onwettelijlcheid 
wo1·dt aangevoe1·d van de beslissing op de 
tegen een rnedebelclaagde ingestelde st1'af
V01'de1'ing. - Niet-ontvanlcelijlcheid. -
Niet ontvankelijk tot staving van het 
cassatieberoep van de beklaagcle tegen 
de beslissing op de strafvordering is een 
middel waarbij aileen een onwettelijk-
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heid wordt aangevoerd van de beslissing 
tot vrijspraak van een medebeklaagde. 

23 november 1970. 270 

52.- Strafzaken.- Strafvo1·de1·ing.
Een enkele st1·af u.itgesprolcen wegens ve7·-
schillende misdTijven. - Middel dat enkel 
bet1·eklcing heeft op een deze1· misd1·ijven. 
- Stmf wettelijk ge1·echtvaanligcl do01· 
een ande1· misd?·ijf. - Niet ontvankelijlc 
middel. - W anneer wegens verschillende 
misdrijven een enkele straf is uitgespro
ken, is niet ontvankelijk wegens het 
ontbreken van belang de eis tot vernie
tiging vail de beslissing op de strafvorde
ring gegrond op een middel dat enkel 
betrekking heeft op een dezer misdrijven, 
hoewel de uitgesproken straf wettelijk 
gerechtvaardigd blijft door een ander 
misdrijf. (Wetb. van strafv., art. 411 en 
414.) 

23 november 1970, 
8 maart 1971. 

12 januari en 
278, 456 en 654 

53. - Stmfzaken. - Stmfvonle?·ing. 
- Ve1·oonlez.ing wegens onopzettelijk do
den. - Vast.stelling clat de beklaagde 
twee ove1't1·edingen heeft begaan die elk 
een gebrelc aan voontitzicht of voo?·zicht·ig
heicl opleve1·en waa1·doo1· de clood van de 
get1·ofjene is ve7'001'Zaakt. - Micldel dat 
enkel bet1·ekking heeft op een van de 
ove1't1·edingen van het wegve?·lcee?'S?'egle
ment.- Niet-ontvankelijkheid. - Neemt 
de b estreden beslissing als bestanddelen 
van h et wanbedrijf van onopzettelijk 
doden twee overtredingen van h et weg
verkeersreglement in acht, die elk een 
gebrek aan vooruitzicht of voorzichtig
heid opleveren waardoor de dood van 
de getroffene is veroorzaakt, dan is het 
micldel, clat gericht is tegen de beslissing 
op de strafvordering en enkel betrekking 
heeft op een van deze overtredingen, 
niet ontvankelijk wegens h et ontbreken 
v an belang. (Wetb. van strafv., art. 411 
en 414; Strafwetb., art. 418 en 419.) 

14 december 1970. 371 

54. - Stmjzaken. - lVIiclclel clat is 
aangenomen en de ven~ietiging met zich 
b1·engt. - Ancle1· midclel dat tot geen 
casscttie zoncleT venvijzing aanleicling lean 
geven. - Jl({ iclclel clat niet moet wonlen 
oncle1·zocht. - Wordt een middel aange
nomen dat de cassatie van de beslissing 
met zich brengt, dan client h et Hof de 
andere 1niddelen niet te onclerzoeken die 
tot staving van de voorziening worden 
voorgedragen en tot geen cassatie zonder 
verwijzing aanleiding ku:men geven. 

14 decernber 1970. 379 

55. - Stmfzaken. - Voomiening in 
cassatie van de ve?'OO?'deelde beklaagde. -
Jl({icldel van ambtswege dat leidt tot 
cassatie zonde1· ve1·wijzing. - Middel 
voo1·ged1·agen tot staving van de voo?·zie
ning. - M iddel clat geen onde1·zoek van 
het Hoj behoejt. - Indien op de voorzie
ning van de veroordeelde beklaagde een 
middel leidend tot de vernietiging zonder 
verwijzing ambtshalve wordt opgewor
pen, bel-weft het middel van de eiser tot 
staving van zijn voorziening, geen onder
zoek van het Hof. 

11 januari 1971. 448 

56. - Stmfzaken. - Bu1·gm·lijke zalcen. 
- JJ!Iiddel ajgeleid uit de miskenning 
van de bewijsk1·acht van een conclusie. -
RechteT die ove1· het bij conclusie vo01·ge
dmgen miclclel ttitspraak heeft geclaan 
zoals hij dit hacl moeten cloen indien hij 
cle aangegeven mislcenning niet had begaan. 
- Middel zonde?' belang. - Van belang 
ontbloot en derhalve niet ontvankelijk 
is het cassatiemiddel afgeleid uit de mis
kenning van de bewijskracht van de 
conclusie van een partij, wanneer de 
rechter over het bij conclusie voorge
dragen middel uitspraak heeft gedaan 
zoals hij het had moeten doen indien 
hij de aangegeven miskenning niet had 
begaan. 

18 januari 1971. 480 

57 . Stmjzalcen. Btwge1·lijke 
7'echtsvonle1'ing. - Cassatiebe1·oep van de 
bu?·ge?'lijlce pm·tij. M iddel hie1·uit 
af geleid dat de Techte?', naclat hij de be
klaagde heeft v1·ijgesp1'0lcen, nagelaten 
heejt 1·echt te doen op de bu?·ge?'lijke 
1'echtsvonle1·ing. - JJ!licldel niet ontvanlce
lijk bij geb1·elc aan belang. - Niet 
ontvankelijk wegens het ontbreken van 
belang is h et middel door de burgerlijke 
partij hieruit afgeleicl dat de rechter, 
die de beklaagde van vervolging heeft 
ontslagen, omdat het misdrijf niet bewe
zen was, nagelaten heeft recht te doen 
op de burgerlijke rechtsvordering die op 
dit misdrijf is gegrond. 

1 februari 1971. 529 

58. - Stmfzalcen. Voo1·ziening van 
het openbaa1· ministe1·ie. - Ambtshalve 
opgewo1·pen middel clat leidt tot een ve?'
nietigin g met ve1·wijzing. Middel 
voo1·gedntgen tot staving vcm de voo?·ziening 
lean geen ?'ttime1·e ve1·nietiging of ven~ieti
ging zoncle1· ve1·wijzing meebTengen. -
Jl({ iddel clat doo1· het H of niet moet w01·den 
nagegaan. - Indien op de voorziening 
van het openbaar ministerie een middel 
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leidend tot een vernietiging met verwij
zing ambtshalve wordt opgeworpen, moet 
h et Hof niet vooraf het middel nagaan 
dat de eiser h eeft voorgedragen tot 
staving van zijn voorziening, en dat 
geen ruimere vernietiging of vernietiging 
zonder verwijzing zou kunnen meebren
gen. 

2 maart 1971. 626 

59. - Bu1·geTlijke zaken . - JJ!Iiddel 
dat slechts tegen een ?'eden van de best?·eden 
beslissing oplcomt. - Voo1·waa1·de opdat 
wegens een andere niet best1·eden ?'eden 
het rniddel niet ontvanlcelijk zij. - Opdat 
een cassatiemiddel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk zij, wegens een reden 
van de beslissing die het niet bestrijdt , 
moet deze reden het beschikkende ge
deelte wettelijk verantwoorden. 

4 maart 1971. 639 

60. - T~tchtzaken. Voo1·ziening 
tegen een beslissing van de gemengde 
1·aad van beTOep van de Orde van genees
he?·en. - Beslissing tot bevestiging van die 
welke was ttitgesproken door de p?·ovin
ciale 1·aad van de 01·de van geneeshe1·en. -
Middel geg1·ond op de omegelmatigheid 
van het hoge1· be1·oep van de voorzitte1· 
van de provinciale mad. - 1\lliddel niet 
ontvankelijk wegens het ontb1·elcen van 
belang. - Niet ontvankelijk wegens h et 
ontbreken van b elang is het middel 
hieruit afgeleid dat de gemengde raad 
van beroep van d e Orde van geneesh eren 
het hoger beroep van de voorzitter van 
de provinciale raad van de Orde van 
geneesh eren ten onrechte ontvankelijk 
h eeft verklaard, terwijl de bestreclen 
beslissing de door de provinciale raad 
uitgesproken straf bevestigt. 

9 maart 1971. 658 

61 . - Stmfzaken. S tmjvO?·de?·ing. 
- Voo1·ziening tegen een ve?·oo?·delende 
beslissing wegens onopzettelijk toeb1·engen 
van slagen of ve1·wondingen aan ve?·schil
lende pe1·sonen. - Een enlcele st1·aj. -
M iddel afgeleid uit het gebrelc aan ant
woord op de conclttsie . - Conclttsie die 
enlcel bet1·elclcing heejt op het toeb1·engen 
van slagen of ve1·wondingen aan sommige 
van deze pe1·sonen. - Stmf die wettelijlc 
ge1·echtvam·digd blijft doo?' de rnisd1·ijven 
van slagen of venvonclingen wam·van de 
-anden pe1·sonen het slachto(je?' zijn ge
weest. - Niet ontvanlcelijlc middel. -
W ordt een enkele straf uitgesproken 
wegens h et onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen aan verschillende 
personen, dan is wegens het ontbreken 

van belang niet ontvankelijk het middel, 
dat de beklaagde tot staving van zijn 
voorziening h eeft opgeworpen tegen de 
beslissing op de strafvordering, en hier
uit heeft afgeleid dat de rechter niet 
heeft geantwoord op de conclusie waarin 
ontkend wordt dat deze beklaagde aan 
sommige van die personen slagen of 
verwondingen h ad toegebracht, wanneer 
de uitgesproken straf wettelijk gerecht
vaardigd blijft door de andere misdrijven 
van onopzettelijke slagen of verwondin
gen. (Wetb. van strafv., art. 411 en 
414.) 

23 maart 1971. 705 

62. - Stmfzalcen. Ve1·oordeling 
wegens diejstal. - Cassatiebe1·oep van de 
belclaagde. - Middel hie·ruit ajgeleid dat 
het jeit als oplichting moest wo1·den om
sch?·even. - Stmf blijjt wettelijlc ge?·echt
vaa?·digd niettegenstaande de aangegeven 
ve1·gissing. - Niet ontvanlcelijlc middel. 
- Niet ontvankelijk, bij gemis aan 
belang, is het middel hieruit afgeleid 
dat h et a ls diefstal omschreven feit 
waarvoor de eiser is veroordeeld als 
oplichting had moeten omschreven zijn, 
t erwijl de uitgesproken straf binnen de 
wettelijke perken van dit laatste misdrijf 
blijft. (Wetb. van strafv., art. 411 en 
414.) 

23 maart 1971. 708 

63 . - Stmfzalcen. - Stmjvorde?·ing. -
Voorziening in cassatie van het openbaa1· 
ministe1·ie. - Middel geg1·oncl op de 
ve1ja1·ing van de stmfvo?·de?·ing. - V?'ij
spraalc. - Niet ontvanlcelijk middel. -
Niet ontvankelijk wegens gemis aan 
belang is h et middel, waarbij het open
baar ministerie tegen de bestreden beslis
sing als grief aanvoert dat zij de beklaag
de heeft vrijgesproken omdat het misdrijf 
niet bewezen was, terwijl de strafvorde
ring verjaard was. 

29 maart 1971. 722 

64. - Btt?· ge?'lijlce zalcen. - 1\lliddel 
afgeleicl uit de mislcenning van de · bewijs
lc?-acht van de conclusie. - Rechte1· die 
beslist heeft ove1· het bij conclttsie voo?·ge
steld micldel zoals hij het had inoeten doen 
indien hij, zoals aangegeven, de concl·usie 
niet rniskend had. - Middel van belang 
ontbloot. - In burgerlijke zaken is van 
belang ontbloot het cassatiemiddel afge
leid uit de miskenning van de b ewijs
kracht van d e conclusie van een p artij , 
wmmeer de rechter over h et bij conclusie 
voorgesteld middel beslist h eeft zoals hij 
het had moeten doen, indien hij, zoals 
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aangegeven, de conclnsie niet miskend 
had. 

15 april 1971. 761 

65.- Stmfzalcen.- Stmfvordering.
Middel dat een ve1·gissing in de omsch?·ij
ving van het misd1·ijf aanvoe1·t. - Om
sch?·ijving waa1·in volgens de bewoo1·dingen 
van de wet alle bestanddelen van het 
misd1·ijf wo1·den ve1·meld, maa1· waa1·in 
ve1·lcem·delijk een aan di t misd1·ijf v1·eemde 
omstandigheid w01·dt toegevoegd. - Ve1'
gissing zoncle1· gevolg op cle wettelijkheid 
van cle ve1·oonleling. - Niet ontvankelijk 
midclel. - Niet ontvankelijk wegens het 
ontbreken van b elang is h et middel dat 
aan de beslissing v erwijt in d e omschrij
ving van het misdrijf verkeerdelijk te 
wijzen op een aan clit misdrijf vreemde 
omstandigheid, wanneer de vergissing 
zonder gevolg is op de wettelijkheid v an 
de uitgesproken veroordeling, aftngezien 
in de omschrijving volgens de bewoordin
gen van d e wet alle bestanddelen van het 
m sdrijf worden vermeld. 

19 april 1971. 770 

66. - Stmfzaken. - lJ!Iiddel dat, zelfs 
geg1'0nd, niet tot cassatie kan leiden. -
Niet ontvankelijk middel. - Niet ont
vankelijk wegens gemis aan belang is 
het middel dat niet tot cassatie kan 
leiden, zelfs indien het gegrond is. 

20 april 1971. 774 

67. - Stmfzaken . - Stmfvo1·de1·ing. 
Voo1·ziening van het openbcta?' ministe

rie. - Midclel ge1·icht tegen v1·ijspmalc. -
Ve1jm·ing.- Niet ontvankelijk miclclel.
Niet ontvankelijk wegens gemis aan 
belang is het micldel waarbij het open
baar ministerie aanvoert dat het arrest 
de beklaagde ten onrechte h eeft vrijge
sproken omdat op de overtreding geen 
straf was gesteld , wanneer de strafvorde
ring verjaard is. 

20 april 1971. 774 

68. - B~wge1·lijke zaken. - M iclclel 
dat zoncle?' belang is gew01·den wegens de 
beslissing van het H of ove1· een ancle1· 
miclclel. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet 
ontvankelijk is h et micldel cla t voor de 
eiser zoncler belang is geworclen wegens 
de beslissing van h et Hof over een ancler 
micldel. 

23 april 1971. 818 

69. - Stmfzalcen. - .Jl!Iidclel geg1·oncl 
op een clwaling in ?'echte van de 1'echte1·. 
- Dwaling zonde1· invloecl op de wettelijk-

heid van het beschikkende gedeelte. -
lJ!I iddel zonde1· belang. - Onontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk, bij gebreke 
van belang, is het middel dat aan de 
rechter verwijt een clwaling in rechte 
te hebben begaan, wanneer deze zonder 
invloed is op de wettelijkheid van het 
bestreden beschikkende gedeelte. 

10 mei 1971. 891 

70. - Stmfzaken. Voo1·ziening in 
cassatie tegen een an·est van ve?·oo1·deling 
wegens ove1't1·eding van artilcel 4·22 van 
het Stmfwetboelc. - Ar1·est dat aan de 
belclaagcle twee afzonde?'lijke fouten ten 
laste legt die de onopzettelijlce oorzaalc zijn 
geweest van een ongeval met cle t1·arn. -
M iddel dat alleen een enlcele van cleze 
fo~tten betwist. - Niet-ontvankelijlcheid. 
- vV am1eer de bestreden beslissing als 
bestancldelen van het bij artikel 422 van 
h et Strafwetboek omschreven misdrijf 
twee afzonderlijke fouten vaststelt, die 
elk de onopzettelijke oorzaak zijn van 
een ongeval met de tram, is niet ontvan
kelijk het middel dat a ileen het bestaan 
van een enkele van cleze fouten betwist. 

14 jtmi 1971. 1019 

71. - St?·afzaken. - A1Test van ve1'
o01·deling wegens onopzettelijlc toeb1·engen 
van venvonclingen, geg1'0nd op twee gege
vens. - Onmogelijlcheicl ~tit te malcen of 
de samenloop van deze gegevens dan wel 
slechts een e1·van do01· het hof van be1·oep 
bescho1twd wonlt als een bestandcleel van 
een geb1·elc aan voo1·zichtigheicl of voo?'
zorg. - 111iclclel dat een enlcel van deze 
gegevens betwist. - Ontvanlcelijlcheid. -
Indien een arrest van veroordeling wegens 
onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen gegroncl is op twee gegevens, 
zoncler clat kan worden uitgemaakt of de 
samenloop ervan of elk gegeven afzonder
lijk door het hof van b eroep beschouwd 
wordt a ls een bestanddeel van-een gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg ten 
gevolge waarvan de getroffene v erwon
clingen heeft opgelopen, clan k an het 
micldel, clat slechts een enkel van deze 
gegevens betwist, niet onontvankelijk 
worden verklaarcl wegens het ontbreken 
van belang. (Impliciete oplossing.) 

14 juni 1971. 1022 

72. - Stmfzalcen. Beslissing tot 
inteme1'ing. - 111iclclel afgeleid ~tit een 
om·egelmatigheicl in de 1·echtspleging bet?'ef
fencle de voo?'lopige hechtenis. - 111iddel 
niet ontvanlcelijlc. - Niet . ontvankelijk, 
wegens het ontbr.eken van belang, is het 
middel dat is gericht tegen een beslissing 
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tot internering en afgeleid uit een 
onregelmatigheid in de rechtspleging 
betreffende de voorlopige hechtenis, daar 
deze onregelmatigheid geen invloed h eeft 
op de wettelijkheid van de beslissing tot 
internering. 

14 juni 1971. 1031 

73.- Stmfzaken.- A1Test van b·uiten
vervolgingstelling. - Voo1·ziening in cas
satie van de bu1·ge1·lijlce pa1·tij. - JYI iddel 
ge1·icht tegen de beschikking van bttiten
vervolgingstelling. - Niet ontvankelijk 
middel. - D e burgerlijke partij die zich 
in cassatie voorziet tegen een arrest van 
buitenvervolgingstelling waarbij zij tot 
schadevergoeding alsmede in de kosten 
wordt veroordeeld, is niet ontvankelijk 
om tot staving van haar voorziening een 
middel aan te voeren dat gericht is de 
beschikking van buitenvervolgingstelling. 
(Sv., art. 216 en 373.) 

21 juni 1971. 1063 

74 . - Bu1'[Je1·lijke zaken. - Middel 
dat k1·itielc oefent op een beschilcking van 
de best1·eden beslissing waw·doo1· de eise1· 
niet leon benadeeld w01·den. - Niet-ont
vankelijkheid. - Niet ontvankelijk, we
gens h et ontbreken van belang, is het 
middel dat kritiek oefent op een b epaling 
van de bestreden beslissing waardoor d e 
eiser niet kon benadeeld worden. 

25 juni 1971. 1094 

75. - Stmfzalcen . Ye1·oordeling 
wegens valsheid en gebniik van valse 
stttklcen. - Middel heeft alleen bet1·elcking 
op sommige valse stulclcen. - Stmj 
ge1·echtvaa1·digd doo1· valsheid en gebruilc 
van ande1·e valse stttlclcen. - Niet-ont
vanlcelijlc middel. - Indien de beklaagde 
tot een enk ele straf is veroordeeld wegens 
valsh eid en gebruik van valse stukken, 
is niet ontvankelijk het middel, dat 
alleen betrekking heeft op h et gebruik 
van sommige valse stukken, wanneer d e 
straf wettelijk gerechtvaardigd is door 
valsheid en gebruik van andere v alse 
stukken. 

28 juni 1971. 1105 

76. - Stmfzaken. - Middel dat de 
1'echte1· venvijt de bewijslcmcht van een 
alcte te heb ben geschonden. - Schending 
zonde1· invloed op het beschiklcende gedeelte. 
- Middel niet ontvanlcelijlc. - Niet 
ontvankelijk bij gebrek aan b elang is h et 
middel dat aan de rechter verwijt de 
bewijskracht van een akte te hebben 
geschonden, zo deze schending zonder 

invloed is op het beschikkende gedeelte 
van zijn beslissing. 

20 juli 1971. 1126 

77. - Stmjzalcen. Oassatievoo?·zie-
ning van de ve1·oo1·deelde belclaagde. -
JJ1.iddel ambtshalve opgew01'Pen leidt tot 
cassatie met ve1·wijzing. - Middel voo?·
gedmgen tot staving van de voo1·ziening 
dat tot geen cassatie zonde1· verwijzing 
lean leiden. - Middel behoeft geen onde1·
zoelc van het H of. - W anneer op de 
voorziening van de veroordeelde beldaag
de een middel, dat leidt tot cassatie m et 
verwijzing, ambtshalve wordt opgewor
pen, is het Hof niet verplicht vooraf het 
middel te onderzoeken dat de eiser tot 
staving van zijn 'voorziening h eeft voor
gedragen en dat tot geen ca.ssatie zonder 
v erwijzing kan leiden . 

18 augustus 1971. 1132 

HOOFDSTUK VI. 

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN 
OJVIDAT ZIJ OP DE BESTREDEN BESLIS
SING GEEN BETREKKING HEBBEN. 

78. - Di1·ecte belastingen. - Middel 
bet1·efjende een geschil waa1·van het hof 
van be1'0ep geen lcennis heeft genomen en 
dat doo1· het a1'1·est niet is beslecht. -
Niet ontvankelijk middel. - Niet ont
vankelijk, inzake directe belastingen, is 
h et middel betreffende een geschil waar
van het hof van b eroep geen k ennis 
h eeft genomen en dat door het arrest 
niet is beslecht. 

17 november 1970. 251 

79. - Stmfzaken. Oommissie tot 
besche1'1ning van de maatschappij. 
Oassatiebe1·oep tegen een beslissing tot 
ve1·we1'Ping van een ve1·zoelc om invrijheid
stelling. - M iddel v1·eemd aan de best1·eden 
beslissing. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk is h et middel gericht 
t egen een beslissing van de commissie 
tot bescherming van d e maatschappij 
waarbij een aan d eze b eslissing vreemd 
verzoek om invrijheiclstelling wordt ver
worpen. 

23 november 1970. 268 

80. - S tmfzalcen. Oassatiebe1'0ep 
tegen een beslissing vctn de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij tot ver
we1·ping van een ve1·zoelc om inV?·ijheid
stelling van de ge~nte1·nee1·de. - JJ1.iddel 
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ge1:icht tegen het advies van de p1'0GU?'eU?' 
des Konings. - Middel VJ"eemcl aan de 
beslissing.- Middel niet ontvankelijk. 
Niet ontvankelijk tot staving van een 
cassatieberoep tegen de beslissing van 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij, waarbij een verzoek om 
invrijheidstelling van de gelnterneerde 
wordt verworpen, is het middel dat 
gericht is tegen het advies van de 
procureur des Konings, zodat het aan 
deze beslissing vreemd is . 

23 november 1970. 268 

81. - Stmjzaken.- Voo?·ziening tegen 
de beslissing vcm de ?'echte1' in hoge1· 
be1·oep . - JJ!Iiddel ge1·icht tegen de beslis
sing van de ee1·ste 1'echte1·. - Niet-ont
vankelijkheid. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat enkel kritiek uitbrengt t egen 
de beslissin.g van de eerste rechter indien 
de voorziening gericht is tegen de beslis
sing van de rechter in hoger beroep. 

1 en 8 december 1970. 320 en 346 

82. - Stmjzaken. - StmjvO?·de1·ing . 
- Voo1·ziening in cassatie tegen de beslis
sing van het vonnisge1·echt. - 1l1iddel 
dat ~titsl~titend bet?·elclcing heeft op het 
voo?·ondeJ"zoelc. - 1\lliddel v1·eemd aan de 
bevoegdheid. - Niet ontvankelijk middel. 
- Niet ontvankelijk, tot staving van 
een voorziening in cassatie tegen de 
beslissing van h et vonnisgerecht, is het 
middel dat vreemd is aan de bevoegclheid 
en enkel betrekking heeft op het voor
onclerzoek. 

15 december 1970, 11 januari en 
22 februari 1971. 387, 446 en 598 

83. - Stmfzaken. Ve?'OO?'delencl 
a?'?'est alleen bestreden. - 1\lliddel ten 
betoge dctt om·egelmatigheden zijn begctan 
in de ?'echts]Jleging inzake de voo?·lopige 
hechtenis. - Niet ontvankelijlc middel. -
Niet ontvankelijk tot staving van een 
voorziening die gericht is tegen het 
veroordelend arrest, is het middel ten 
betoge dat onregelmatigheden zijn be
gaan in de rechtspleging inzake de voor
lopige hechtenis. 

11 januari 1971. 446 

84. - Di1·ecte belastingen. Middel 
betJ·effende een bewe?"ing die niet aan het 
hoj van be?"Oep is ove1·gelegd en waa?·ove?' 
het a?'?'est geen ~titspmalc heeft geclaan. -
Niet ontvanlcelijk middel. - Niet ont
van"kelijk in directe belastingen is het 
middel betreffende een bewering die niet 
aan het hof van beroep is overgelegd 

en waarover het arrest geen uitspraak 
heeft gedaan. 

22 april 1971. 782 

85. - St?"Cifzaken. - Middel VJ"eemcl 
aan de best1·eden beslissing. - Niet 
ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk 
is het middel dat vreemd is aan de 
bestreden beslissing. 

3 mei 1971. 859 

86. - Stmjzaken. - JJ!Iiddel clat enkel 
bet1·ekking heeft op de betelcening van cle 
best1·eden beslissing. - Niet-ontvankelijlc
heicl. - Niet ontvankelijk tot staving 
van een cassatieberoep in strafzaken is 
het middel dat enkel betrekking heeft op 
de betekening van de bestreden beslis
sing. 

17 mei 1971. 933 

87. - Dienstplicht. Voo1·ziening 
tegen beslissing van Hoge Militiemad. -
JJ!Iiddel ~titsluitencl geJ"icht tegen beslissing 
van militiemad. - Niet ontvanlcelijk. -
Tot staving van een voorziening tegen 
een beslissing van de Hoge Militieraad 
is het middel gericht tegen de beslissing 
van de militieraad niet ontvankelijk. 

19 mei 1971. 938 

88. - Stmjzaken. Oassatiebe?·oep 
tegen de beslissing van de ?'echte?' in hoge1• 
be1·oep. - Jl!Iiddel ge1·icht tegen de beslis
sing van de ee1·ste ?'echte?'. - Niet-ont
vanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat enkel kritiek oefent op de 
beslissingen van de eerste rechter, wan
neer de voorziening gericht is tegen de 
beslissing van de rechter in hogei.· beroep. 

7 jtmi 1971. 1001 

89. - Stmjzaken. - An·est dat de 
inteJ'1W1'ing van de eise1· beveelt. - Mid
del ajgeleid uit een om·egelmatigheid in 
de ?'echtspleging bet?·effen'de de inobse?·
vatiestelling. - Rechtspleging nietig ve?'
klaa?"Cl doo1· de jeitem·echte?'. - ]1.1[ iddel 
niet ontvankelijlc. - Niet ontvankelijk 
tot staving van een voorziening tegen 
een arrest dat de internering van de 
verdachte beveelt, is het middel afgeleid 
uit een onregelmatigheid in de rechts
pleging betreffende de inobservatiestel
ling, wanneer deze rechtspleging door het 
bestreden arrest nietig is verklaard. 

14 juni 1971. 1031 

HOOFDSTUK VII. 

AMBTSHALVE VOORG:ll;DRAGEN l\IIDDEL. 

(Zie Oassatie.) 
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DESKUNDIGENONDERZOEK. 

1. - Stmfzaken. - Eedaflegging van 
de deskundige . - Vo1"1n . - TVet van 
27 mei 1970 tot wijziging van het laatste 
lid van a1·tikel 4-4 van het W etboelc van 
strafvo?'de?·ing. - Wet van toepassing op 
de hangende 1·echtsgedingen. - Artikel 1 
van de wet van 27 mei 1970 tot wijziging 
van h et laatste lid van artikel 44 van het 
Wetboek van strafvordering, naar luid 
waarvan de deskundigen in strafzaken 
de eed kmmen afleggen hetzij mondeling, 
hetzij door aanbrenging-van het formu
lier op het verslag, hetzij bij een gedag
tekend en ondertekend geschrift, is -van 
toepassing op de aan gang zijnde gedin
gen. (Wet van 27 maart 1970, art. 2.) 

14 september, 16 november en I de-
cember 1970. 39, 246 en 314 

2. - Btwge?'lijke zaken. - Opdmcht 
van de deslcundige. - Omvang. - G?·en
zen. - Geen wettelijke bepaling verzet 
er zich tegen dat de rechter, die een des
kundige aanstelt, d eze verzoekt bij der
den nuttige inlichtingen in te winnen 
voor h et vervullen van zijn taak, van het 
ogenblik dat hij d e desktmdige niet gelast 
deze derden als getuigen te horen. (Wetb. 
van burg. rechtsv., art. 302.) 

16 oktober 1970. 158 

3 . - Btwge?'lijke zalcen . - Desktmdi
geneed. - W ijze waa1·op de deslcundig[!- de 
eed moet afleggen. - Artikel 317, lid 3, 
van het Wetboek van bm·gerlijke rechts
vordering, waarin wordt voorgeschreven 
dat de handtekening van de deskundigen 
wordt voorafgegaan van de eed, wordt 
niet geschonden door het vonnis dat de 
wettelijkheicl van een cleslnmdigenverslag 
met de handtekening van de deskundige 
aanneemt, vvmmeer d eze getekend heeft 
onder de form.ule van de door hem af
gelegde eed en hij, alvoi:ens het verslag 
t e tekenen, naar cleze eed heeft verwezen. 

25 j1.mi 1971. 1081 

4. - Stmfzaken. Deskundige . -
B eg1·ip . -De hoedanigheid van deskun
dige is afhankelijk van het bestaan van 
een gerechtelijke opdracht. 

28 juni 1971. 1105 

D 

DIEFSTAL EN AFPERSING. 

Diefstal gepleegd doo?' middel van ge
weld of bed1·eiging in een bewoond huis of 
in de aanh01·igheden e1·van, onde1· de voo?'
waanlen omschTeven, onde1· de voo?·waa?'
den omsch?-even in m·tikel 4· 71 van het 
Stmfwetboek. - Bewoond lntis . - Beg1·ip. 
- E en diefstal gepleegd in een bewoond 
huis, in de zin van de artikelen 471 en 
479 van het Strafwetboek, is de cliefsta l 
gepleegd in een plaats die door een of 
·meer personen kan worden bewoond. 
D eze bewoning kan het gevolg zijn van 
de omstandigheid clat een of meer per
sonen momenteel op die plaats verblijven 
of ze gewoonlijk of tijdelijk betrekken 
voor zaken, zoals de !eden van het per
soneel van een handels- of industrieel 
bedrijf. 

1 maart 1971. 619 

DIENSTPLICHT. 

HoOFDSTUK I. - Uitstel en VTijlating van 
dienst op m01·ele g1·ond. 

HooFDSTUK II. - V1·ijstelling en voo?'
lopige aflcett?'ing op lichamelijlce gTond 

HooFDSTUK III. - JJI[ilitie?·echtscollege. 

§ 1. - Samenstelling. - Bevoegdheid. -
Rechtspleging. 

§ 2. - Vormen v an de beslissingen . 

HooFDSTU K IV. - Dienstweigema?' op 
g?·ond van gewetensbezwam·. 

HooFDSTUK V. - 'V1·aagstulcken van ve?'
schillende aa1·d. 

HOOFDSTUK I. 

U!TSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST 
OP MORELE GROND. 

1. - Uitstel en m·ijlating van dienst op 
mo1·ele g1'0nd. - I ngesclwevene die ten 
gevolge van het ove1·lijden van een gezinslicl 
kostwinne1· van het gezin wo1·dt. - Aan
vmctg om ttitstel of vTijlating van dienst. -
Te1·mijn. - De ingeschrevene die beweert 
clat hij ten gevolge van het overlijden 
v an een gezinslid kostwinner van het 
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gezin is geworden, kan een aanvraag om 
uitstel of vrijlating van dienst op morele 
grond indienen, zolang hij zijn werkelijke 
diensttermijn niet heeft geeindigd. (Ge
coordineerde dienstplichtwetten, art. 11, 
§ 1, en 12, § 1, 7°; kon. besl. van 30 april 
1962, art. 16, 4o.) 

3 februari 1971. 543 

2. - Uitstel en V1·ijlating van dienst op 
mo1'ele g1'ond. - Ingesch1·evene die ten 
gevolge van het ove1·lijden van een gezinslid 
kostwinne1· van het gezin tuonlt. - Ve1·
tue1-ping geg1'ond op de inkomsten ove1· het 
jam· dat aan het lopencl jaa1· voo1·ajgaat. -
Beslissing tuaa1·bij tuonlt geweige1·d de 
ve1'moedelijke inlcomsten ove1· het lopend 
jam· in acht te nemen. - Ontuettelijlcheid. 
- Indien de militieraad of de hoge mili
tieraad keni:tis nem.en van een aanvraag 
om uitstel of vrijlating van dienst op 
morele grond, ingediend · door de inge
schrevene die beweert dat hij ten gevolge 
van het overlijden van een gezinslid 
kostwinner van zijn gezin is geworden, 
mogen zij niet weigeren rekening te 
houden met de vermoedelijke inkomsten 
over het lopend jaar. (Gecoordineerde 
dienstplichtwetten, art. 11, § 2, en 12.) 
(lmpliciete oplossing.) 

3 februari 1971. 543 

3. -;-- Uitstel en V1'ijlating van dienst op 
mo1·ele gmnd. - Xostwinne1· van het gezin. 
- Onaantastbm·e beoonleling in jeite dam· 
de Hoge Jl!Iilitiemctd. - De feitelijke 
beoordeling, door de Hoge Militieraad, 
dat een dienstplichtige al dan niet de 
kostwinner van zijn ouders is, is onaan
tastbaar. (Dienstplichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, art. 10, § 1, 1°.) 

21 april 1971. 780 

4. - Uitstel en V1'ijlating van dienst op 
nw1·ele g1·oncl. - Xostwinne1· van het gezin. 
- Venve1-ping oindat een Zttste1· lccm helpen 
voo1·zien in het levensoncle1·houd van de 
moede1'. - Wettigheid. -De verwerping 
van een vraag mn uitstel van een dienst
plichtige als kostwinner van het gezin, 
is wettig gerechtvaardigd door de vast
stalling dat een zuster in het levensonder
houd van de moeder kan helpen voor
zien, ook al woont zij bij deze laatste 
niet in. (Dienstplichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, art. 10, § 1, 1°.) 

21 april 1971. 780 

5. - Uitstel en V1'ijlating van dienst op 
mm·ele g·rond. - Xostwinne1· van het gezin. 
- Venve1-ping omdat een b1·oe1· en een 

zuste1· van de dienstplichtige ondeThouds
plichting zijn zonde1· vaststelling dat zij 
in het levensonde1·houd van de moede1· kun
nen helpen voo1·zien. - Ontuettige beslis
sing. - Om een vraag om uitstel van 
een dienstplichtige als kostwinner te 
verwerpen, volstaat de vaststelling door 
de Hoge Militieraad niet dat een broer en 
een zuster onderhoudsplichtig zijn over
eenkomstig artikel 205 van het Burgerlijk 
W etboek ; de raad moet ook in feite 
onderzoeken of deze personen bij machte 
zijn de onderhoudsplicht dermate te ver
vullen dat de dienstplichtige niet als 
kostwinner van zijn moeder kan worden 
aangezien. (Dienstp lichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, art. 10, § 1, 1°.) 

21 april 1971. 781 

HOOFDSTUK II. 

VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE 

Al!'KEURING OP LICHAMELIJKE GROND. 

HOOFDSTUK III. 

MILITIERECHTSCOLLEGE. 

§ 1. - Samenstelling. - Bevoegdheid. -
Rechtspleging. 

6.- Beslissing van de he1·keu1·ingsmad. 
- Motieven. - De herkeuringsraad clie 
uitspraak doet over de geschiktheid voor 
de dienst in de bewoordingen van arti
kel 43, § 4, van de clienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april1962, moet zijn 
beslissing niet omstandiger motiveren. 

24 februari 1971. 610 

7. - H e1·ketm·ingsmacl. Vennelding 
in de beslissing dctt bij mee1·de1·heid van 
stemmen ttitspmalc tue1·d gedaan. - Niet 
ve1·eiste ve1·melding. - In de beslissing 
van de herkeuringsraad moet niet worden 
vermeld dat bij meerderheid van stem
men uitspraak werd gedaan. (Dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, art. 43, § 1). 

24 februari 1971. 610 

8. - He1·lcetwingsmad. Ve1·melding 
in de beslissing dat de sem·eta1·is-ve7'slagge
Ve1' in de mad zitting had met madgevende 
stem. - Niet ve1·eiste Ve?'melding. - In 
de beslissing van de herkeuringsraad 
moet niet worden vermeld dat de secre
taris-verslaggever in de raad zitting had 
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met raadgevende stem. (Dienstplichtwet
ten, gecoordineerd op 30 april 1962, 
art. 38, § 5.) 

24 februari 1971. 610 

§ 2. - Vormen van de b eslissingen. 

HOOFDSTUK IV. 

DIENSTWEIGERAAR 
OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR. 

HOOFDSTUK V. 

VRAAGSTUKKEN 

VAN VERSCHILLENDE AARD. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. 

1. - Hm·haling. - Begrip. -In staat 
van herhaling, in de zin van artikel 19 
van de wet van 6 april 1843 op de be
teugeling van de sluild1andel inzake 
douanen, is hij die, na door een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing te zijn 
veroorde()ld wegens een bij vorenvermeld 
artikel 19 omschreven misdrijf, een 
nieuwe overtreding van dezelfde wet 
begaat, ook al is zij begaan na het 
verstrijken van de t errnijn vastgesteld 
bij artikel 56, lid 2, van het Strafwet
boek, en ook al bedraagt de door de 
eerste veroordeling uitgesproken gevan
genisstraf geen jaar. 

2 februari 1971. 534 

2. - Ve1·oordeling tot betaling van de 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

1. - A1·1·est dat de echtscheicling toestaat 
op g1·ond, eensdeels, van g7'0ve beledigingen 
van v661· een ve1·zoening, ancle1·deels, van 
ande1·e feiten van zee1· beledigencle aanl die 
zich dam·na hebben voo1·geclaan. - Be
schikkende gedeelte wettelijlc vemntwoo1·cl 
doo1· de nieutve feiten. - 1\lliddel dat enlcel 
betrekking heeft op de feiten van voo1· de 
ve1·zoening. - Niet ontvanlcelijk middel. 
- Staat een arrest de echtscheicling toe 
op grond, eensdeels, van grove beledigin-

E 

ontdoken 1·echten en van de tegenwaa1·de 
van de ve1·bett1·clve7·lclam·de goede1·en, die 
niet zijn ve1·toond. - Ve1·vangende gevan
genisstmf. - Onwettelijkheid. - De ver
oordeling inzake douanen en accijnzen 
tot betaling van de ontdoken rechten en 
van de tegenwaarde van de goederen 
waarvan de verbeurdverklaring is uit
gesproken en die niet zijn vertoond, is 
geen veroordeling tot een gelclboete, 
zodat de rechter geen vervangende ge
vangenisstraf kan uitspreken. (S.W., 
art. 40.) 

4 mei 1971. 867 

DRONKENSCHAP. 

1. - Beslttitwet van 14 novembe1· 1939, 
artilcel 1. - Beg1·ip. - In artikel 1 van 
d e besluitwet van 14 november 1939 
betreffende de beteugeling van de dron
kenschap hebben de woorclen " staat van 
dronkenschap » hun gewone betekenis 
en bedoelen de staat van een persoon 
die niet m eer de aanhoudende beheersing 
over zijn daden bezit, zonder nooclzake
lijk de bevvustheid ervan te hebben ver-
loren. -

16 februari 1971. 581 

2. - Ove7·t1·eding van m·tilcel 1 van de 
besluit-wet van 14 novembe7' 1939. -
Beg-rip. - D e overtreding omschreven 
bij artikel 1 van de besluitwet van 
14 november 1939 betreffende de beteu
geling van de dronkenschap vereist niet 
dat de dronken toestand, waarin een 
persoon zich op de openbare weg bevond, 
op deze weg zou vastgesteld worden. 

6 april 1971. 750 

gen van v66r een verzoening en, ander
deels, van andere feiten van zeer beledi
gende aard die zich daarna hebben voor
gedaan, en wordt het beschikkende ge
deelte wettelijk verantwoord door de 
nieuwe feiten, dan is wegens gemis aan 
bela-ng niet ontvankelijk het m icldel, clat 
enkel betrekking heeft op de feiten van 
voor de verzoening. 

17 september 1970. 48 

2 . - Omzetting van de scheiding van 
tafel en bed in echtscheiding. - Wet van 
20 juli 1962, a1·tilcel 23, dat m·tilcel 310 
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van het Btt?·ge?·lijlc TVetboelc ve1·vangt. -
Dmagwijdte van deze bepaling. - Arti
kel 23 van de wet van 20 juli 1962 dat 
artikel 310 van het Burgerlijk Wetboek 
vervangt, verleent aan d e rechter h et 
recht om, wa1meer de scheiding van tafel 
en bed op grond van bepaalde feiten 
ch·ie jaren heeft geduurd, de echtscheiding 
toe te staan, alle omstandigheden in 
acht nemend, en verruimt de beoorde
lingsmacht die aan de rechter werd toe
gekend door artikel 310, gewijzigd bij 
het enig artikel van de wet van 20 m aart 
1927 . 

18 m aart 1971. 692 

3 . - Omzetting van de scheiding van 
tajel en bed in echtscheiding. - Rechte1· 
moet 1·elcening hottden met alle omstandig
heden . - B eg1·ip. - Beoonleling doo1· de 
j eitem·echte1·. - De rechter, bij wie aan
hangig is een eis tot omzetting van 
sch eicling van tafel en b ed in echtschei
ding , welke eis gegrond is op artikel 310 
van h et B-nrgerlijk W etboek, vervangen 
bij artikel23 van de wet van 20 juli 1962, 
moet d eze eis beoordelen, rekening hou
dende met alle omstancligheden, met 
name m et d e mogelijkheid tot verzoening 
van de echtgenoten en de regularisatie 
van abnormale sociale toestanden, even
als met het belang van de families en van 
d e kinderen; hij beoordeelt deze omstan
digheden in feite op onaantastbare wijze. 

18 111aart 1971. 692 

4. - Echtscheicling. - Ve1·val van de 
nchtsvonle1·ing.- Ve1·zoening. - Begrip, 
- De verzoening van de echtgenoten 
welke ingevolge artikel 272 van h et Bur
gerlijk Wetboek het verval van de vorde
ring tot echtscheicling medebrengt, be
staat in een wilsovereenstemming van de 
echtgenoten, waarbij d e beledigde ver
giffenis schenkt en de schuldige clie aan
vaardt en zijn wil te kennen geeft niet 
m eer opnieuw in zijn vroegere dwalingen 
te vervallen. 

23 april 1971. 818 

5. - Echtscheiding op g1·ond vcm be
paalde j eiten. - Voo1·Zo1Jige macttregelen. 
- Een de1· echtgenoten v1·aagt dat hem, met 
ttitslttiting vcm de ande1·e echtgenoot, voo?·
lopig de bewa1·ing ove1· de pe1·soon van het 
lcind wonlt toeve?'t?·ouwd. - Ve1·zoelc ge
weige?·d. - W eige1·ing heejt niet tot gevolg 
dit 1·echt alleen aan de ande1·e echtgenoot 
toe te lcennen. - Het gezag waaronder 
het kind tot zijn meerderjarigheid of zijn 
ontvoogding blijft, wordt, geclurende h et 

huwelijk, gezamenlijk uitgeoefend door 
de vader en de moeder, zodat de beslis
sing die weigert in te gaan op het verzoek, 
door een der echtgenoten ingediend in de 
loop van de proced1.ue tot echtscheiding 
op grond van bepaalde feiten, om hem, 
met uitsluiting van de andere echtgenoot, 
voorlopig de bewaring over de persoon 
van h et kind toe te vertrouwen, niet tot 
gevolg heeft het recht van bewaring aileen 
aan de andere echtgenoot toe te ke1men. 

29 april 1971. 837 

6. - Echtscheiding op g?'Oncl van be
paalde jeiten. -:- Bestwu1· van de pe1·soon 
en de goede1·en van het lcind na de ont
bincling van het lmwelijlc. - B esttttt?' lcomt 
toe acm de echtgenoot die de echtscheiding 
heejt ve?'lc?·egen. Vbo1·waanlen. 
Bestaat er m et betrekking tot h et voor
lopig bestuur over de p ersoon en de goe
deren van het kind geen overeenkomst 
tussen d e partijen, zoals bepaald is in 
artikel 239 (wet van 8 april 1965, art. 14, 
2) van h et Burgerlijk Wetboek of geen 
beschikking van de voorzitter rechtspre
kend in kort geding, zoals b epaald is in 
artikel 268 (wet van 8 april 1965, art. 14, 
5, van dit wetboek), dan komt dit bestuur 
na de ontbinding van h et huwelijk toe 
aan de echtgenoot die de echtscheiding 
heeft verkregen. 

29 april 1971. 837 

7. - Echtscheid·ing op g1·ond vcm be
paalde j eiten. - B estutw ove1· de pe1·soon 
en ove1· de goede1·en van de lcinde1·en. -
Burge1·lijlc Wetboelc, a1·tilcel 302, gewij zigd 
bij a1·tilcel 16 van de wet van 8 ap1·il 1965. 
- Bestutw blijjt bij diegene aan wie het 
voo1·lopig wenl toeve?'t?'Omvd. - N a d e 
ontbincling van het huwelijk ten gevolge 
van een echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten, blijft het bestuur over 
de p ersoon en over de goederen van 
de kinderen bij diegene aan wie h et 
voorlopig werd toevertrouwd hetzij bij 
een overeenkomst tussen partijen die 
behoorlijk werd bekrachtigd zoals in 
artikel 1258 van het Gerechtelijk Wet
boek is b epaald, h etzij bij een beschik
king van d e voorzitter van de rechtbank, 
rechtsprekend in kort gecling overeen
komstig artikel 1280 van het genoemde 
wetboek. (B.W., art. 302, zoals het is 
gewijzigd bij artikel 16 van de wet van 
8 april 1965.) 

28 juni 1971. 1120 

8. - Echtscheiding op groncl van be
pctctlde jeiten . - B estutt?' ove1· de pe1·soon 



ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. 1195 

en ove1· de goede1·en van de kinde1·en. -
B~wge?"lijk Wetboek, a1·tilcel 302, gewijzigd 
bij a1·tilcel 16 van cle wet van 8 ap1·il 1965. 
- Best~t~w vooTlopig toeve1 ·t1·o~twd doo1· een 
beschilclcing van de voo1·zitte1· van de 1'echt
bank, 1·echtsp1·elcend in lco·rt geding. -
Best~tu1· blijft bij diegene aan wie het 
alcl~ts voo?"lopig was toeve1't1·ouwcl. - Voo1·
waa1'Cle . - N a de ontbinding van het 
huwelijk ten gevolge van een echtschei
ding op grond van bepaalde feiten blijft 
het bestuur over de persoon en over de 
goederen van de kinderen alleen bij die
gene aan wie het voorlopig werd toever
trouwd door een beschikking van de 
voorzitter van de rechtbank, r echtspre
kend in kort geding, indien deze magis
traat uitspraak heeft gedaan met toepas
sing van artikel 268 van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals dit is gewijzigd bij arti
kel 14-5 van de wet van 8 april 1965, 
of met toepassing van artikel 1280 van 
het Gerechtelijk W etboek. 

28 jtmi 1971. 1120 

9. - Echtscheiding op g1·ond van be
paalde feiten. - Besttttt1' ove1· de pe1·soon 
en de goede1·en van de kinde1·en blijft bij 
die gene aan wie het voorlopig we1·d toe
ve?·trouwd. - Btwge?"lijlc vVetboelc, a?·ti
lcel 302, rtewijzigcl bij a1·tilcel 16 van cle 
wet van 8 ap1·il 1965. - Hcmcllwving van 
cle ve1plichtingen van de 01tde1·s met be
t?·elclcing tot het onde1·houcl van de lcinde1·en 
zoals hie1·omt1·ent m·oege1· wets ove·reenge
lcomen of beslist. - Ret feit dat het 
bestuur over de persoon en de goederen 
van de kinderen, m et toepassing van 
artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals dit is gewij zigd bij artikel 16 van 
de wet van 8 april 1965, bij diegene van 
de echtgenoten blijft aan wie b et voor-
1opig werd toevertrouwd, sluit d e hand
h aving in, zo1ang er door de b evoegde 
recbter niet anders over beslist werd, van 
de verplichtingen van de ouders m et 
betrekking tot b et onderhoud van de 
kinderen zoals hieron<trent vroeger werd 
overeengekomen overeenkomstig arti
kel 1258 van bet Gerechtelijk ViTetboek 
of werd beslist bij beschikking van de 
voorzitter van de recbtbank, rechtspre
kend in kort geding. 

28 juni 1971 . 1120 

10. - Echtscheicling op g1·oncl van be
paalde feiten. - Best1t1w ove1· de pe1·soon 
en de goede1·en van de kincle1·en blijft bij 
diegene aan wie het vom·lopig we1·d toeveT
t?·ouwd. __:___ Handhaving van de alimenta
tieve1·plichtingen met .bet1·elclcing tot het 
onde1·houd van de lcinde1·en zoals zij wm·en 

beslist doo1· de vooTzitte1· van de 1'echtbanlc, 
1·echtspnlcend in ko1·t geding. - B~wge?·
lijlc Wetboelc, aTtilcel 302, gewij zigd bij 
a1·tikel 16 van de wet van 8 apl"il 1965. -
Gevolgen van het vonnis of van het an·est, 
wacwbij cle echtscheiding tvo1'Clt toegestaan. 
- Noch beslissing, noch vast8telling wette
lijlc ve1·eist. - Ret bestuur over de per
soon en over de goederen van de kinderen 
blijft na de ontbinding van h et huwelijk, 
met toepassing van artikel 302, lid 1, 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat 
is gewijzigd bij artikel 16 van de wet van 
.8 a.pril 1965, bij diegene aan wie bet 
voorlopig werd toevertrouwd en dienten
gevolge blijven de gevolgen bestaan van 
de beschikking van de voorzitter van de 
recbtbank, die in kort geding beeft r echt
gesproken met betrekking tot de alimen
tatieverplichtingen ten behoeve van de 
kinderen, zonder dat het vonnis of bet 
arrest, waarbij de echtscheiding wordt 
toegestaan, zich dienaangaande client uit 
t e spreken of zelfs een vaststelling te 
do en. 

28 jtmi 1971. 1120 

11. - Echtscheiding op grand van be
paalde f eiten . - Voo·rlopige nwat1·egelen . 
- vVet van 8 ap1·i l 1965, w·tikel 14-5 tot 
1c~jziging vcm a1·tikel 268 van het Bw·ge1·
lijlc Wetboek. - Wettelij lce bepaling die 
vanaf ham· invJe1·kingt1wling van toepas
sing is op de m·oege1· ingestelde vo1'Cle1·ingen 
tot echtscheiding. - De artikelen 14-6 en 
16 van de wet van 8 april 1965 waarbij 
respectievelijk de artikelen 268 en 302 
van h et Burgerlijk Wetboek worden ge
wijzigd, zijn vanaf htm inwerkingtrecling 
van toepassing op de vroeger ingestelcle 
vorderingen tot echtscheiding. (Impli
ciete oplossing.) 

28 juni 1971. 1120 

12. - Echtscheicling op g?"Ond van 
bepaalcle feiten. - Besttt1t1" ove1· de pe1·soon 
en ove1· de goede1·en van de lcincle?'en. -
B~w·ge1·lijlc Wetboelc, cwtikel 302, gewijzigd 
bij a1·tilcel 16 van de wet van 8 ap1·il 1965. 
- H' ettelijlce bepaling die vanaf haa1· in
we?·lcingt?'eding van toepassing is op de 
m·oege1· ingestelde vo1·de1·ingen tot echt
scheiding. - De artikelen 14-6 en 16 
van de wet van 8 april 1965 waarbij 
respectievelijk de artikelen 268 en 302 
van het Burgerlijk vVetboek worden ge
wijzigd, zijn vanaf hun inwerkingtrecling 
van toepassing op de vroeger ingestelde 
vorderingen tot echtscheiding. (Impli
ciete oplossing.) 

28 juni 1971. 1120 
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ERFDIENSTBAARHEID. 

1. - AfslU'iting. - Begrip. - In 
artikel 647 van het Bmgerlijk Wetboek 
moet h et woord « afsluiting » in zijn 
algemene betekenis worden begrepen ; 
het duidt elke belennnering aan die op 
de grens van een erf wordt aangebracht 
of bestaat om te beletten dat men op een 
eigendom komt, of om twee erven af te 
bakenen. 

5 november 1970. 209 

2. - W ettelijlce e1jclienstbaa1·heicl van 
oveTgang. - E1j clat een toegang tot cle 
openbm·e weg heeft. - Onvolcloencle toe gang 
voo1· cle exploitatie van het e1j. - A1·ti
lcel 682 van het Bm·ge1·lijlc W etboek van 
toepassing. - Een erf dat een toegang op 
de openbare weg heeft is niettemin een 
ingesloten erf, in de zin van artikel 682 
van h et Burgerlijk W etboek, indien de 
toegang onvoldoende is voor de exploita
tie van het erf. 

18 december 1970. 399 

ERFENISSEN. 

1. - W egmalcen van goecle1·en « van een 
nalatenschap ». - Goecle1·en te1'ttggegeven 
v661· het openvallen van cle nalatenschap. 
- A1·tilcel 792 vctn het Btwge1·lijlc Wetboelc 
niet van toepassing. - Artikel 792 van 
h et Burgerlijk vVetboek is niet van toe
passing indien de door de erfgenaa1i1 
weggemaakte goecleren door hem, v66r 
het openvallen van de nalatenschap, 
werden teruggegeven. 

23 oktober 1970. 178 

2. - Naasting. - Artilcel 841 vctn het 
Btwgedijlc Wetboelc. - lVI eclee1jgenaam 
clie zijn e1 j1·echt ovm·clmagt. - Beg·rip . -
Artikel 841 van h et Bmgerlijk W etboek 
staat de naasting enkel toe wanneer een 
medeerfgenaam zijn erfrecht, dit wil 
zeggen zijn onverdeelde rechten in de 
gehele nalatenschap of een deel ervan, 
onder bezwarende titel overclraagt aan 
een niet-erfgerechtigde. 

22 januari 1971. 501 

3. - Naasting. - A1·tilcel 841 van het 
Bu1·ge1"lijlc Wetboelc. - Meclee1jgenaam 
clie aan een niet-e1jge1·echtigcle cle1·cle zijn 
onveTcleelcle 1·echten in een bepaalcl om·oe-
1'encl goecl onde1· beztvaTencle titel ove1·dmagt. 
- N aasting niet toegestaan. - Vom·
waa?·de. - De naasting waarvan sprake 

in artikel 841 van het Bmgerlijk vVetboek 
wordt niet toegestaan wanneer de over
dracht onder bezwarende tite1 door een 
medeerfgenaam aan een niet-erfgerech
tigde derde enkel betrekking h eeft op 
onverdeelde rechten van d eze medeerfge
naam in een bepaald onroerend goed en 
clit goed niet de gehele nalatenschap of 
een onroerende algemeenheid ervan uit
maakt. 

22 januari 1971. 501 

4. - Naasting. - A1·tilcel 841 van het 
Bu1·ge1·lijlc Wetboelc. - lVledee1 jgenaam 
die aan een niet-e1jge1·echtigcle de1·de zijn 
onvenleelcle 1·echten in een bepaald om·oe-
1'end goecl onde1· bezwm·ende titel ovenl1·actgt. 
- Beslissing wam·bij de naasting wo1·dt 
toegestaan zoncle1· vast te stellen dat dit 
goecl de gehele nalatenschap of cle on1·oe-
1·ende algemeenheicl e1·van ttitmaalct. -
Niet wettelijlc vemntwoo1·cle beslissing. -
Niet wettelijk verantwoord is het arrest 
dat, ingeval een 1nedeerfgen aam aan een 
niet-erfgerechtigde dm·de zijn onverdeelde 
rechten in een bep aald onroerend goed 
onder bezwarende titel overclraagt, de· 
naasting toestaat, op grond dat dit goed 
in de verdeling van de nalatenschap 
was overgeslagen en ninnner een wei 
gerndividualiseerd goed was geweest, 
zonder vast te stellen dat clit goed de 
gehele nalatenschap of d e om·oerende 
algemeenheid ervan uitmaakt. (Bmg. 
Wetb ., art. 841.) 

22 januari 1971. 501 

5. - W ettelijlc e1j1·echtelijJc V1'UChtge
b7'ttilc van cle ove1·levende echtgenoot. -
1Vlassa wam·op het wm·clt uitgeoefend. -
Speciaal beschilcbctct1' gedeelte of gewoon 
beschikbact1' gecleelte. - Uitgeb1·eide1' be
schilcbctct1' gecleelte . - Geen lceuze voo1· cle 
overlevencle echtgenoot. - Het beschikbaar 
gedeelte ten belope waarvan het wette
lijk erfrechtelijk vruchtgebruik van de 
overlevende echtgenoot wordt uitgeoe
fend is, zonder dat d eze de keuze heeft, 
het speciaal beschikbaar gedeelte door 
artikel 1094 van h et Bmgerlijk Wetboek 
ingesteld, wanneer het uitgebreider is dan 
het gewoon b eschikbaar gedeelte bepaald 
bij de artikelen 913 en volgende van het 
vermelde wetboek. (B .W., art. 767, II, 
§ 4.) 

13 mei 1971. 921 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 

1. - Eu1·opese Economische Gemeen
schap . - Ve1·dmg tot op1·ichting van de 
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Eu1·opese Economische Gemeenschap, a1·ti
kel 177. - Geschil omt1·ent de uitlegging 
van het ve1·d1·ag. - .Geschil opgew01pen in 
een voo1· het H of van cassatie hangencle 
zaak. - P1·ejttdicieel geschil . - H of van 
cassatie eTtoe gehouden dit geschil aanhan
gig te maken bij het Hof van jttstitie van 

. de Ett1'opese Gemeenschappen orn uitleg
ging ervan te belcomen. - W am1eer een 
vraag om uitlegging van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap wordt opgeworpen in een 
voor het Hof van cassatie hangende zaak, 
is het Hof ertoe verplicht de zaak aan
hangig te maken bij het Hof van justitie 
van de Europese Gemeenschappen om 
een prejudiciele beslissing te bekomen. 
(Verdrag van 25 maart 1957 tot oprich
ting van de Europese Economische Ge
meenschap, goedgekeurd bij handeling 
van de wetgevende macht van 2 december 
1957, art. 177). (Impliciete oplossing.) 

24 december 1970. 417 

2. - Ett1'0pese Economische Gemeen
schap. - VeTd1·ag tot oprichting van de 
Eu1'Dpese Economische Gerneenschap, a1·ti
kel 177. - Geschil orntrent de uitlegging 
van het ve1·dTag. - Geschil opgewoTpen in 
een voo1· het H of van cassatie hangencle 
zaak. - Voonvaa1·cle waaroncle1· het Hof 
van cassatie niet ertoe gehottclen is het 
geschil aanlwngig te maken bij het Hof 
van j1tstitie van de Ett1'opese Gemeenschap
pen, om bij wijze van prej1tcliciele vraag 
een uitlegging te belcomen. - Wam1eer 
een vraag on1 uitlegging van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap materieel dezelfde 
is als een ptmt waaromtrent vroeger een 
uitleggende beslissing van het Hof van 
justitie van de Europese Gemeenschap
pen werd gevraagd, zijn de nationale 
rechtscolleges waarvan de beslissingen 
voor geen hoger beroep van intern recht 
vatbaar zijn, ervan vrijgestel.d zich op
nieuw tot het Hof van justitie te wenden 
om bij wijze van prejudiciele vraag een 
uitlegging te bekomen. (Verdrag van 
25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
goedgekeurd bij handeling van de wet
gevende macht van 2 december 1957, 
art. 177.) 

24 december 1970. 417 

3 . - Eu1·opese Economische Gemeen
schap. - Ve1·dmg tot oprichting van de 
Eu1·opese Economische Gemeenschap, arti
lcel 85, § 2. - Datum vanaf wellce dit 
a1·tikel uitwe1·lcing heeft. - Tot op de 
13e maart 1962, datum van de inwerking-

treding van de vordering nr. 17, die op 
6 februari 1962 door de Raad van de 
Europese Economische Gemeenschap is 
vastgesteld, heeft artikel 85, lid 2, van 
het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap 
slechts uitwerking gehad ten aanzien 
van de overeenkomsten en besluiten 
waaromtrent de autoriteiten van de Lid
Staten, op basis van artikel 88 van ge
noemd Verdrag, uitdrukkelijk hebben 
beslist dat zij onder de toepassing vallen 
van artikel 85, lid 1, en dat ze n iet in 
aanmerking kunnen komen voor de in 
§ 3 bedoelde verklaring, ofwel ten aanzien 
waarvan de Raad van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, bij beslissing 
genomen krachtens artikel 89, ·lid 2, 
heeft vastgesteld dat ze in strijd zijn met 
artikel 85. (Verdrag tot oprichting van 
de E uropese Economische Gemeenschap 
van 25 maart 1957, goedgekeurd bij han
deling van de wetgevende macht van 
2 december 1957, art. 85, lid 1 en 3, 88 
en 89, lid 2; verordening m·. 17 van 
6 februari 1962 vastgesteld door de Raad 
van de Europese Economische Gemeen
schap, bekendgemaakt in het Pttblikatie
blad van de Eu1·opese Gemeenschappen 
van 21 f!Jbruari 1962, blz . 204.) 

24 december 1970. 417 

4. - P1·ejucliciele vmag. - Hof van 
Jttstitie van cle Gemeenschappen.- Gezag 
van cle a1Testen vctn dit hof. ----:- De nationale 
rechter is gebonden door de uitlegging 
van de verdragen tot oprichting van de 
Europese Gemeenschappen en door de 
uitlegging van de handelingen van de 
instellingen van de Gemeenschappen, die 
op zijn aanvraag door het Hof van Justi
tie van de Gemeenschappen worden ge
geven . . (Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
art. 177, en verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor atoom
energie, art. 150, goedgekeurd bij de 
handeling van de wetgevende macht van 
2 december 1957.) (Impliciete oplossing.) 

11 mei 1971. 897 

5. - Ve1·clmg tot opn:chting van cle 
Eu1·opese Economische Gemeenschap. -
Beschilcking van 17 jttli 1962, van de 
Oommissie van cle Gemeenschap. - Be
schilclcing tot invoe1·ing van bijzoncle1·e 
methoden van administ1·atieve samenwe1'
king inzake cle toepassing van cle in het 
lcacle1· van het gemeenschappelijlc land
bouwbeleid ingestelde int1·acommunautai1·e 
heffingen. - Vero1·dening ?W. 13/64·, van 
5 feb?·ua?·i 1964·, van de Raacl van ~Minis-
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te1·s. - Vemnlening hottdende de geleicle
lijlce totstcmclb1·enging van een gemeen
schappelijlce onlening de1· mm'lcten in de 
Zttivelsecto1·. - D1·aagwijclte vctn de be
schilclcing en vctn cle ve?'o?·clening. 
Invoe1·, met het oog op cle handel, vctn 
goecle1·en aflcomstig ttit een ancle1·e Licl
Staat van cle Gemeenschctp. - . Invoe1· clie 
moet gedelct zijn doo1· een ce?·tificctctt DD.J. 
om in aanme1·lcing te Jcome·n voo1· het stelsel 
van de intntcommttncttttcti?·e heffingen. -
Behalve wanneer het invoer betreft 
waa.raan elk hanclelskarakter vreemd is, 
kan de invoer van zuivelproclukten af
komstig uit een andere Licl-Staat van 
de Europese Economische Gemeenschap 
alleen clan in amnnerking kmnen voor 
het stelsel van de intracom:munautaire 
heffingen, inclien de goecleren geclekt zijn 
door een certificaat DD4. (Beschikking 
van 17 juli 1962 van de Conmussie van 
de Europese Economische Gemeenschap 
en verorclen:i:ng ru·. 13/64, van 5 februari 
1964, van de Raad van Ministers.) 
ll n1.ei 1971. 897 

6. - Ve1·clntg tot op1·ichting vctn cle 
Ett?'opese Economische GemeenschctJJ. 
Beschilclcing van 17 jttU 1962 vctn cle 
Oommissie van cle Gemeenschap. - Be
schilclcing tot invoe1·ing vwn bijzonde1·e 
methoden vctn ctclminist?·atieve samenwe?'
Jcing inzalce cle toepassing van de in het 
Jcade1· van het gemeenschappelijlc lctncl
bottwbeleicl ingestelcle intntcommttncmtai?'e 
heffingen. - Ve?'O?'clening ?W. 13/64, vctn 
5 feb?'ttcwi 1964., vctn de Rctacl vctn Nl·inis
te?·s. - Vemnlening hottdende cle geleide
lijlce totstandb1·enging van een gemeen
sclwppelijlce onlening de1· mcu·lcten in de 
zttivelsecto?'. - D1·actgwijclte van de be- ' 
schilclcing en van cle vemnlening. - Slwilc
invoe?'. - Invoe1· clie niet in ctctn·nw?'lcing 
lean lcomen voo1· het stelsel van de int·m
commttncttttai?"e heffingen, zelfs ind·ien cle 
goede1·en ttit cle Gemeensclwp c~flcomstig 
zijn. - De sluikinvoer van zuivelproclu.k
ten afkomstig uit een andere Licl-Staat 
van de Em·opese Economische Gemeen
schap kan niet in aamnerking komen voor 
het stelsel van de intracmruntmautaire 
heffmgen, zelfs inclien door andere miclcle
len clan de overlegging van een certificaat 
DD4 kan bewezen worden clat de goecle
ren nit de gemeenschap afkomstig zijn. 
(Beschikking van 17 juli 1962 van de 
Commissie van de Etuopese Econo
nusche Gemeenschap en verorclening 
nr. 13/64, van 5 februari 1964, van de 
Raad van Mi11isters.) 

ll mei 1971. 897 

7. - Conflict tussen een ?'echtst1·eelcs 

toepasselijlce bepctling van het gemeen
schaps?·echt en een 1w1·m van inten~ 1·echt. 
- Voo?'?'ang vctn cle ?"egel van het gemeen
schaps?·echt. - Bestaat er een conflict 
tussen een norn1. van het intern recht en 
een nonn van het ge1neenschapsrecht, 
clan moet cleze laatste voorgaan. 

27 mei 1971. 959 

8 . - Aanl van cle ?'echtsonle in de 
gemeenschctp. - De verclragen die het 
gemeenschapsrecht in het leven hebben 
geroepen, hebben een 11ieuwe rechtsorde 
ingestelcl ten behoeve waarvan de Lid
Staten de Ttitoefening van lnm soevereine 
machten in de bij deze vercl.:ragen om
schreven gebieclen hebben beperkt. 

27 mei 1971. 959 

9. - A1·tilcel 12 van het Venlmg tot 
op1'ichting vctn cle Etwopese Economische 
Gemeenschap. - De Licl-Stctten moeten 
zich e1·van onthouclen oncle?'ling niettwe in
en ttitvoe?'?'echten te hefjen of niettwe hef
fingen van gelijlce we1·lcing te vonle1·en. -
Ve1·bocl cleze ?'echten of hetfingen vctn gelijlce 
we1·lcing te vedwgen wellce zij in lmn 
onde1·linge bet1·elclcingen toepassen. - Val
gens artikel 12 van het Verclrag tot op
richting van de Etuopese Economische 
Gemeenschap moeten de Lid-Staten zich 
ervan onthouclen onclerling 11ieuwe in
en u.itvoerrechten of heffingen van gelijke 
w erking in te voeren en deze rechten en 
heJhngen te verhogen welke zij tot op 
cleze clatmn in htm onclerlinge handels
betrekkingen toepasten. 

27 mei 1971. 959 

10 - A1·tilcel 12 vctn het E.E. G.- Ve?'
dntg. - Bepaling rnet ?'echtst?·eelcse gevol
gen. - Artikel 12 van het Verclrag tot 
oprichting van de Em·opese Economische 
Gemeenschap heeft oru1.1.iclclellijke gevol
gen en schept voor de justitiabelen incli
vicluele rechten die door de nationale 
rechtbanken moeten worden beschermd. 

27 mei 1971. 959 

· 11. - A1'tilcel 12 van het E.E. G.- Ve?' 
dmg. -De ?"echte1· is ve1plicht cle bepalin
gen van inte1·n 1·echt clie in st1·ijcl zijn met 
clit a?"tilcel van het E .E.G. -Venlmg bttiten 
toepassing te laten. - De rechter is ver
plicht buiten toepassing te laten de 
bepalingen van intern recht die strijdig 
zijn met artikel 12 van het Verdrag tot 
opricht:i:ng van de Etuopese Economische 
Gemeenschap, welke bepal:i:ng in elke 
Lid-Staat rechtstreeks toepasselijk is. 

27 mei 1971. 959 
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12. - A1·tikel 12 van het E.E. G.- Ve1·
d1·ag . - Onve1·enigbam·heid van deze be
paling met de wet van 19 maa1·t 1968. -
Gevolgen van de wet van 19 maart 1968 
stopgezet in zover zij in st1·ijd zijn met a?·ti
lcel 12 van het E.E.G.- Ve1·dmg. - De 
besluiten die na de 1• januari 1958, 
datum van de inwerkingtreding van het 

FAILLISSEMENT. 

F 

1. - Wanlceling van het lcrediet. -
Begrip. - Ret arrest, dat vaststelt dat 
het lu-ediet, waarop een koopman zich 
beroept, :fictief is, beslist wettelijk, voor 
de toepassing van de artikelen 437 en 
442 van het vVetboek van koophandel, 
dat het krediet van deze koopman aan 
het wankelen is gebracht. 

26 november 1970. 289 

2. - Doo1· een pand gewaa?·bo1·gde 
schttldvo1·de1·ing. - Tegeldemalcing van 
het pand do01· de curato1·. - Inte1·esten van 
de schuldvonle1·ing. - Inte1·esten aan de 
schuldenaar ve1·schttldigd tot op het ogen
blik van de betaling.- Ingeval de curator 
van het faillissement een in panel gegeven 
goed verkoopt, wordt het uit de zekerheid 
voortvloeiend recht van voorrang ·op de 
verkoopprijs overgedmgen; hieruit volgt 

Verdrag. tot oprichting van de Europese 
Econom1sche Gemeenschap, bijzondere 
rechten op de invoer, met name op de 
mvoer van zmvelprodu.kten, hebben inge
steld waren in strijd met artikel 12 
van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap. 

27 mei 1971. 959 

d~t de aan de curator betaalde prijs met 
dit recht van voorrang bezwaard blijft 
met aileen ten aanzien van de hoofdsom 
maar ook ten aanzien van de interestm{ 
ervan, tot op de. dag van de betaling. 
(Wet van 18 apnl 1851 op h et faillisse
ment, art. 451.) 

18 december 1970. 401 

FLESSENTREKKERIJ. 

Misd1·ijj omsch1·even bij artilcel 508ter 
van het Stmjwetboelc. - Geldboete. -

· Minimwn. - De geldboete die wordt 
opgelegd aa~ hem.- die zich schulclig maakt 
aan het misdriJf van flessentrekkerij, 
omschreven bij artikel 508ter van het 
Strafwetboek, mag zonder verzachtende 
omstandigheden niet minder bedragen 
dan 200 frank. 

8 december 1970. 350 

G 

GEMEENTE. 

1. - Beg1·oting de1· ui tgaven. - Uit
gaven die jaa1·lijlcs op de beg1·oting dienen 
te wo1·den geb1·acht. - Gemeentewet, a?·ti
lcel 131-15°. - Uitgaven doo1· de wetten 
aan de gemeenten opgelegcl. - Pensioenen 
doo1· de gemeenten aan htm gewezen be
ambten toegelcend. - Artikel 131 van de 
gemeentewet verplicht de gemeenteraden 
elk jaar op de begroting der uitgaven te 
brengen al de uitgaven welke door de 
wetten aan de gemeenten zijn opgelegd 
en onder meer de pensioenen door de 
gemeente aari haar gewezen beambten 
toegekend. (Gemeentewet, art. 131-15°.) 

21 januari 1971. 494 

2. - Pensioenen van het gemeentepe?·so
neel. - Pensioenen doo1· de gemeenten aan 
h~m ,gewezen bectmbten toegelcend. - Pen
swenen do01· de wet opgelegd. - Beg1·ip. 
- Al:'tikel 131-15° van de gemeentewet 
verph~ht de gen~eenten op de jaarlijkse 
begrotm.g. der mtgaven de uitgaven te 
brengen d1e door de wetten worden opge
legd en onder meer de pensioenen door 
de gemeenten aan htm gewezen beambten 
toegekend. Hieruit mag niet worden 
afgeleid dat de pensioenen, die aan het 
gemeentepersoneel enkel met toepassing 
van een gemeentelijke verordening wor
den toegekend, door de wet en met name 
door de gemeentewet zijn opgelegd. 

21 januari 1971. 494 
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GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. 

1. - Aanslag en inlcohie1·ing. - Inlco
hie1·ing de1· di1·ecte gemeentelijlce belastin
gen. - Toepasselijlce 1·egels. -De regels 
die van toepassing zijn voor de inkohie
ring van belastingen ten voordele van 
de Staat zijn van toepassing op de directe 
gemeentelijke belastingen. (Kon. besl. 
van 4 maart 1965, art . 239 .) 

8 september 1970. 24 

2. - Wegenbelasting. Gemeenteve1"-
01"dening tot invoe1·ing vcm een wegenbelas
ting . - V1·ijstelling voo1• de goede1·e?1 
gelegen in de plattelandszones van de 
gemeente. - Voonvaa1·de. - Wordt door 
een gemeenteverordening bepaald dat er 
wegens de uitvoering van wegenwerken 
een· verhaalbelasting verschuldigd is door 
de eigenaars van goederen gelegen langs 
de openbare wegen waar deze werken 
worden uitgevoerd, rrwt uitzondering van 
de onbebouwde gronden gelegen in de 
plattelandszones van de gemeente, zoals 
zij zijn vastgesteld door de gemeenteraad, 
dan is wettelijk gerechtvaardigd het be
sluit van de bestendige deputatie dat, 
indien de gemeenteraad geen beslissing 
heeft genomen omtrent het landelijk 
karakter van de zone van de gemeente 
waa.r de goederen gelegen zijn, de belas
ting verschuldigd is ook al zijn deze 
goederen in feite gelegen in een zone 
met landelijk karakter. 

8 september 1970. 27 

3. - Belastingve1'o1·dening van 28 funi 
1965 vcm de stacl Ninove. - Globaal 
bed·mg van de belasting wonlt onde1· mee1· 
bepactld aan de hand van de kosten van de 
g1·ondctcmlcopen voo1· het openen of ve1' 
b1'eclen van stntten. - GTondaanlcopen tot 
stand gelcomen v661· de inwe1·lcingt1·eding 
vctn de ve1·o1'dening. - I[osten doo1· deze 
ve1·onlening niet bedoeld. - Het globale 
bedrag van de belasting vastgesteld bij 
de verordening van 28 j1.mi 1965 van de 
Stad Ninove, dat onder meer bepaald 
wordt aan de hand van de kosten van de 
grondaankopen, die noodzakelijk zijn 
voor het openen of verbreden van straten, 
bevat niet de kosten van dergelijke aan
kopen tot stand gekomen v66r de inwer
kingtreding van deze verordening. 

22 september 1970. 74 

4. - Belasting op de wegen- en 1"iole-
1"ingswe1'lcen. - Belasting gezamenlijlc in
vo1·de1·baa1' pe1· 1titgevoe1·d we1·lc. - Dmag-

wijdte. - W anneer een gemeentelijke 
belast ingverordening op de wegen- en 
rioleringswerken bepaalt dat de belastin
gen gezamenlijk per uitgevoerd werk 
kmmen worden ingevorderd, moet geen 
ventilatie worden gemaakt tussen de 
belasting voor het aanleggen van de weg 
en die voor het plaatsen van de riolering, 
voor zover zij op h etzelfde werk betrek
king hebben. 

10 maart 1971. 666 

5. - Di1·ecte belastingen. - Reclamatie. 
- Bestendige dep1ttatie van de p1·ovincie-
1'ctad. - Rechtsmacht. - Wanneer de 
bestendige deputatie van een provincie
raad u itspraak doet over een reclamatie 
tegen aanslagen inzake directe gemeente
lijke belastingen, verrich t zij een hande
ling van eigenlijke rechtsmacht. 

28 mei 1971. 970 

GEMEENTELIJKE VERORDE
NING. 

Reclamebo1'den die op de openbm·e weg 
1titsp1'ingen. - Gemeentelijlce ve?"Onlening 
houdende ve1·bod om zonde1' voo?·afgaande 
toelating vcm het college van bU1·gemeeste1· 
en schepenen enig voo1'tve1·p aan te b?·en
gen dat op cle openba1·e weg 1titsp1·ingt. -
Bepaling in het belcmg van de openba·re 
onle en veiligheid. - Wettelijlcheid. -
De gemeenteraad put uit de decreten 
van 14 december 1789 en van 16-24 augus
tus 1970 de bevoegdheid om het aan
brengen van voorwerpen, n1et nmne van 
reclameborden, die op de openbare weg 
u itspringen en het gemak en de veiligheid 
van het verkeer op de straten en de 
openbare plaatsen in het gedrang k1.mnen 
brengen, afhankelijk te stellen van de 
toelating van het college va.n bm·gemees
ter en schepenen. 

ll mei 1971. 909 

GENEESKUNST. 

1. - 01·de vcm geneeshe1·en. - Tucht
voTde?·ing. - Geneeshee1· die zich lcandi
daat heeft gesteld voo1· een bet?·elclcing die 
afhangt van een commissie van openba1·e 
onde1·stand, ter ve1·vcmging van een doo1· 
deze commissie cifgezette geneeshem·, zonder 
met deze geneeshee1· in contact te t1·ede.n. -
Toepassing van een tuchtsctnctie. - Wet
telijlcheid. - W ettelijk is de beslissing 
van de gemengde r aad van beroep van 


