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vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres 
in drie vierde van de kosten en laat het 
overige vierde ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik, dat alleen uitspraak zal doen 
over de toepassing van de opdeciemen 
op de uitgesproken geldboete. 

22 november 1971. - 2e kamer. 
Voo1'zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Clason. - Gelijk
htidencle conclusie, de H. Delange, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 23 november 1971. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WA,ARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN.- BESLISSING WAAR
BI.J DE STRAFVORDERING VER.JAARD 
WORDT VERKLAARD. - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE.- NIET-ONTVAN
KELI.JKHEID. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAl\'illNSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE. - STRAFZAKEN. - SAlVIEN
STELLING IN HET PROCES-VERBAAL VAN 
DE TERECHTZITTING VERSCHILT VAN 
DIE IN DE illTGIFTE VAN HET ARREST. 
- ARREST NIETIG. 

30 CASSATIE. - Oli'I:VANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLI.JKE RECHTSVOR
DERING. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE. - CASSATIE VA.t'f DE BESLIS
SING OP DE STRAJJ:VORDERING. 
BRENGT DE CASSATIE MEDE VAN DE 
NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE 
. BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING, NIET
TEGENSTAANDE DE NIET-ONTVANKE
LI.JKHEID VAN DE VOORZIENING TEGEN 
DEZE LAATSTE BESLISSING. 

1° N iet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken 
van belang, is cle voo1·ziening van de 
beklaagcle tegen een beslissing tvaa1'bij 
de st?·ajvo1·cle1·ing ve1jaa1·d wo1'dt ve?·
lclactnl ( 1 ) . 

2° JiVannee1· volgens de ve1'melclingen van 

(1) Cass., 18 augustus 1971 (A1'1'. cass., 1971, 
blz. 1129). 

(2) Cass., 20 juli 1971 (A•·,·. cass., 1971, 
blz. 1072); men raadplege cass., 2 maart 1971 

het p1'oces-ve1·baal van de te1·echtzitting 
eensdeels en die van de uitgijte van het 
an·est ande1·deels de 1'echte1·s, die het 
a1'1'est hebben gewezen, niet clezeljde zijn, 
moet dit tvo1·clen tenietgedaan (2). (G.W., 
art. 779.) 

3° De cassatie, op de voo1·ziening van de 
belclaagde, van de beslissing op de stmf
V01'de?·ing b1·engt de ve1·nietiging mede 
van cle niet definitieve beslissing op de 
btwgedijlce 1'echtsvo1'de1·ing, niettegen
staancle de niet-ontvanlcelijlcheid van de 
voo1·ziening tegen deze beslissing (3). 

(RAMOS, T. J\'1:. HENDERIIL'C, 
ARITS EN A. HENDERIKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
a-rrest, op 8 juli 1970 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

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

a) gewezen over de telastleggingen B 1 
en 2 : -

Overwegende dat het arrest de straf
vordering wegens verjaring vervallen ver
klaart; dat de voorziening, wegens het 
ontbreken van belang, niet ontvankelijk 
IS; 

b) gewezen over de telastlegging A : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 van de wet op de 
rechterlijke organisatie, 780, 782 en 783 
van het Gerechtelijk vVetboek, en 97 van 
de Grondwet, 

cloo1·dat het bestreden arrest vaststelt 
dat bij de uitspraak op 8 juli 1970 aan
wezig waren de heren Goffinet, voorzit
ter, Alsteens en Meers, raadsheren, en het 
proces-verbaal van de zitting van 8 juli 
1970 op dewelke het arrest werd gewezen, 
vaststelt dat de zetel samengesteld was 
uit de heren Gof-finet, voorzitter, Alsteens 
en N oehnans, raadsheren, 

te1·wijl deze tegenstrijdige vermeldingen 
niet toelaten na te gaan of de wettelijke 
beschikkingen voorzien bij de artikelen 7 
van de wet van 20 april 1810 en 780, 

(·ibid., 1971, blz. 633) en 7 september 1971, 
supm, blz. 17. 

(3) Cass., 19 april 1971 (A1'1'. cass., 1971, 
blz. 762). 
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782 en 783 van het Gerechtelijk Wetboek 
geeerbiedigd werden door het bestreden 
arrest, zodat het bestreden arrest volgens 
de vaststaande rechtspraak van het Hof 
client :vernietigd te worden : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het gewezen is door drie raadsheren 
van -het Hof van beroep die, volgens de 
venneldingen van het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 15 juni 1970, de 
behandeling van de zaak en de debatten 
v66r clit gerecht bijwoonclen; 

Overwegende evenwel dat blijkens het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
8 juli 1970, het arrest uitgesproken werd 
door het bedoelde hof samengesteld uit 
drie raadsheren, onder wie een, volgens 
het voormelde proces-verbaal van 15 juni 
1970, de behandeling van de zaak niet 
bijwoonde; 

D at cfeze tegenstrijclige vermelclingen 
het voor het Hof onmogelijk maken na 
te gaan of de artikelen 779, eerste lid, 
780, 782 en 1042 van h et Gerechtelijk 
'\iV etboek al dan niet in acht genom en 
werden; 

Dat het middel gegroncl is ; 

II . In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de bmgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het arrest, dat geen 
uitspraak doet inzake bevoegdheid, eiser 
veroordeelt tot het betalen van een pro
visionele schadevergoeding en een des
kundigenonderzoek beveelt; 

Overwegende· dat de vernietiging, op 
de voorziening van de beklaagde, van 
de veroordelende beslissing op de straf
vordering de vernietiging meebrengt van 
de niet-definitieve beslissing, die op de 
rechtsvordering van de bm·gerlijke par
tij gewezen is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet op 
de strafvordering uit hoofde van de te
lastlegging A en op de bm·gerlijke rechts
vorderingen ; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

23 november 1971. - 2e lmmer. 
Voo?·zitte?', de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Versee.- Gelijklttidende concl~tsie, 
de H. Detom•nay, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Van Ryn. 

2e KAl\mR.- 23 november 1971. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE 

BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING. - 0VERLIJDEN 

VAN DE BEKLAAGDE. - VOORZIEN ING 
ZONDER BESTAAN SREDEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE . -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP 

DE REORTSVORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ. - 0VERLIJDEN VAN DE 

BEKLAAGDE . - VOORZIENING HEEFT 

RAAR REDEN VAN BESTAAN. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE . 
STRAFZAKEN. - VERVOLGINGEN WE 

GENS :il'!ISDRIJVEN VAN VOOR EEN EIND- . 
V ONNIS. - REORTER DIE BESLIST DAT 

DEZE l'IIISDRIJVEN BE,VEZEN ZIJN EN, 

NA TE REBBEN VASTGESTELD DAT ZIJ 
UITGAAN VAN HETZELFDE STRAFBAAR 

OPZET ALS DAT VAN DE li'USDRIJVEN 
vVAARVOOR DE EERSTE VERVOLGING 

WERD INGESTELD, GEEN STRAF UIT
SPREEKT EN AAN DE BURGERLIJKE 

PARTIJEN SORADEVERGOEDINC+ TOE
KENT. - GEEN l\1ISKENNING VAN RET 

C+EZAG VAN RET GEWIJSDE. 

1° en 2° H et ove1·lijden van de beklactgde 
tijdens het cassatiegecling ontneemt elke 
bestctctnsreden ctctn de voo1·ziening tegen 
de beslissing OJJ de stntjvonle1·ing; de 
voo1·ziening van de belclactgde behouclt 
een bestaans1·eclen, in zove1· zij ge1·icht 
is tegen de beslissing op de 1'echtsvo1·de
ring van de b~wge1'lijke pa1·tij (1). (Wet 
van 17 april 1878, art. 20.) 

3° Het gezag vctn gewijsde vctn een eind
vonnis op de stmjvonlm·ing wonlt niet 
mislcend cloo1· de 1'echte1· die, ttitSJJrctalc 
doende ove1· ve1·volgingen die tegen cle
zelfde belclaagden zijn ingesteld wegens 
miscl?·ijven vctn v661· dit vonnis, beslist 
dat deze miscl1·ijven bewezen zijn en, na 
te hebben vctstgesteld dctt deze misdn:jven 
en die waa1·voo7· de ee1·ste ve1·volging 
wenl ingesteld ttitgctan van hetzelfde 
st1·ajbaa1· opzet, geen stnif ~titsp1·eelct en 
aan de btwgerlijlce pa1·tijen schadeve1'
goecling toekent. 

(DE WOLF, FR. EN L. DE BACKER, T. «BEL
GISOHE SYNDIKALE KAl'IIER DER KINE -

(1) Cass., 1 juni 1971 (An·. cass., 1971, 
blz. 971) . 
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MATOGRAFIE ll, NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « 20TH CENTURY FOX FILM 
BELGE ll EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

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

N opens de voorziening van De Wolf : 
In zover de voorziening gericht is tegen 

de beslissing over de strafvordering : 

Overwegende dat blijkens een uittrek
sel afgeleverd door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de Stad Antwerpen, 
eiser op 14 maart 1970 overleden is; 

Overwegende dat het overlijden van 
de veroordeelde, dat zich voorgedaan 
heeft vooraleer het bestreden arrest in 
kracht van gewijsde is gegaan, naar luid 
van artikel 20 van de wet van 17 april 
1878, het verval van de strafvordering 
meebrengt e1i het arrest, in zover het over 
die vordering beslist, zonder uitwerking 
blijft; dat de voorziening derhalve doel
loos wordt; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over de burgerlijke rechts
vorderingen : 

Overwegende dat de twee door eiser 
aangehaalde middelen aan de over de 
burgerlijke rechtsvorderingen gewezen 
beslissingen vreemd zijn ; 

N opens de voorziening van De Backer 
Frans en De Backer Lodewijk : 

Over het eerste en het tweede middel 
sam en, 

het eeTste, afgeleid uit de schending van 
artikel 1351 van het Burgerlijk Wetboek 
(lees artikel 23 van het Gerechtelijk Wet
boek), 

dooTdnt het bestreden arrest het gezag 
van gewijsde, gehecht aan het vonnis op 
12 april1966 door de Correctionele Recht
bank te Antwerpen uitgesproken, miskent 
door te beslissen dat de ten laste van de 
eisers gelegde feiten bewezen zijn doch 
dat, gelet op de straf uitgesproken op 
12 april 1966, geen straf meer mocht op
gelegd worden, 

te1·wijl het de verplichting had te ·be
slissen dat de strafvordering vervallen of 
uitgedoofd was en het dienvolgens geen 
keru1is mocht nemen van die strafvorde
ring; 

het tweede, afgeleid uit de schending van 

artikel 4 van de wet van 17 april 1878, 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 

doo1·dnt het arrest aanneemt dat de 
burgerlijke rechtsvordering voor de straf
rechter kon worden gebracht, 

te1·wijl, vernuts de strafvordering ver
vallen was, de strafrechter niet opnieuw 
kennis mocht nemen van het misdrijf en 
mitsdien evenmin van de burgerlijke 
rechtsvordering die erop steunt : 

Overwegende dat het gezag van het in 
het vonnis van 12 april 1966 gewijsde 
slechts betrekking heeft op de toen aan 
de rechter onderworpen materiele feiten ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de materiele feiten welke 
onclerworpen werden, niet dezelfde zijn 
als die welke het voorwerp hebben uitge
maakt van gezegd vonnis van 12 april 
1966 doch soortgelijk zijn; dat zij ge
pleegd werden « deels v66r het tijdstip 
van de misdrijven van de vorige zaak 
(vonnis van 12 april 1966), deels tijdens 
dezelfde periode maar in een andere 
bioscoop, en deels na de uiterste datum 
van de reeds bestrafte misdrijven " ; 

Overwegende dat, mn te beslissen · dat 
wegens gezegde telastleggingen de bepa
ling van artikel 65 van het Strafwetboek 
van toepassing is en clat geen nieuwe 
straf mag worden · opgelegd, onderschei
den van die welke vroegere bewezen ver
klaarde telastleggingen heeft bestraft; de 
rechter moest onderzoeken, enerzijcls, of 
de feiten van de nieuwe telastleggingen 
bewezen zijn, anderzijcls, of die feiten 
allen dienen te worden aangezien als de 
opeenvolgende en voortdurende verwe
zenlijking van een enkel en aanhoudend 
misdaclig voornemen en allen met dit 
enkel misdadig opzet verbonden zijn, 
zoals de verscheidene uitwerksels aan een 
zelfde oorzaak zijn verbonden, derwijze 
dat de twee reeksen feiten geenszins her
haalde misdrijven zijn die onderscheidene 
bestraffingen toelaten ; 

Dat de bestreden beslissing derhalve 
het gezag van het in het vonnis van 
12 april 1966 gewijsde niet miskent; 

Overwegende dat de rechter, nu luj 
wettelijk vastgesteld heeft dat de straf
vordering ontvankelijk was, bevoegd 
was, overeenkomstig artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878, om ten deze uitspraak 
te doen over de burgerlijke rechtsvorde
ring; 

Dat de middelen naar recht falen ; 

Over het derde micldel, afgeleid uit de 

l 
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scherrding van artikel 97 van de Grand
wet, 

.doonlat het arrest beslist dat de bm·
gerlijke partijen geldig gesteld zijn en 
hun eisen ontvankelijk zijn, zonder zulks 
te 1notiveren, 

tenvijl de eisers onder Ineer, op grond 
van artikel 4 van de wet van l 7 april 
1878, houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van strafvordering, in. hun 
conclusie staande hielden. dat de bm·ger
lijke rechtsvorderingen niet ontvankelijk 
waren: 

Overwegende dat de eisers in hun con
clusie staande hielden dat de vorderingen 
van de bm·gerlijke partijen naamloze 
ve1mootschap « Les Artistes Associes " 
en naamloze vennootschap « Elan Film " 
niet ontvankelijk waren omdat de straf
rechter « wanneer hij de beklaagden niet 
veroorcleelde, zich onbevoegd cliende te 
verklaren ,, «· dat de strafrechtsrnachten 
immers onbevoegd zijn om kennis te 
nemen van de bm·gerlijke vordering, 
wanneer de strafvorclering onontvanke
lijk is "; 

Overwegende, zoals blijkt uit het ant
woord op de eerste twee middelen, da.t 
de rechter, door vast te stellen dat de 
strafvordering ontvankelijk was, de con
clusie van de eisers beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, op strafgebied, dat 

(1) Het openbaar ministeric had geconclu
decrd tot de cassatie op de voorziening van 
de eisers De Backer : 

Het bestreden arrest stelt m.b.t. deze eisers 
immers vast dat de feiten waarover in 1!l66 
een eindvonnis was geveld en clie welke aan 
de rechter waren voorgelegd en van v66r clit 
vonnis gedateerd waren, aile uitgingcn van 
hetzelfde strafbaar opzet. 

Samen genomen leverden deze feiten bijge
volg, wegens de eenheid van doel of opzet 
van hun daders, een enkel strafbaa.r feit en 
een enkel misdrijf op (samengesteld misclrijf) 
(cass., 5 januari 1948, B1tll. en PASIC., 1948, 
I, 2; 10 mei 1948, ibicl., 1948, I, 312; 29 juli 
1954, ibid., 1954, I, 1015; 24 februari 1958, 
ibicl., 1958, I, 689; 5 september 1960, ibicl., 
1961, I , fl ; 28 mei 1962, ibicl., 1962, I, 1098; 
18 maart 1963, ibicl., 1963, I, 784; 8 juni 1964, 
ib·icl., 1964, I, 1068; 2 mei 1966, ibid., 1966, 
I, 1115; 9 oktober 1967, A1·1·. cass., 1968, 
blz. 197 ; 9 juni 1969, ibid., 1969, blz. 987) . 

.Aangezien dit misdrijf, waarvan de ver
schillende strafbare feiten slechts bestanddelen 
vormen, reeds bet voorwerp was van een 

de substantiele of op straffe van nietig, 
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

On1 die redenen, zegt voor recht dat 
het bestreden arrest zonder uitwerking 
blijft wat de veroordeling van eerste 
eiser op de strafvordering betreft ; ver
werpt de voorzieningen voor h et overige ; 
beveelt dat 1nelding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de be
streden beslissing; veroordeelt de tweede 
en derde eisers elk in een derde van de 
kosten; laat de overige kosten ten laste 
van de Staat. 

23 november 1971. - 2 8 kamer. -
Vo01·zitter en Verslaggeve1·, de H. Dela
haye, raadsheer waarneme11d voorzitter . 
- Gelijlclttidende conclusie op cle vo01·zie
ning van eise1· De liVolf, ancle1·sltticlende OJJ 

clie van cle eiser De Baclce1· (1), de H. De
totu·nay, advocaat-generaal. 

28 KA111ER. - 23 november 1971. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE 
LIJKHEID VAN DE VADER WEGENS DE 

einclvonnis in 1966, was de strafvordering 
vervallen. 

Het gezag van gewijsde werd derhalve 
miskend (zie de vorenaangehaalde arresten en 
cle rede van Eerste advocaat-generaal:M:ahaux 
op cle plechtige openingszitting van bet Hof 
van 1 september 1971 over bet rechterlijke 
gewijsde en bet Gerechtelijk Wetboek) door 
de rechter, die de feiten bewezen heeft ver
klaard, zelfs zonder een straf uit te · spreken. 

De rechter moest vaststellen dat niet ont
vankelijk waren de strafvordering (men raad
plege cass. 5 september 1960 waarvan zoeven 
sprake; JYovelles, Procedure penale, I, 1, 
« L'action publique et civile n, nrs. 552 en 
558; R.P.D.B., v° Chose ingee, m·s. 103 ne 
104; SnroN, Stmfvorclering, 1949, I, blz. 174, 
nr. 309) en derhalve de burgerlijke rechts
vordering (wet van 17 april 1878, artikel 4) . 

Over de beoordeling van de eenheid van 
opzet door de feitem·echter en bet toezicht 
van het Hof van cassatie, zie noot 4, oncler 
cass., 5 januari 1948 (Bttll. en PAsrc., 1948, 
I, 2) en noot 2, get. R.H., onder cass., 21 mei 
1951 (ibicl., 1951, I, 636). 
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SCHADE VEROORZAAKT DOOR ZIJN NIET 
ONTVOOGD l\HNDERJARIG .KIND DAT BIJ 

HEJ\1 INWOONT. - VERMOEDEN DAT 
EEN FOUT IS BEGAA,N ZOWEL IN DE 

OPVOEDING ALS IN HET TOEZICHT . 

De btwge?Techtelijke aanspmkelijkheid van 
de vctcle1· wegens de schacle ve1·oo1·zaalct 
doo1· een onTechtmatige daacl van zijn 

· niet ontvoogd minde1ja1·ig kind dat bij 
hem inwoont, bentst op een ve1·moeden 
dat zowel in de opvoecling als in het 
toezicht ovm· dit kind een Jout is be
gaan (1). (B.W., art. 1384, lid 2 en 5.) 

(G .... , T. NATIONAAL VERBON D 
VAN SOCIALISTISCHE lVIUTUALITEITEN .) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 december 1970 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van. de artikelen 1382 en 1384, 
leden 2 en 5, van het Burgerlijk W etboek 
en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest beslist dat 
het beroepen vonnis terecht eiser burger
rechterlijk aansprakelijk heeft verklaard 
0111 reden dat " beklaagde minderjarig is 
en op het ogenblik van de feiten bij zijn 
ouders inwoonde; dat de vader zich van 
de door artikel 1384 van het B·mgerlijk 
Wetboek voorziene aansprakelijkheid 
enkel ontlasten kan indien blijkt dat de 
gegeven opvoeding niet te wensen over 
liet en hij bewijst het schadeverwekkend 
feit niet te hebben kunnen beletten on
clanks een normale -bewaking ; clat de ge
vallen van outlasting der aansprakelijk
heid deze zijn waar de minclerjarige zich 
buiten de bewakirtgsmogelijkheden van 
zijn ouders bevindt, zoals op zijn werk 
en in het verkeer, en degene die uiteraard 
zo verrassend zijn dat zij niet te voorzien 
noch door de gebruikelijke bewaking te 
voorkomen zijn ; dat zo het gevoeglijk is 
dat een 20-jarige jongeman, eender of hij 
een beroep uitoefent of niet, 's zondags 
aileen, of met zijn verloofde of met 
vrienden mag uitgaan, dit slechts aan
vaardbaar is indien zijn ouders redenen 
hebben om te geloven dat hij van die voor 

(1) Cass., 15 april 1971 (An·. cass., 1971, 
blz. 758) en noot 1; 28 oktober 1971, sttpm, 
blz. 219. 

zijn leefti]d normale vrijheid geen mis
bruik zal maken ; dat zoniet beperkingen 
dienen opgelegd of controle uitgeoefend, 
ook al zou het sukses ervan uitblijven ; 
dat de ouders weliswaar met een 20-jarige 
zoon niet Ineer doen wat ze willen n1aar 
dat zij minstens zouden moeten bewijzen 
het mogelijke gedaan te hebben om hem 
op het rechte pad te houde~1 ; dat uit het 
strafoJ1derzoek blijkt dat behlaagde veel
vuldig herbergen bezocht, dikwijls dron
ken was en dat hij zich clan " vervelend " 
ttz. sarrend en uitdagend aanstelde tegen
over medeverbruikers ; dat vermits zulks 
de familie bekend was (verklaring van 
zijn tante Bens Dymplma, stuk 13) zijn 
ouders hiervan niet onwetend konden 
zijn ; dat de dag van de feiten beklaagde 
van in de namiddag op herbergbezoek 
uitgegaan was, clat hij tenminste 5 of 
6 herbergen heeft bezocht en er een 15-tal 
glazen bier verbruikt heeft (stuk 33); 
dat hij zijn tocht onderbroken heeft om 
thuis te komen avonchnalen ; dat hij 
clronken was of reeds genoeg had toen 
hij op de plaats van de feiten toek":am 
en dat hij zich zo · ongepast en dweers 
aanstelde dat zijn vriend Lievens Ma.rcel 
hem liet staan ; cl.at hij clan tot de brutale 
feiten overging waaraan hij schuldig 
bevonclen werd ; clat dit alles gee~1szins 
wijst op een goede opvoeding doch veeleer 
laat vermoedeJ.1 · clat, vermits de be
klaagde geld verdiende, hij volledig 
vrij gelaten werd en over veel za.kgeld 
beschikte; dat G... noch in besluiten 
noch in pleidooi ook maar beweert de 
dag van de feiten of anderzlns iets ge
daaJ.1 te hebben 0111 te voorkomen dat 
behlaagde zich zou bedrinken, zulks 
alhoewel hij moet geweten hebben dat, 
eens onder de drankinvloecl, de beklaagde 
een ruziezoeker· werd " ; 

te1·wijl 1° de verantwoordelijhl1eid van 
eiser in zijn hoedanigheid van vader, 
burgerrechtelijk aansprakelijk voor zijn 
minderjarige zoon, aileen gegrond is op 
de verplichting van toezicht die hij heeft 
ten opzichte van zijn zoon en niet op het 
al of niet verstrekken ener goede opvoe
ding waarvan de afwezigheid ten onrechte 
door het bestreden arrest wordt weer
houden om eiser in zijn hoedanigheid van 
vader verantwoordelijk te verklaren 
(schending van de a.rtikelen 1382 en 1384 
van het Burgerlijk Wetboek); 

2° de feiten gebeurd zijn terwijl de 
minderj arige zoon van eiser aan het uit
gaan was en hij zich derhalve bevond in 
het verkeer en buiten de bewakingsmoge
lijkheden van eiser zodanig dat deze het 
schadeverwekkencl feit niet heeft kunnen 
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beletten ondanks normale bewaking, 
(schending van artikel 1384 van het Bm·
gerlijk Wetboek); 

3° het bestreden arrest vaststelt ener
zijds dat er geen burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van eiser voor zijn minder
jarige zoon is wanneer deze zich bevindt 
buiten de bewakingsmogelijkheden zoals 
op zijn werk en in het verkeer en ander
zijds eiser toch veroordeelt terwijl de 
minderjarige zoon zich bevond in het 
verkeer zogezegd omdat eiser geen bewa
lcing heeft uitgeoefend terwijl deze val
gens vorige vaststellingen onmogelijk 
was, zodat het arrest gestetmd is op tegen
strijdige, duistere en onvolledige motie
ven (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), zodat het bestreden arrest de 
in het middel aangehaalde beschikkingen 
geschonden heeft : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bm·gerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de vader voor de 
schade veroorzaakt door een onrecht
matige daad van zijn minderjarig, niet 
ontvoogd en bij hem inwonend lcind, 
gestetmd is op een vermoeden van font 
zowel in de opvoeding aan het kind gege
ven als in het toezicht dat erop moet 
worden uitgeoefend ; dat het middel in 
zijn eerste onderdeel dm·halve naar recht 
faalt; 

vVat het tweede en derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest, nu het 
aan de hand van de in het middel aange
haalde feitelijke constateringen beslist 
dat eiser het bewijs niet heeft geleverd 
dat hij aan zijn zoon een goede opvoeding 
heeft gegeven, eveneens en op wettige 
wijze tot de bij artikel 1384 van het 
Bmgerlijk. Wetboek voorziene burger
rechtelijke aansprakelijkheid van eiser 
mocht besluiten ; 

Dat het middel, in zijn tweede en derde 
onderdeel, die enkel betrekking hebben 
op de toezichtsmogelijkheden van eiser, 
?i.i gebrek aan belang niet ontvankelijk 
18; 

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

23 november 1971. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1', de H. Delahaye, raadsheer 
waarneiuend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijlcluidende concl~tsie, 
de H. Detom·nay, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 23 november 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
VERPLICHTING DE AKTE ZELF V.AN DE 
VOORZIENING TE BETEKENEN. 

Niet ontvanlcelijlc is de voorziening van de 
btwge1·lijke pcwtij wannee1· deze aan de 
venveenle?' enkel te?' kennis heeft gebmcht 
dat zij zich in cassatie heeft vooTzien, 
zonde1· hem de alcte zelj van de voo?'zie
ning te betekenen (1). (Sv., art. 418.) 

(VAN KEYMEULEN EN DEVOS, 
T. C. EN E. D'HOEDT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 jtmi 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de eisers, bmgerlijke 
partijen, enkel aan verweerders ter kennis 
hebben gebracht dat zij zich in cassatie 
hadden voorzien zonder de akte zelf van 
de voorziening te betekenen ; 

Dat de voorzieningen derhalve niet 
ontvankelijk zijn ; 

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

23 november 1971. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?' en Ve?·slaggeve?·, de H. Dela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijlcluidende concl~tsie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Vastersavendts (van de balie te Brus
sel). 

2e KAMER.- 23 november 1971. 

CASSATIEl\HDDELEN. STRAFZA-
KEN. - STRAFVORDERING. - ENIGE 
STRAF UITGESPROKEN WEGENS VER
SCHILLENDE MISDRIJVEN. - MIDDEL 
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP 
BEP.A.ALDE MISDRIJVEN.- STRAF WET-

(1) Cass., 18 augustus 1970 (An·. cass., 1970, 
blz. 1049). 
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TELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR DE 
ANDERE l\USDRIJVEN.- NIET ONTVAN
KELIJK l\UDDEL. 

W annee1· we gens ve1·schillende rnisd1·ijven 
een enkele st1·aj is ~titgesp1·oken, is niet 
ontvankelijk, wegens het ontb1·elcen van 
belang, de eis tot cassatie van de beslis
sing op de st1·ajv01·de1·ing, die gegTond is 
op een rniddel dat slechts op bepaalde 
van deze misd1·ijven bet1·ekking heejt, 
indien de ~titgesp1·oken simj wettelijk 
ge1·echtvaanligd blijjt doo1· de ande1·e mis
d1·ijven (1). (Sv., art. 411 en 414.) 

(COOPMAN, VERL!l'.TJJE EN DAVID.) 

ARREST . . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
a rrest, op 1 december 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Op de voorziening van eerste eiser : 

Over het eerste en het tweede middel 
:samen, 
. het ee1·ste, afgeleid uit de schending van 

.a.rtikel 97 van de Grondwet, 
doo1·dat het bestreden arrest eiser ver

oordeelt wegens valsheden in geschriften 
im oplichtingen tot een gevangenisstraf 
van zes m aanden en een geldboete van 
2.000 frank, zonder de conclusie van eiser 
te beantwoorden, waarin hij staande 
hield dat de valsheid in geschriften niet 
als bewezen kon verldaard worden, onder 
meer, om reden dat « 1° het ondertekenen 
van de wissels door de wetgever aan
vaard werd in h et kader van de wet op 
-de verkopen met afbetalingen ; 2° deze 
ondertekening gelijk client gesteld met 
een betaling en a ls dusdanig op de con
tracten mocht vermeld worden ; 3° de 
kopers deze betalingswijze hebben aan
vaard en zelfs medegeholpen hebben aan 
h et ontstaan van de verkopen door h et 
·ondertekenen van de gehekelde contrac
ten ; 4° er geen benadeelde persoon be
staat », 

tenvijl, om wettelijk gemotiveerd te 
zijn, de rechterlijke beslissingen al de 
door de p artijen in regelmatig ingediende 
conclusies ingeroepen middelen en excep
ties moeten beantwoorden, 

terwijl de onvoldoende motivering en 

(1) Cass., 8 maart 1971 (.A1'1'. cass., 1971, 
blz. 654). I 

bijgevolg de onwettelijkheid van de ver
oordeling wegens valsheden in geschriften 
noodza.kelijkerwijze ook de vernietiging 
van de veroordeling wegens oplichtingen 
t en nadele van de financieringsmaat
schappijen als gevolg moet hebben aan
gezien deze tweede veroordeling uiteraard 
steunt op de bedoelde zogezegde vals
heden in geschriften ; 

het tweede, afgeleid nit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doonlat h et ·bestreden arrest eiser ver
oordeelt wegens valsheid in geschriften, 
gebruik van va.lsheid en oplichting, zon
der de conclusie te beantwoorden waarin 
eiser staande hield dat deze telastleg
gingen niet bewezen waren, onder n1eer 
om reden dat « de gehekelde contracten 
naderhand rechtsgeldig werden gemaakt 
door de vereffening van de wisselschuld 
vanwege de kopers, dat d e kopers het 
eindresultaat hebben gewild, namelijk 
eigenaars te worden van de koopwaar 
aan de voorwaarden met eiser bedongen » 
en dat « geen bedrieglijk inzicht kon 
worden gezien in verrichtingen die de 
wilsovereenkomst van beide contractan
ten heeft medegedragen » : 

Overwegende dat eiser tot een enkele 
straf van 6 maand gevangenis en 100 fr. 
geldboete werd vmoordeeld niet a ileen 
wegens valsheid in geschriften in finan
cieringsovereenkomsten, gebruik van 
deze gesclll'iften, en oplichtingen, veroor
delingen tegen dewelke de middelen 
uitsluitend gericht zijn, doch tevens 
wegens valsheid in geschriften in wissel
brieven, meer bepaald, wijzigingen van 
de in de vvissels vermelde bedragen (te
lastlegging A-28) en gebruik van deze 
geschriften ; dat nu de straf wettelijk 
gerechtvaardigd is door laatstgenoemde 
misch·ijven de middelen, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende voor h et overige, ten 
opzichte van de drie eisers, dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvonnen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt elk der eisers in de 
kosten van zijn voorziening. 

23 november 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Struye. 
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1e KAMER.- 25 n ovember 1971. 

CASSATIE. - 0MVANG. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - CASSATIE VAN EEN 
BESLISSING. - 0ASSATIE DIE LEIDT 
TOT DE CASSATIE VAN DE BESLISSING, 
DIE ENKEL HET GEVOLG IS VAN DE 
EERSTE. 

De cassatie van een beslissing leidt tot de 
cassatie van de beslissing, die enlcel het 
gevolg is van de ve1'nietigde beslissing (I). 

(wwe SOIRON-WIDART, 
T. ECHTGENOTEN SELECK-HONAY.) 

Met de notitie overeensterrunend 
arrest. 

25 november I97l. - Ie kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Valen
tin, raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlclttidende concl~tsie, de H. Depelchin, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HH. Bayart en van Heeke. 

I 8 KA.iVJ:ER. - 25 november 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
DIRECTE BELASTINGEN. - AANDUI
DING IN HET VERZOEKSCHRIFT VAN DE 
GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALIN
GEN. - VOORWA>IRDE VOOR DE ONT
VANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING. 

Niet ontvanlcelijlc inzalce di1·ecte belastingen 
is de voo1·ziening clie de ctand~tiding vctn 
de geschonclen wettelijlce bepalingen niet 
bevat (2) . (Wetb . v. de inkomstenb., 
art. 289.) 

(PEQUET, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.} 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest . 

25 november 1971. - I e kamer . -
Voo1·zitte1·, de H . Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter . - Ve1·slaggevm· , 
de H. de Waersegger. - Gelijlcltticlencle 

(1) Cass., 23 januari 1969 (A1'1', cass ., 1969, 
blz. 498). 

conclttsie, de H . Depelchin, advocaat
generaal. - Pleite1's, Mevr. Soudan en 
de HH. Cl. Philippart de Foy en Fally 
(de eerste twee van de balie te Luik) . 

I 8 KAMER.- 26 november 1971. 

I ° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT BERUST 
OP EEN ONJUISTE UI=EGGING VAN RET 
BESTREDEN ARRESTEN.- MIDDEL DAT 
FEITELI= GRONDSLAG MIST. 

2° R.EDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLI= 
ZAKEN. - VERKLARING INGEROEPEN 
ALS VERMOEDEN VAN DE SCHORSING 
VAN EEN VERZEKERINGSOVEREEN
KOMST. - BETWISTING Oli'I:TRENT RET 
FElT OF EEN DERGELIJKE VERKLARING 
EEN BEKENTENIS IS. - GEEN VER
PLICHTING EROP TE ANTWOORDEN. 

I ° Feitelijlce g1'0nclslag mist het miclclel clat 
lc1·itielc oejent op het an·est cloo1' e1· een 
onjniste ~titlegging aan toe te lcennen. 

2° Wnnnee1· een pa1'tij in haa1· conclttsie 
een ve1·lclm·ing slechts im·oept ctls ve1'
moeclen vnn cle scho1'sing vctn een ve1'zelce-
1'ingsove?·eenlcomst en n-iet als cle belcente
nis van een cle1·gelijlce scho1·sing, is cle 
1·echte1· niet veTplicht te antwoonlen op 
het midclel wact1'in deze vm·lcla1·ing ctls 
een belcentenis is voo1·gestelcl . (Grondwet, 
art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« DE SCHELDE », T. G. EN E. FOLLil'J:AN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I6 mei I 969 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel , afgeleid uit 
de scheJlding van de artikelen 97 van de 
Grondwet, I3I9, I320 en I322 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doo1·dctt het bestreden arrest de vorde
ring door eiseres tegen eerste verweerder 
gericht heeft afgewezen op grond vaJl . de 
beschouwing dat overeenkmustig de ver-

(2) Cass., 3 oktober 1967 (A1'1' . cass., 1968, 
b.z. 169); men raadplege cass., 13 mei 1970 
(ibid., 1970, blz. 849). 
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zekeringspolis de schorsing van de dek
king slechts plaatshad wanneer, na toe
zending van een aangetekend bericht per 
post waarbij een termijn wordt opgegeven 
var1 vijftien dagen om de premie te kwij
ten, deze termijn zonder betaling ver
loopt, dat eerste verweerder ontkende 
dergelijk bericht te hebben ontvangen, 
dat eiseres in gebreke bleef te bewijzen er 
een te hebben verzonden en zelfs geen 
vermoeden aanbracht waaruit zou kun
nen blijken dat de aanmaningsbrieven 
door haar of in haar naam aan eerste ver
weerder toegestuurd, per post aangete
kend werden, en dat alle verdere uitwei
dingen over het vernietigen of het verlo
ren gaan van archieven bij eiseres of bij 
het postbeheer niet vermochten de toe
passing te ontzenuwen van het in de 
polis omschreven formalisme en derhalve 
ondoeltreffend waren, zull{s nu eiseres, in 
haar conclusie voor het hof van beroep, 
had laten gelden dat door aanbevolen 
brief van 27 november 1961 eerste ver
weerder aangemaand was geweest zijn 
pren1.ie te betalen, dat het verzenden van 
deze brief bewezen mocht worden door 
andere middelen dan het voorleggen van 
de aanbevole~1. zending, dat die verzen
ding bleek uit verschillende geschriften 
van de verzekeraar, uit een brief van de 
verzekeringsagent aan eerste verweerder, 
alsmede uit de verklaring getekend op 
16 augustus 1962 door de vader van de 
verzekerde, tweede verweerder, en waarin 
uitdrukkelijk gezegd was d;ott zijn zoon 
op het ogenblik van het ongeval niet 
verzekerd was, 

te1·wijl de motivering van het arrest 
niet toelaat te weten of de rechters heb
ben willen beslissen dat eiseres, zonder 
enig bewijs, en namehjk zonder vermoe
dens in te roepen, zich ertoe beperkte te 
verklaren dat zij aan eerste verweerder 
een per post aangeteke~1.de aanmaning 
tot betaling van de premie gestuurd had, 
dan wei dat de vermoedens, welke eiseres 
inriep om te bewijzen dat zij gezegde aan
getekeJ1.de aanmaning aan eerste ver
weerder gestuurd had, niet overtuige~1d 
waren, well{e dubbelzinnigheid in de 
motivering van het arrest gelijkstaat met 
een gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering ; 

terwijl, indien de rechter~ hebben wil
len beslissen dat eiseres zich er toe be
perkte te verklaren dat zij aan eerste 
verweerder een per post aangetekende 
aamnaning tot betaling van de premie 
gestmrrd had, zonder tot staving van die 
verklaring enig vermoeden in te roepen, 
het arrest de bewijskracht heeft miskend 

welke door de artikelen 1319, 1320 en 
132:2 van het Burgerlijk Wetboek gehecht 
wordt aan de conclusie van eiseres ; 

en terwijl indien de rechters hebben 
willen beslissen dat de vermoedens, welke 
eiseres inriep om te bewijzen dat zij voor
melde aangetekende aanmaning aan 
eerste verweerder gestuurd had, niet 
overtuigend waren, de motivering van het 
arrest geen reden aangeeft om te beslissen 
dat de uitdrukkelijke verklaring door 
tweede verweerder afgelegd, dat eerste 
verweerder niet verzekerd was, geen ver
moeden uitmaakte waaruit zou kunnen 
blijken dat eerste verweerder naar beho
ren aangemaand werd, zodat men niet 
kan weten of de rechters de bewijslrracht 
van dit bewijselementhebben onderzocht, 
waaruit volgt dat de conclusie van eiseres 
niet naar behoren werd beantwoord, het
geen gelijkstaat met een gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben, zonder deswege beluitiseerd te 
zijn, dat bij ontstentenis van een per post 
aangetekende aanmaning tot betaling 
van de verzekeringspremie de polis niet 
wordt geschorst, het arrest vaststelt dat 
eiseres in gebreke blijft te bewijzen derge
lijk bericht te hebben verzonden en 
« zelfs geen vermoedens aanbrengt waar
uit zou lnumen blijken dat de aanma
ningsbrieven door haar of in haar naam 
aan eerste gemtimeerde (thans eerste 
verweerder) toegestum·d, per post aan
getekend werden " ; 

Dat het arrest daardoor kennelijk be
doelt, niet dat eiseres, zoals het middel 
het veronderstelt in verband met de mis
kenning van de bewijsluacht van haar 
conclusie, geen enkel vermoeden . inriep 
ten bewijze van het opsttrren van een 
aangetekende aanmaning, doch slechts 
dat geen van de door haar ingeroepen 
elementen, met name de verschillende ge
schriften van de verzekeraar, een brief 
van de verzekeringsagent aan eerste ver
weerder alsmede de verklaring op 16 au
gustus 1962 getekend door de vader van 
de verzekerde, tweede verweerder, waarin 
gezegd werd dat zijn zoon op het ogenblik 
van het ongeval niet verzekerd was, van 
die aard was dat het kon doen blijken 
dat de toegestturrde aamnaningsbrieven 
aangetekend werden verzonden, zoals het 
ten deze vereist was ; 

Dat de rechter tevens door die soeve
reine beoordeling van het niet beslissend 
karakter van de als vermoedens ingeroe
pen feiten, de conclusie passend beant
woordt; 



-310-

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede Iniddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1109, 1131, 1315, 1319, 1320, 
1322, 1354, 1355 en 1356 van het Burger
lijk W etboek, 

doonlat het bestreden arrest de vorcle
ring door eiseres tegen tweede verweerder 
gericht h eeft afgewezen op grond van de 
lJeschouwing dat de bewoordingen van 
de verklaring, door eiseres ingeroepen en 
die op 16 augustus 1962, daags na het 
ongeval, door tweede verweerder te haren 
opzichte werd ondertekend, bewezen dat 
die overeenkomst werd afgesloten in de 
bedoeling van iedere partij zo gunstig 
mogelijk haar eigen belange1i te redden, 
die ieder van hen wegens de bestaande 
toestand in gevaar waancle, dat nochtans 
bleek dat de polis steeds van kracht was 
en de wederzijdse rechten en· plichten 
onveranderd waren, en dat de overeen
komst van 16 augustus 1962 derhalve 
van beide zijden u.itsluitend door een 
verkeerde voorstelling werd ingegeven 
en denkbeeldige doeleinden nastreefde en 
dienvolgens, a ls voortspruitende u.it een 
valse oorzaak, geen u.itwerking ko11 heb
ben, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, de verklar.ing 
door tweede verweerder op 16 augustus 
1962 ondertekend, niet alleen een over
eenkomst inhield m et 'het doel de belan
gen van partijen zo gunstig mogelijk te 
redden, m.aar daarbij de uitdrukkelijke 
bekentenis bevatte dat eerste verweerder 
op het ogenblik van h et ongeval 11iet 
verzekerd was, zodat h et arrest, door in 
gezegde aide n.iets anders dan een over
eenkomst te vinden, de bewijslrracht 
heeft miskend welke door de artike
le1l 1319, 1320 en 1322 van het Bmgerlijk 
'\Vetboek aan voormelde verklaring van 
16 augustus 1962 wordt gehecht; 

tweede ondenleel, in haa.r conclusie voor 
het hof van beroep, eiseres zich er niet toe 
beperkt had de overeenkomst in te roepen 
welke in voormelde verklaring van 
16 augustus 1962 werd opgenomen, maar 
ook nog de bekentenis welke door tweede 
verweerder in die verklaring werd afge
legd, hetwelk uit de bekentenis afgeleide 
middel door het arrest onbeantwoord 
werd gelaten, h etgeen gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet ver eiste motivering ; 

terwijl .immers, waar tweede verweer
der, uitgaande van het standpunt dat 
eerste verweerder op h et ogenblik van het 
ongeval niet verzekerd was, de verbinte-

nis had aangegaan de kosten van h et 
ongeval op zich te nemen, hij dan slechts, 
overeenkomstig de artikelen 1315 en 1356 
van het Burgerlijk ~T etboek, kon stellen 
niet gehouden te zijn door die verbintenis, 
indien hij bewees hetzij dat de verbintenis 
was aangegaan ten gevolge van dwaling, 
geweld of bedrog in de zin van arti
kel 1109 van het Burgerlijk vVetboek, 
hetzij dat zijn, overeenkom.stig de artike
len 1354 en 1355 van het Burgerlijk Wet
boek, afgelegde bekentenis, volgens welke 
eerste verweerder niet verzekerd was en 
volgens welke clienvolgens de overeen
komst een oorzaak had in de zin van 
artikel1131 van het Bmgerlijk '\i\Tetboek, 
ingegeven was door een feitelijke dwa
ling, waaruit volgt dat, nu het arrest geen 
enkel element vermeldt waaruit derge
lijke dwaling, geweld of beclrog zouden 
blijken, het middel door eiseres uit de 
bekentenis van tweede verweerder afge
leid, zoals hoger gezegd, niet passend 
werd beantwoord . : 

Overwegende dat uit de conclusie van 
eiseres blijkt dat zij de verhlaring van 
16 augustus 1962 slechts ingeroepen heeft 
als een vern1oeden , 1naar n.iet als een 
bekentenis van de schorsing van de ver
zekeringspolis ; 

Dat de rechter zich niet u.it te spreken 
h ad over die beweerde bekentenis; 

Dat eiseres er geen belang bij heeft het 
arrest te verwijten becloelde verklaring 
niet te hebben ontleed als zijnde een 
bekentenis, en alzo de bewijskracht van 
die akte te hebben miskend; 

Dat het eerste ondercleel van het mid
del niet ontvankelijk is en h et tweede 
feitelijke grondslag mist ; 

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

26 november 1971. - 1e k amer. -
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsh eer 
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijklttidende 
conclttsie, de H. Ganshofvan de1' Meersch, 
procuretu-generaal. Pleite1·s, de 
HH. Bayart en van Heeke. 

2e KAlVIER. - 29 november 1971. 

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- VEROORDELING VAN ZES BEKLAAG· 
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DEN. - VEROORDELING VAN lEDER waarnemend voorzitter. - VeTslaggever, 
VAN HEN IN EEN VI.JFDE VAN DE KOS- de H. Closon.- Gelijkhtidende conclusie, 
TEN IN HOGER BEROEP. - 0NWETTE- de H. Depelchin, advocaat-genera.al. 
LI.JKHEID. 

De 1'echte1' die zes beklaagden ve1'001'deelt, 
lean niet iede1· van hen in een vijfde van 
de leosten in hoge1· be1·oep ve?·oo1·delen. 
(Sv., art. 162, 194 en 211.) 

(ANDRIES EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 6 april 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over h et middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 162, 
194 en 211 van het Wetboek van straf
vordering: 

Overwegende dat het hof van beroep 
ieder van de zes beklaagden (thans eisers) 
in een vijfde van de kosten van hoger 
beroep veroordeelt en zegt dat de lijfs
dwang door de eerste rechter teger't Willy 
Andries uitgesproken ter terugvordering 
van de kosten ten opzichte van de open
bare partij, ook zijn gevolgen zal hebben 
voor de kosten van hoger beroep ; 

Overwegende dat het arrest aldus on
wettelijk ieder van de eisers veroordeelt 
tot betaling van een som, waarvan het 
totaal het bed.rag van de kosten te hoven 
gaat; 

En overwegende voor het overige dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat d e beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het de eisers in de 
kosten van boger beroep veroordeelt en 
tegen de eiser Willy Andries lijfsdwang 
uitspreekt ter invordering van die kos
ten ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; beveelt dat van het thans uit
gesproken arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt iedere 
eiser in de drie vierde van de kosten van 
zijn voorziening ; laat het overige ten 
laste van de Staat ; v erwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

29 november 1971. - 2e kamer. -
Vo01·zitte1·, de H . Perrichon, raadsheer 

2° KAMER. - 29 november 1971. 

BANKBREUK.·- NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP. - STRAFRECHTELI.JKE AAN
SPRAKELI.JKHEID VAN DE ZAAKVOER
DER. 

De feitelijlce zaalcvoe1·de1· van de vennoot
schap lean stmf1·echtelijlc aanspmlcelijlc 
ziy'n voo1· de banlcb1·eulc van een naamloze 
vennootschap ( 1). Om deze zaalevoe1·de1· 
uit dien hoofde te lcunnen ve1'001'delen, 
is het niet ve1·eist, dat te1·zelfde1·tijd oolc de 
stmfTechtelijlce aanspmkelijlcheid van de 
vennootschapso1·ganen zo~t bewezen zijn 
of dat het ontb1·elcen van o1·ganen of de 
volst1·elete onmogelijkheid voo1· deze om 
hun f~tnctie ~tit te oefenen zo~t vastgestelrl 
zijn . 

(WILLAME, T. lVIR. LACHAPELLE q.q.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 mei 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen. ; 

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

Over het eerste en het zesde middel 
samen, 

het ee1·ste, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 577 van. de wet van 18 april 
1851 houden.de hoek III van h et Wetboek 
van koophandel, 489 van het Strafwet
boek en 97 van de Grondwet, 

doo?"dat het bestreden arrest tegen eiser 
de telastlegging van bedrieglijke banlc
breuk bewezen. verklaa.rt, om sonunige 
boeken te hebben. doen verdwijn.en., met 

(1) Vgl. cass., 20 februari 1956 (Bull. en 
PAsrc., 1956, I, 633); 17 september 1962 
(ibid., 1963, I , 61); 2 december 1963 (ibid.,. 
1964, I, 346); 20 september 1965 (ibid., 1966, 
I, 94) ; men raadplege cass ., 11 december 1961 
(ibid., 1962, I, 447). 
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name de uittreksels vaJl de post- en bank
rekexli~lgen, alsmede bet register van de 
notulen der vergaderingen van de raad 
van beheer van de naamloze vennoot
schap « Le Charbounier Detaillant " (te
lastlegging I, 1), op grond dat de organen 
van een handelsvennootschap inzake 
bankbreuk strafbaar zijn, zelfs indien zij 
geen kooplieden zijn of niet in de toe
stand zijn dat zij opgehouden hebben te 
betalen, dat de natmu·lijke persoon die 
in feite de gefailleercle vennootschap heeft 
beheerd, strafrechtelijk aansprakelijk kan 
worden gesteld, zelfs indien lllj ~1aaJ.' recht 
de hoedanigheid niet bezit van vennoot
schapsorgaan, dat tot op bet ogenblik 
van het faillissement der vennootschap 
eiser niet heeft opgehouden « de spil " 
ervan te zijn, dat hij de in de telastlegging 
venuelde rekeninguittreksels heeft ver
nield, dat die vernieling te verklaren is 
door het bedrieglijk opzet van eiser om 
de sporen van de verrichtingen der ven
nootschap uit te wissen, dat eiser het 
register der beraadslagiugen van de raad 
van beheer niet heen kunnen voorleggen, 
en dat die verdwijning ervan aileen aan 
eiser kan worden toegerekend, 

te1·wijl aileen eiser, die slechts een 
gewone aangestelde van de gefailleerde 
vennootschap is, werd vervolgd als hoofd
dader van het misch·ijf van bedrieglijke 
bankbreuk ; de vennootschapsorganen 
wegens dit misdrijf nooit werden ver
volgd ; hun schuld evemnin wordt vast
gesteld door het bestreden arrest; de 
aangestelde van een gefailleerde vennoot
schap niet kan wordex1 veroordeeld als 
hoofddader van het misdrijf van bank
bre1.1k, behal ve in het uitzonderlijke en 
bier niet voorkomende geval dat hij de 
leiding van de vennootschap waarneemt 
wegens het ontbreken van organen of de 
volstrekte onmogelijkheid voor deze on1. 
hun f1.mctie uit te oefenen ; het arrest 
aanneemt dat de gefailleerde vennoot
schap maatschappeliJke organen had ; 
het er niet op wiJst dat die organen 
zich in de oumogelijkheid hebben bevon
den om hun functie uit te oefenen ; der
halve, door eiser niettemu1. te veroordelen 
als de enige hoofddader van het miscl.rijf 
van bedrieglijke bm1kbreuk, het bestre
den a.rrest de in h et middel aangehaalde 
bepalingen heeft miskend ; 

en het zesde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 573, 574 va~1. de wet van 
18 april 1851 houdende het hoek III van 
het Wetboek van koophandel, 489 van 
het Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest tegen eiser bewezen 
verklaart de telastlegging van eenvoudige 

bankbreuk, om, lladat de namuloze ven
nootscbap « Le Charbonnier Detaillant " 
had. opgehouden te betalen, schuldeisers 
van die vennootschap ten nadele van de 
boedel te hebben begunstigd of bevoor
deeld, met name Mevr. Dewier en de 
vereniging zonder winstoogmerk « Les 
Charbonniers detailla~1.ts du bassin de 
Charleroi ,, om bi~1.nen de bij m·tikel 440 
bepaalde termijn va~1 drie dagen geen 
·aangifte te hebben gedaan dat hij opge
houden heeft te betalen, om jam·lijks geen 

1 inventa.ris te. hebben opgemaakt van de 
goederen en de schulden van voornoemde 
vem1.ootschap, en om de bij de wet voor
geschreven boeken o~1.volledig en onregel
matig te hebben gehouden (telastleg
ging V}, en zulks op grond dat eiser te~1. 
gtmste vail. Mevr. Dewier en de vereniging 
zonder winstoogn1.erk « Les Charbonniers 
detaillants du bassin de Charleroi " terug
betaliugen heeft verricht, die deze schuld
eisers hebben bevoordeeld ten nadele van 
de boedel, dat de aangifte van ophouding 
van betaling niet werd gedaa.n binnen de 
wettelijke termijn van drie dagen, dat 
het de taak was va~1 eiser, die in feite 
de leiding had van de veru1.ootsch ap, er 
voor te waken dat de beheerders de balans 
indienden en dat eiser eveneens verplicht 
was te letten op het nakomen van de door 
het vVetboek van koophandel gestelde 
verplichtingen inzake jaarlijkse inventa
ris en handelsboeken, 

te1·wijl alleen eiser, die slechts een aan
gestelde van de gefailleerde vennootschap 
is, werd vervolgd als hoofddader van het 
misdrijf van eenvoudige bankbreuk ; de 
maatschappelijke organen wegens dit 
misdrijf nooit werde~1 vervolgd ; hun 
schuld evemuin wordt vastgesteld door 
h et bestreden anest ; de aangestelde van 
een gefailleerde vennootschap niet kan 
worden veroordeeld als hoofddader van 
het misdrijf van bankbreuk, behalve in 
het tlitzonderlijke en hier niet voor
komende geval dat hij de leicling van de 
vennootschap ·waarneemt wegens het 
ontbreken van vennootschapsorganen of 
de volstrekte o.nmogelijkheid voor deze 
om h1.VJ. functie uit te oefenen ; het arrest 
aanneemt dat de failliet verklaarde ven
nootschap m aatschapp elijke organen 
h ad; het er niet op wijst dat die orgauen 
zich in de onmogelijkheid hebben b evon
den mn hun ftmctie uit te oefenen ; meer 
in het bijzonder een aangestelde niet be
voegd is om aangifte te doen van de 
ophouding van betaling en de verplich
ting om jaarlijks een inventaris op t e 
maken uitdrukkelijk door de wet aan de 
beheerders wordt opgelegd; derhalve, 
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door eiser niettemin te veroordelen als de 
enige hoofddader van het misdrijf van 
eenvoudige bankbreuk, het bestreden 
arrest de in het middel aangehaalde bepa
lingen heeft miskend : 

Overwegende dat blijkens het arrest de 
naamloze vennootschap " Le Charbonnier 
detaillant », die failliet werd verklaard 
bij voJmis van 28 oktober 1965, in feite 
uitsluitend beheerd werd door eiser, die 
er de " spil » van was, en dat bij het beheer 
ervan eiser feiten heeft begaan waardoor 
de vexmootschap in staat van bedrieg
lijke bankbreu.lJ:: en van eenvoudige bank
brenk is gebracht ; 

Dat het arrest in dat opzicht vaststelt : 
a) met betrekking tot de bedrieglijke 
bankbreuk, dat " de ontvaugsten en uit
gaven van de vennootschap na.melijk 
langs de persoonlijke rekeningen van 
beklaagde gebem·den ... vermits de ven
nootschap zelf geen bank- of postreke
ning bezat ; dat beklaagde erkend heeft 
zijn rekeninguittreksels, die de weergave 
waren van de lopende handelsverrichtin
gen van de vennootschap, te hebben ver
nield ; dat die opzettelijke vernieling te 
verklaren is door het bedrieglijk opzet 
om de sporen van de handelsverrichtingen 
van de ·vennootschap uit te wissen; dat 
beklaagde geen enkele aauvaardbare nit
leg heeft gegeven voor het verdwijnen 
van de rekeninguittreksels ; dat beklaagde 
aan de cm·ator of aan de rechterlijke 
overheid de registers der beraadslagingen 
van de raad van beheer uiet heeft kunnen 
voorleggen, die, naar hij bekent, werden 
gehouden ... ; dat het verdwijnen van dat 
register of althans van de losse bla
den waarop, volgens sommige beheerders, 
die beraadslagingen werden aangetekend, 
s!echts aan heklaagcl.e kan te wijten zijn, 
vermits in zijn waning aile bescheiden be
treffende de activiteit van de vennoot
schap werden gecentraliseerd »; b) met 
betrekking tot de eenvoudige hankbreuk : 
dat, niettegenstaande aileen eiser in feite 
de leiding had van de vennootschap, hij 
geen aangifte heeft gedaa~1. dat de ven
nootschap had opgehouden te betalen, 
eJl hij de boeken en inventarissen van de 
vennootschap die zijn voorgeschreven 
door het vVetboek van koophandel on
voiledig en onregelmatig heeft gehou~en ; 

Overwegende dat de strafrechtelijke 
aanspra.kelijkheid voor de misdrijven 
gepleegd door een handelsvenuootschap 
rechtstreeks rust op de organen of de 
aangestelden door wie zij he eft gehan
deld, zonder dat in het geval van de aan-

gestelden vereist is, dat te zelfder tijd ook 
de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
de vennootschapsorganeu zou bewezen 
zijn, of dat het ontbreken van organen 
zou vastgesteld zijn of de volstrekte on
mogelijkheid voor deze mn hun functie 
nit te oefenen ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

En overwegeude dat de substantiele of 
op _straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
dat de beslissing geen enkele onwettelijk
heid bevat die kan worden opgeworpen 
op de voorzi~ning aileen van de veroor
deelde; 

IL In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door verweerder is 
ingesteld: 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het W etboek van straf
vordering en geen uitspraak doet inzake 
bevoegdheid ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
18; 

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

29 november 1971. - 2e kamer. 
T1oo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - T1e1·slaggeve1·, 
de H. Legros. - Gelijlclttidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Van Ryn. 

2e KAl\1ER. - 29 november 1971. 

TUSSENKOMST. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -

0ASSATIEGEDING. - EIS TOT BINDEND
VERKLARING VAN RET ARREST INGE
STELD DOOR DE ElSER TOT CASSATIE. -
VERWERPING VAN DE VOORZIENING. -
EIS ZONDER BELANG. 

De ve1·we1·ping van de cassatievoorziening 
ontneemt alle belang aan de doo1· de eiser 
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ingestelde eis tot bindendve1·kla1·ing van 
het m·1·est ( 1 ) . 

(NAAMLOZE VENNOOTSCH.A.P, VERZEKE
RINGSMAATSCHAPPIJ «UNION ET PHENIX 
ESPAGNOL n.) 

Met de notitie overeensteiUmend 
arrest. 

29 noveiUber 1971. - 2e kamer. 
V oo1·zitte1·, de H. Perri chon, raadsheer 
·waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Legros - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Philips en Fally. 

2e KAMER.- 29 november 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN EINDVONNIS OP 
TEGENSPRAAK. 

Buiten het geval van a1·tikel 4·0, lid 4, van 
de wet van 15 j~mi 1.935, is te lctat inge
diend de voo1·ziening die in st1·ajzaken 
tegen een eindvonnis op tegenspTaak 
wonlt ingesteld na het ve1·st1·ijken van 
de te1·mijn, bepaalcl bij a1·tikel 373 van 
het Wetboek van st1·ajvonle1·ing (2). 

(KAMMERICHS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

29 november 1971. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Per
richon, raadsheer waarnem.end voorzit
ter - Gelijkluidende conclusie, cle H. De
pelchin, aclvocaat-generaal. 

(1) Cass., 22 september 1964 (Bull. en 
PAsrc., 1965, I, 67); vgl. cass., 8 januari 1971 
(An·. cass., 1971, blz. 446). 

(2) l\1en raadplege cass., 11 september 1967 
(A1~·. cass., 1968, blz. 41); vgl. cass., 23 febru
ari 1971 (ibicl., 1971, blz. 606). 

2e KAMER. - 29 november 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER WAARBIJ DE HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTE·· 
NIS WORDT BEVOLEN. - WET VAN 
20 APRIL 1874, ARTIKEL 5. - NIET 
ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

N iet ontvanlcelijlc is de vooTziening tegen 
een beschilcking van de 1·aadlcameT wctm·
bij de handlwving vcm de voo1·lopige 
hechtenis wo1·dt bevolen met toepassing 
vcm w·tilcel 5 van cle wet van 20 ap1·il 
187 4, aangezien een de1·gelijlce beschik
lcing niet in laatste aanleg is gewezen (3). 
(Wet van 20 april 1874, art. 19; 
G.W., art. 609, 1°.) 

(DURAY.) 

Met de notitie overeenste1mnend 
arrest. 

29 november 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. LegTos. - Gelijlcluidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 30 november 1971. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT NIET AAN DE 
FEITENRECHTER IS OVERGELEGD EN 
HIERUIT IS AFGELEID DAT HET STRAF
GERECHT ONBEVOEGD WAS OM KENNIS 
TE NEMEN VAN DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - 0NTVANKELIJK 
li'I:IDDEL. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 

(3) Cass., 16 oktober 1967 (A1'1'. cass., 1968, 
blz. 245); vgl. cass., 17 juni 1968 (ibid., 1968, 

· biz. 1263); 24 februari 1969 (ibid., 1969, 
biz. 594); 1 clecember 1969 (ibid., 1970, 
blz. 326); 16 februari 1971 (ibid., 1971, 
biz. 587). 
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
RECHTSVORDERING DIE VOOR RET 
STRAFGERECHT IS GEBRACHT NA DE 
EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING. - 0NBEVOEGDHEID. 

3o BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - RECHTSVORDERING DIE VOOR 
RET STRAFGERECHT IS GEBR.ACHT NA 
DE EINDBESLISSING OP DE STRAFVOR
DERING. - 0NBEVOEGDHEID. 

1 o Aangezien de ?'egels bet1·efjende de be
voegdheid van de st?·ajge?·echten de open
ba?·e o1·de 7·alcen (1), lean het middel dat 
hie?'ttit is ajgeleid, dat de ?'echteT onbe
voegd was om lcennis te nemen van de 
btwge1·lijlce ?'echtsvonle?·ing, voo1· het 
eeTst voo1· het H of wo1·den vooTged?·agen. 

zo en 3° Het stTajge1·echt is onbevoegd om 
lcennis te nemen van een vonle1·ing tot 
ve1·goeding van de doo1· een misd1·ijj ve?'
oo?·zaalcte schade, indien e1· op het ogen
blilc dat deze ?'echtsvonle?·ing voo?' dit 
gm·echt is gebmcht, ?'eeds een eindbeslis
sing was ten aanzien van de -st?·afvo?·de
?'ing wegens dit misd1·ijj (2). (Wet van 
17 april 1878, art. 4.) 

(VAN DER KUY EN NAAil'[LOZE VENNOOT
SCHA,P « BRAND EN VARIA VERZEKE
RINGSJ\1AATSCHA,PPIJ DE TWA,ALF GE 
WESTEN », T. VAN DER LINDEN, 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LE LLOYD 
BELGE », G. EN L. VAN DEN BROECK.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel uit
spraak doet over de burgerrechtelijke 
belangeJ1.; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de rechts
vorderingen van de burgerlijke partijen 
Van der Linden Henri en Jl.aamloze ven
nootschap Belgische Lloyd : 

Overwegende dat de eisers geeJl. middel 
inroepen; 

(1) Men raadplege cass., 13 juni 1955 (Bttll. 
en PASIO., 1955, I, 1118). 

(2) Men raadplege cass., 29 oktober 1962 
(Bttll. en PASIC., 1963,' I, 268); 7 november , 
1966 (An·. cass., 1967, blz. 334). 

II. In zover de voorzieniugen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de rechts
vorderiugen van de bmgerlijke partijen 
Van den Broeck Gonunair en Van den 
Broeck Leopoldine : 

Over het eerste middel, . . . . . . . . 

Over het tweede · middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het W etboek van 
strafvordeting en 8 van de wet van 
25 maart 1876. op de bevoegdheid, 

doo1·dat het bestreden arrest, ten eerste, 
aan de burgerlijke partij Van den Broeck 
Gonnnair, handelende in hoedanigheid 
van vader voogd en wettelijke beheerder 
over de goederen van zijn minderjarige 
zoon Van den Broeck Fran9ois, en, ten 
tweede, aan de bmgerlijke partij Van den 
Broeck Leopoldine, gemachtigd door haar 
echtgenoot Lauwers AlfoJlS, schadever
·goeding toekent, dit nadat de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen op 
26 april 1968 een definitief vonnis over 
de strafvordering had gewezen, vonnis 
dat in kracht van ge·wijsde is gegaan, en 
nadat de bmgerlijke partijen Van den 
Broeck Gommair, handelende in voor
melcle hoedanigheid, en Van den Broeck 
Leopoldine, gemachtigd zoals gezegd, hun 
burgerlijke vordering voor het eerst door 
rechtstreekse dagvaarding van 12 mei 
1969 bij de correctionele rechtbank aan
hangig hadden gemaakt, 

te1·wijl, overeenkmnstig de bepalingen 
van artikel 4 van de wet van 17 april 
1878, de bmgerlijke partijen hun rechts
vorderingen slechts tegelijkertijd met de 
strafvordering bij de strafrechter aanhan
gig kunnen maken, en niet nadat de 
strafrechter een definitief vonnis over de 
strafvordering heeft ge·wezen, 

en terwijl dienvolgens voormelde bur
gerlijke partijen de vordering welke zij 
na het definitief strafvonnis wensten in 
te leiden, overeenkomstig artikel 8 van 
de wet van 25 maa.rt 1876 bij de bmger
lijke rechtbank aanhangig dienden te 
maken: 

W at de beslissing ' betreft over de 
rechtsvordering van Van den Broeck 
Gommair: 

Overwegende dat uit de stukken van de 
procedure blijkt dat verweerder zijn 
rechtsvordering terzelfdertijd en voor 
dezelfde rechter als de strafvordering in
gesteld had ; dat hij weliswaar niet uit
drukkelijk gepreciseerd had dat hij toen 
eveneens handelde in hoedanigheid van 



-316-

vader, voogd en wettige beheerder over 
de persoon en de goedereJl van zijn min
derj arige zoon Fran<;ois ; dat hij echter 
voor stoffelijke en zedelijke schade een 
provisie van 250.000 frank had gevorderd 
alsmede de aanstelling van een deslum-
dige; . 

Overwegende dat in dit laatste verband 
d e strafrechter bij vonnis van 26 april 
1968, waarbij tevens over de st:r:afvorde
ring uitspraak werd gedaan en aa1l ver
weerder een provisie van een frank werd 
toegeke1ld, alvorens verder recht te doen, 
een arts als deslmndige heeft aangesteld 
met als opdracht Va1l den Broeck Fran
<;ois, zoon van verweerder, 'be onderzoe
ken ; dat hieruit blijkt dat de bmgerlijke 
rechtsvordering door verweerder, zowel 
in hoeda1ligheid van vader, voogd en 
wettige beheerder over de persoon van 
zijn minderjarige zoon, als in eigen naam 
e1l als hoofd van de tussen hem en zijn 
overleden echtgenote bestaan hebbende 
gemeenschap, regehnatig bij de straf
rechter aanhangig werd gemaakt ; 

Dat het middel, wat de beslissing over 
de rechtsvordering van bedoelde ver
weerder betreft, niet kan worden aange
nomen; 

W at de beslissi1lg. betreft over de 
rechtsvordering van Va1l den Broeck 
Leopoldine : 

Overwegende dat de bmgerlijl~e rechts
vordering voor de strafrechter slechts kan 
worden ingesteld terzelfdertijd als de 
strafvordering ; 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
verweerster voorhoudt, de regels betref
fe1lde de bevoegdheid van de strafge
rechten de openbare orde raken en dus 
ook voor het eerst voor het Hof kmlnen 
worden ingeroepen ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
d e procedm'e blijkt dat verweerster haar 
rechtsvordering bij de strafrechter voor 
het eerst aanhangig heeft gemaa.kt door 
middel van rechtstreekse dagvaarding 
va1l de eisers op 12 mei 1969, terwijl de 
beslissing over de strafvorderi1lg op 
26 april 1968 gewezen was; 

Overwegende dat de bmgerlijke rechts
vordering derhalve niet ontvankelijk 
was; dat de rechter in hoger beroep, door 
zoals de eerste rechter over de grond van 
deze vordering uitspraak te doen, de 
nietigheid waarmede het eerste vonnis 
was aangetast, overneemt en aldus de in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het micldel, wat de beslissing over 

de rechtsvordering van verweerster be
treft, gegrond is ; 

Over het derde middel, . . . . . . . . . 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing in zover ze uitspraak doet 
over de rechtsvordering van verweerster 
Van den Broeck L eopoldine en over de 
aan deze vordering gehechte kosten ; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt de eisers en verweerster Van 
den Broeck Leopoldine elk in een derde 
van de kosten ; ven.vijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

30 november 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Hallemans, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slctggeve1', 
de H. Chatel. - Gelijkluiclencle conclttsie, 
de H. Detom'nay, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bayart. 

2e KAMER.- 30 november 1971. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- MISDRIJF GEPLEEGD TUSSEN TvVEE 
DATA, ZONDER VERDERE PRECISERING. 
- 0NMOGELIJKHEID VOOR HET HoF 
NA TE GAAN OF DE STRAFVORDERING 
A,L DAN NIET VERJAARD WAS. - CAS
BATIE MET VERWIJZING. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING. - GEWONE OPSCHOR
TING OF PROBATIEOPSCHORTING. 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE 
REDENEN VAN DE BEVOLEN :i\'IAATRE
GEL NADER TE BEPALEN. 

30 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - ARREST WAARBIJ DE OP
SCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE 
VEROORDELING WORDT GELAST. 
CASSATIE WEGENS DE ONREGELMATIG
HEID IN DE REDENGEVING VAN DEZE 
MAATREGEL. CASSATIE V AL'\f DE 
BESLISSING BETREFFENDE DE SCHUL
DIGVERKLARING EN VAN DE BESLISSING 
WAARBIJ DE OPSCHORTING WORDT GE
LAST. 
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l 0 liV anneer de bestnden beslissing de 
beklaagde zonde1· ve1·de1·e p1·ecise1·ing 
ve1·om·deelt wegens f eiten, die tussen 
twee bepaalde data zijn gepleegd, en uit 
de pTocesstttkken niet bl-ijkt dat e1· een 
daad we1·d ve1'1·icht waa1·doo1· de ve1ja1·ing 
van de st1·afvo1·dm·ing wo1·dt gestuit of 
dat deze ve1ja1·ing gescho1·st wenl binnen 
de wettelijke ve1jm·ingstennijn, be1·ekend 
vanaf de dag na de ee1·ste in cle beslissing 
opgegeven datttm, kan het H of niet 
nagaan of de stmfvonle?·ing al dan niet 
ve1jam·d was en bijgevolg ve1·nietigt het 
de ve1·oo1·delende beslissing met ve?·
wijzing (1). (Grondwet, art. 97; wet 
van 17 april 1878, art. 22 en 23.) 

2° De beslissing wam·bij de opscho1·ting van 
de ttitsp1·aak van de ve1·oo1·deling wonlt 
gelast, mag zich niet bepe1·ken tot cle 
vaststelling van het ve?'vttllen van cle 
wettelijke vooTwaa1·den op g1·oncl waa1·van 
de 1'echte1· deze maat1·egel ve1·mag uit te 
sp1·eken, maa1· moet nctuwlceurig de 
1·edenen bepalen wam·doo1· hij ten deze 
wordt ge1·echtvam·digcl (2). (Grondwet, 
art. 97; wet van 29 juni 1964, art. 3, 
lid 4.) 

3° T¥ annee1· een a1·1·est, waa1·bij de op
scho?·ting van de ttitsp1·aak van de ve?'
oo?·deling wo1·dt gelast, ve1·nietigcl wm·dt 
wegens de mwegelmatigheid in de 1·eden
geving van deze maat?·egel, geldt de 
cassatie zowel voo1· cle beslissing bet?·ef
fende de schttldigveTklm·ing als voo1· de 
beslissing waa1·bij de opscho1·ting wo1·clt 
gelast (3) . 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, 
T. DE CLERCQ, VONCK EN CASSil\'LAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het b estreden 
a rrest, op 13 januari 1971 door het Hof 
van beroep te Gent-gewezen ; 

I. vVat betreft de voorziening ingesteld 
tegen d e eerste en d8l·de verweerders : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 21, 22 en 23 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het vVetboek van straf
vordering : 

(1) Cass. , 25 oktober 1971, Sttprct, blz. 202. 
(2) en (3) Ca!s., 6 april 1971 (A1'1'. cass., 

1971, blz. 749); men raadplege cass., 8 juni 
1971 (ibid., 1971, blz. 1010) . 

Overwegende dat de eerste en derde 
verweerders werden vervolgd wegens 
valsheden in gesclrriften en gebruik ervan, 
« eventu eel 1net samenhang n, sedert 
31 december 1964 tot ongeveer 1 janu ari 
1968, de eerste bovendien wegens het 
onwettelijk opmaken van bouwplarmen 
en het zich onwettelijk toekennen, in het 
openbaar, van de titel van architekt, 
gedurende dezelfde tijdspanne; 

Overwegende dat het bestreden arrest , 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
die feiten bewezen verklaart, beide be
klaagden elk tot een derde van de kosten 
van eerste aanleg veroordeelt en ten aan
zien van beide beldaagden de opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling 
gelast voor een duur van drie jaar; 

Overwegende dat het arrest er zich toe 
beperkt te beschouwen dat de feiten ten 
laste van beide beklaagden bewezen zijn 
gebleven; 

Overwegende dat de laatste nuttige 
stuiting van de verjaring dagtekent van 
19 februari 1968 ; 

Overwegende dat, bij gebrek aan 
nadere gegevens b etreffende de datmn 
van de genoemde feiten en in afwezigheid 
van enige oorzaak van schorsing van de 
verjaring, het Hof mm1ogelijk kan nagaan 
of de strafvordering aldan niet verjaard 
was toen het hof van beroep uitspraak 
heeft gedaan ; 

Dat het arrest derhalve niet regelmatig 
met redenen is omkleed ; 

II. W at betreft de voorziening inge
steld tegen de drie verweerders : 

Over het middel voorgesteld door de 
procurem·-generaal en afgeleid uit de 
schending va.n de artikelen 66, 193, 196, 
en 213 van het Strafwetboek, 1, 5, 8, 
10, 53 van de wet van 26 juni 1963, 
3 van de w et van 29 jtmi 1964 en 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat, luidens artikel 3, 
lid 4, van de wet van 29 juni 1964 be
treffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie, de beslissingen die de op
schorting gelasten met redenen moeten 
zijn omkleed; 

Overwegende dat, om aan dit voor
schrift te voldoen, de rechter er zich niet 
toe mag beperken het vervuld zijn van 
de wettelijke vereisten tot het gelasten 
van de opschorting vast te stellen, maar 
de redenen moet vermelden die bedoelde 
rnaatregel rechtvaardigen ; 

Overwegende dat het arrest er zich toe 
beperkt te beschouwen dat de beklaagden 
zich in de voorwa.arden « zoals terecht 
door de eerste rechter aangehaald n be-
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vinden om hen de gtmst van de opschor
ting van de uitspraak van de veroordeling 
toe te staan en dat die gtmst mag behou
den worden ; 

Dat de door de eerste rechter aange
haalde voorwaarden geen andere zijn dan 
de in artikel 3, lid 1, van voormelde 
wet bepaalde wettelijke vereisten ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat m elding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van. de vernietigde beslissing; veroordeelt 
de verweerders in de kosten; v erwijst de 
zaak naar h et Hof van beroep te Brussel. 

30 november 1971. - ze kam.er. -
Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. de Vreese. - Gelijlclttidende concltt
sie, de H . Duman, advocaat-ge~1.eraal. 

ze KAllfER. - 30 november 1971. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
zAKEN. - VoORLOPIGE HECHTENIS. -
MIDDEL AFGELEID UIT HET FElT DAT 
EEN STUK IN HET DOSSIER ONTBREEKT. 
- MIDDEL NIET OVERGELEGD AAN DE 
FEITENRECHTER. - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

2o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN.- VOORLOPIGE 
HEOHTENIS. - MIDDEL AFGELEID UIT 
HET FElT DAT EEN STUK IN HET DOSSIER 
ONTBREEKT. - BEKLAAGDE DIE ZICH 
TEN GRONDE VAN DE ZAAK HEEFT 
VERDEDIGD ZONDER AAN TE VOEREN 
DAT ZIJN RECH'l' VAN VERDEDIGING 
WAS GESCHONDEN.- 8CHENDING AAN
GEVOERD VOOR HET HOF. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID . 

1 o en 2° Niet ontvanlcelijlc is het middel 
do01· de belclaagde hieruit afgeleid dat 
het dossim·, dat met toepassing van 
m·tilcel 5, lid 3, van de wet van 20 ap1·il 
1874 bet1·efjende de voodopige hechtenis 
op de g1·i[fie te1· beschilclcing moet w01·den 
gesteld van zijn 1·aadsman, niet volledig 
was, inclien deze belclactgde zich voo1· 
de 1·echte7· in hoge1· be1·oep ten g1·onde. 
heeft venledigd zonde1· de schending aan 

te voe1·en van deze wettelijlce bepaling 
of van zijn 1·echt van ve1·dediging (1). 

(OZGUR.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 oktober 1971 door de kamer 
van inbeschuldigingsteiling van het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; · 

Over de twee middelen samen, 

het ee1·ste, afgeleid uit de schendin.g van 
het door de wet van 23 augustus 1919 
toegevoegde derde lid van het artikel 5 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige hechtenis, 

doonlat op de griffie van het hof van 
beroep de toen reeds ~1.eergelegde schrifte
lijke vordering van de Procureur-generaal 
uit het strafclossier wercl verwijderd, a lvo
rens de ]Jlmdel ter beschikking te steilen 
van de raadsman van eiser, 

tenvijl het voorschrift het dossier gedu
rende twee dagen op de griffie ter be
schikking te steilen van de raadsman van 
de verdachte, inhoudt dat de voiledige 
bu.ndel wordt overgelegd met a ile op het 
ogenblik voorhanden stukke~1. e~1. nl.in
stens met de bescheiden die het voort~ 
schrijden van h et onderzoek en van de 
procedm·e aangaan ; 

het tweede, afgeleid uit de schending van 
de rechten van de vercledigi~1.g, 

doonlctt evenmin op de terechtzitting 
inzage van de schriftelijke vordering van 
het openbaar ministerie werd verschaft 
aan de eiser of zijn raadsman, 

tenvijl de rechten van de verdediging 
inhouden dat de verdachte of zijn raacls
man kennis luu-inen ne1nen van aile 
procedm·estukken waarop de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich steunt : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser voor de Kamer van inbe
schuldigingsteiling de middele~1. heeft aan
gevoerd die hij thans doet gelden ; dat, 
nu hij zonder voorbehoud zijn verweer 

(1) Men raadpiege cass., 1 en 8 december 
1970 (A1'1'. cass., 1971, biz. 320 en 351); men 
raadpiege ook cass., 15 februari en 22 juli 1960 
en noot 2 onder dit Iaatste arrest (Bull. en. 
PAsiC., 1960, blz. 699 en 1263) en Hl juni 1967 
(An· . cass., 1967, biz. 1278). 
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heeft voorgedragen, deze middelen niet 
ontvankelijk zijn ; 

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

30 november 1971. - 2e kamer. -
T1oo1·zitter, de H. Delahaye, raa dsheer 
waarnemend voorzitter. - T1e7·slaggeve7· , 
d e H. J anssens. - Gelijkhtidende conclu
sie, de H. Duman, advocaat-generaal. 

2e KAlVIER.- 30 november 1971. 

10 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
UITLEVERINGSVERDRA,G GESLOTEN 
KRA,CHTENS DE WET VAN 15 MAART 
1874. - SCHENDING VAN BEPALI NGEN 
VAN DIT VERDRAG. - SCHEN DING DIE 
A,ANLEIDING KAN GEVEN TOT CASSATIE. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
UITLEVERINGSVERDRAG GESLOTEN 
KRACHTENS DE ' VET VAN 15 l\iAART 
1874. - ALs REGEL GELDENDE BE
SLISSING DIE EEN WET IS IN D E ZIN 

(1) Uitleveringsverdragen kunnen gegrond 
zijn op andere wetten, zoals die van 8 juli 
1946. 

(2) en (3) Een internationaal verdrag da t 
hetzij d e instemming van de Kamers of de 
goedkem·ing van de wetgevende m acht h eeft 
verkregen, h etzij gesloten is kracht ens een 
wet, zoals die van 15 maart 1874, k an geen 
« wet >> opleveren in de zin van de artikelen 612 
en 1080 van h et Gerechtelijk Wetboek dan 
wanneer h et geratificeerd en in werking getre
den is; men r aa¢lplege JEAN J. SALliiON, 

« L e conflit entre le traite international et Ia 
Ioi interne en Belgique a la suite de l'arret 
rendu le 27 mai 1971 par la Cour de cassation», 
J.T., 18 september 1971, b lz. 511 ; m en raacl
plege ook cass., 19 november 1900 (Bttll. en 
PASIC., 1901, I, 53). 

(4) Artikel7 van de wet van 15 m aart 1874 
b epaalt uitdrukkelijk : « De krachtens deze 
w et gesloten verdragen zullen in h et Belgisch 
Staats bad worden opgenomen . .. ». Het Hof 
h eeft d e 11 e december 1953 (Bull. en PASIC., 
Hl54, I, 238) beslist dat « bij gebrek aan een 
bijzondere wettelijke bepaling, een verdrag, 
om de Belgen te binden, te hunner kennis 
moet worden gebracht door de bekenclmaking 
in h et Staatsblad ». Al·tikel 8 van de wet van 
31 m ei 1961 bepaalt : « Is er aanleiding tot 
bekendmaking van een verdrag, waarbij 
B elgie p artij is, dan wordt het verdrag in een 

VAN DE ARTIKELEN 612 EN 1080 VAN 
RET GERECHTELIJK WETBOEK. 

3° UITLEVERING. - 0VEREENKOMST 
VAN 26 OKTOBER 1901 TUSSEN DE 
VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AME
RIKA EN BELGIE. - INBESLAGNAME 
VAN DE IN HET BEZIT VAN DE OPGE
EISTE VREEMDELING GEVONDEN VOOR
WERPEN OM ZE AAN DE REGERING VAN 
DE VERZOEKENDE OVERHEID UIT TE 
LEVEREN. - ARTIKEL 10 VAN DEZE 
OVEREENKOl\iST. - EETEKENIS VAN 
DEZE BEPALING. 

1° en 2° De ~titleve7'ingsvenlragen die ondm· 
mee7' ( 1) zijn gesloten lc1·achtens de wet 
van 15 maa1·t 1874. op de ~titleve1·ingen en 
die zijn gemti(icee1·d (2) , in we1·king 
get1·eden (3) en belcendgemaalct (4) in 
het Staatsblad, leveTen, zonde1· dat zij na 
de sl~titing van de Kame1·s de instem
ming, bepaald bij m·tilcel 68 van de 
GTOndwet, of de goedlce~wing van de 
wetgevende macht (5) hebben vm·kre
gen, « wetten , op in de zin van de 
a1·tikelen 612 en 1080 van het Ge7·echte
lijlc W etboek, namelijlc « wetten , waa7·
van de schending aanleiding lean geven 
tot een cassatiebe1·oep (6) (7). (Impli
ciete oplossing.) 

oorspronkelijke tekst in het Belgisch Staatsblad 
b ekendgemaakt .. . ». 

( 5) De uitleveringsverdragen clie niet ge
grond zijn op een wet, zoals die v,an 15 maart 
1874, en die er onder meer van afwijken, 
moeten, teneinde « gevolg te hebben », in de 
zin van artikel 68 van de Grondwet, de in
stemming van de Kamers of de goedkeuring 
van de wetgevende macht verkrijgen. Dit is 
h et gev al voor h et verdrag aangaande de nit
levering en de rechtshulp in strafzaken tussen 
h et Koninkrijk B elg ie, het Groothertogdom 
Luxembm·g en het Koninkrijk der Nederlan
den. 

(6) Cass., 16 m aart 1971, redenen, dezelfde 
impliciete oplossing (A1T. cass. , 1971, blz. 685). 

(7) Over het begrip wet, in de zin van de 
artikelPn 612 en 1080 van het Gerechtelijk 
W etboek en, v66r d e inwerkingtreding van 
deze bepalingen, in de zin van cle artikelen 17 
van cle wet van 4 augustus 1832 en 9 van de 
wet van 25 februari 1925, raadplege men 
cass. , 14 februari 1964 (Bttll . en PAsrc., 1964, 
I, 635) en de notcn 1 tot 4, 15 december 1966 
(An· . cass., 1967, blz. 479) a lsm ede d e conclusie 
van Procm·eur-generaal Ganshof van der 
1\'[eersch v66r cass., 27 mei 1971 (A n·. cass., 
1971, blz. 959) en cle conclusie van het open
baar ministerie v66r cass., 8 juni 1967 (J.T., 
1967, b iz. 458 en vlg.). 
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3° A7·tikel 10 van het op 26 oktobe7· 1901 
te Washington tussen de Ve7·enigde 
Staten van Noonl-Amm·ika en Belgie 
gesloten ttitleve7·ingsve7·dmg bepaalt niet, 
dat de genoemde voo7'WeTpen die in het 
bezit zijn gevonclen van de opgeeiste 
m·eemcleling slechts in beslag genomen 
wonlen om met hem te wonlen ttitgelevenl 
inclien de bevoegde m·eemde ove7·heid deze 
inbeslagneming en deze ovm·zencling heejt 
gevonle7·d, maa7· wel dat cleze voo7'We7pen 
in beslag genomen woTden met het oog 
op een de7·gel~jlce ctfleve7·ing, inclien de 
bevoegde ove7·heicl van het ve7·zoekende 
land deze inbeslagneming heejt bevolen. 

(WIDAWSKI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest - ~rr. 1282 - , op 22 jtmi 1971 
gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel, kamer van inbeschulcligi~lgstel
ling; 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10 van het uitleve
ringsverdrag, op 26 oktober 1901 geslo
ten tussen Belgie en de Verenigde Staten 
van Amerika, bekendgemaakt in het 
Belgisch S taatsblacl van 29-30 jtmi 1902, 
alsmede h et aanvullend verdra.g van 
20 jnni 1935, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 28-29 oktober 
1935, en de aanvullende overeenkomst 
van 14 november 1963, bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblacl van 18 decem
ber 1964, 8 en 10 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
e~1 de ftmdmnentele vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950, goed
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 5, 
inzonderheid 5, lid 4, en 6 va~1 de wet 
van 15 maa.rt 1874 op de uitleveringen, 
36 tot en met 39, 87 tot en met 89 van 
het vVetboek van strafvordering, 1319, 
1320 en 1322 van het Bmgerlijk Wetboek, 
10 en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden arrest de be
schikking van 15 maart 1971 bevestigt 
waarbij de raadkamer de overzeJlding 
van de in beslag genomen documenten 
beveelt aan de Regeri~1g van de Verenigde 
Staten van Amerika, op de gronden dat 
de eerste rechter terecht van oordeel is ge
weest dat de in beslag genomen stukken, 
all1oewel zij op het eerste gezicht geen 
rechtstreekse betrekking schijnen te heb
ben met het delict waarvoor verdachte in 
de Verenigde Staten vervolgd wordt, ten 

genoege vaJl recht verband houden met 
de feiten, daar zij aantonen dat gezegde 
verdachte voortgezette handelspraktijken 
had in de Duitse Democratische Repu
bliek; dat verdachte tevergeefs aanvoert 
dat de verzoekeJlde Staat de inbeslag
neming van gezegde stukken niet bevolen 
heeft; dat inderdaad algemeen aanvaard 
wordt dat de aangezochte Staat de be
scheiden of voorwerpen in beslag neemt 
die lnwnen dienen als overtuigingsstuk
ken, zelfs wanneer de verzoekende over
heid zulks ~1iet uitdrukkelijk gevraagd 
heeft; 

te7·wijl : 1° gelijk eiser betoogde iJl de 
conclusie welke hij regehnatig had gena
men in hager beroep, a.rtikel 10 van het 
Belgisch-Al11erikaa~1s verdrag van 26 ok
tober 1901 zeer uitch'uk.h:elijk voorziet 
dat a.I de in het bezit van de opgeeiste 
persoon gevonden voorwerpen, die ver
kregen zijn door het plegen van de daad 
waarvan hij beschuldigd is, of die kunnen 
dienen tot bewijs van de daad waarvoor 
de uitlevering wordt aangev:raagd, zullen 
worden aangeslagen, indien de bevoegde 
overheid zull;:s heeft bevolen, om met zijn 
p ersoon te worden uitgeleverd ; dat in 
castt de inbeslagnem.ing van stukken door 
de bevoegde overheid (de rechter van 
San-Antonio) niet werd bevolen; dat het 
door het bestreden arrest ingeroepen alge
meen beginsel vanzel£sprekend aileen toe
passing kan krijgen bij afwezigheicl van 
iJl deze materie vigerende afwijkende of 
limitatieve bepalingen, vervat in een 
internationaal verdrag; clat artikel 10 
van het Belgisch-Al11erikaa.J1S verdrag 
van 26 oktober 1901 over de uitlevering 
een afwijke~lde, of althans Iimitatieve 
bepaling van dat algemeen beginsel 
vormt en dat, nu de bij gezegd artikel 
gestelde vereisten in castt niet verenigd 
zijn, de overzeJldiJlg van de inbeslag gena
men docmnenten · aan de Regering van 
de Verenigde Staten niet wettelijk kon 
l;>evolen worden (schending, i~nonderheid, 
van artikel 10 van het uitleveriJlgsver
drag, op 26 oktober 1901 gesloten tussen 
Belgie en de Verenigde StateJl van Ame
rika en bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 29-30 jtmi 1902, en van 
a.rtikel 97 van de Grondwet); 

2o de gewone constatering dat de in be
slao· , genomen documenten, alhoewel zij 
op bhet eerste gezicht geen rechtstreekse 
betrekking schijnen te hebben ·op . het 
delict waarvoor eiser in de V eremgde 
Staten vervolgd wordt, verband houden 
met de feiten, de beslissing niet wettigde 
die docmnenten over te zenden aa~l de 
Ainerikaa~lse autoriteiten (schendiJlg van 
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alle in het middel aangeduide wetsbepa
lingen), en terwij l in elk geval de consta
tering dat die documenten aantonen dat 
eiser, van beroep dimnanthandelaar, 
voortgezette handelspraktijken h ad in de 
Duitse Demokratische Republiek, de 
verklaring niet rechtvaardigt dat deze 
stukkeJl verband houden met de feiten 
van " conspiracy » om verdovende midde
len in de Verenigde Staten te hebben 
ingevoerd of vervoerd, met kennis van de 
bestemming van deze middele.n, waaruit 
volgt dat het bestreden arrest, door het 
tegendeel te beslissen, eeJl conclusie heeft 
aangenomen welke logischerwijze niet 
kon worden afgeleid uit de feitelijke ele
menten die het inroept (schending, in
zonderheid, van artikel 97-van de Grand
wet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de overheid die naaJ:' 
luid van artikel 10 van de uitleverings
overeenkomst van 26 oktober 1901 be
voegd is om de inbeslagneming te beve
len, niet de vreemde rechter is, met name . 
die van San-Antonio in de staat Texas 
van de Verenigde Staten van Amerika, 
doch overeenkomstig de artikelen 87 tot 
90 van het Wetboek van strafvordering 
en 5, vierde lid, van de uitleveringswet 
van 15 maart 1874 de bevoegde Belgische 

I 
overheid, met name de onderzoeksrechter 
te Antwerpen, die inderdaad de in beslag
neming heeft bevolen op 28 oktober 1970; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling beschouwt dat, indien 
weliswaar op het eerste gezich t zou lum
nen gedacht worden dat de inbeslag 
genomen stukken " geen rechtstreekse 
betrekking » hebben " met het delict », 
nochtans bij nader toezien deze overtui
gingsstukken tach " ten genoege van 
recht », dit wil zeggen rechtstreeks ver
band houden met de aan beklaagde ten 
laste gelegde feiten ; 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling in feite en dus soeve
rein heeft beslist dat de stukken recht
streeks verband houden met de aan be
ldaagde ten laste gelegde feiten ; 

D at het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

30 november 1971. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, de H . Delahaye, raadsheer 

CASSATIE, 1972. - 11 

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve~·, 
de H. Janssens. - Gelijlcluidende concltt
sie, de H. Duman, advocaat-genera.al. -
Pleiter, de H. Dassesse. 

3e KAMER. - 1 december 1971. 

1 °· REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - FEITENRECHTER DIE DE 
GRONDEN VAN EEN EIS OF EEN BIJ 
CONCLUSIE AANGEVOERD VERVi'EERMID
DEL VERWERPT ONDER AANHALING VAN 
DE FElTEN TOT W'ETTIGING VAN DEZE 
VERWERPING. - VERWE.RPING SLUIT 
DE VERWERPING IN VA.."< DE GEVOLG
TREKKING UIT DEZE EIS OF DIT VER
WEERl\UDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL ZONDER FEI
TELIJKE GRONDSLA,G. - MIDDEL TEN 
BETOGE DAT DE BESTREDEN BESLISSING 
DE BEWIJSKRACHT MISKENT - VAN EEN 
AKTE WAARIN ZEKERE VERKLARIKGEN 
VOORKOi\ffiN. - BESLISSING NIET GE
GROND OP DEZE AKTE . - MIDDEL 
ZONDER FEITELIJKE GRONDSLAG. 

3° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. - MIDDEL 
TEN BETOGE DAT DE BESTREDEN BE
SLISSING DE BEWIJSKRACHT MISKENT 
VAN EEN AKTE W AARIN ZEKERE VER
KLARINGEN VOORKOi\ffiN. - BESLIS
SJ:NG NIET GEGROND OP DEZE AKTE. -
MIDDEL ZONDER FEITELIJKE GlWND 
SLAG. 

4° RED EN EN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - GONCLUSIE VAN EEN PARTIJ 
WAARIN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN 
ATTEST WORDT BE TWIST, - RECHTER 
DIE ZIJN BESLISSING NIET OP EEN 
DERGELIJK ATTEST GRONDT. - RECH
TER NIET VERPLICHT OP DEZE CONCLU
SIE TE ANTWOORDEN. 

1° De feiten1·echte1· die, onde1· aanhaling 
van ande1·e of tegengestelde feiten, de 
gegevens ve1·we1·pt, waa1·op een eis of 
een bij conclusie aangevoe1·d ve?·wee?'
middel is gegrond, gaat niet in en ant
woo?·dt derhalve op de gevolgt1·ekking uit 
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deze eis of dit ve1weenniddel (1). (Grond
wet, art. 97.) 

2o en 3° Feitelijke grondslag mist het mid
del ten betoge dat de best1·eden beslissing 
de bewijslc1·acht miskent van een alcte 
waa1·in zeke1·e ve1·lclm·ingen van de ge
t?·ofjene van een ongeval voo1·komen, 
tenvijl de beslissing niet op deze akte is 
geg1·ond (2). (B.W., art . 1319, 1320 en 
1322.) 

4° De 1'echte1· is niet ve1plicht te antwoo1·den 
op een conclttsie ~vaa1·in de bewijskracht 
vctn een attest w01·dt betwist, wannee1· 
hij zijn beslissing niet op dit attest 
g1·ondt (3). (Grondwet, art. 97 .) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE BEL
GISCHE BIJSTAND ll, T. GUERITTE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vomtis, op 28 oktober 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wetten op de vergoe
ding der schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen, zoals gecoordineerd bij 
kouinklijk besluit van 28 september 1931 
en gewijzigd, inzonderheid met betrek
king tot voornoemd artikel 1, bij de 
besluitwet van 9 j uni 1945 en bij de wet 
van 27 jtmi 1969, 

doo1·dat, na vastgesteld te hebben dat 
de werkgever van verweerder zou ver
klaard hebben dat deze laatste op het 
'ogenblik der feiten bij hem in dienst was 
en dat de taxi stationeerde dicht bij het 
cafe « Le Dome "• waar verweerder een 
val deed, en na verklaard te hebben dat 
de aanwezigheid van verweerder in het 
cafe om 2 uur 's morgens; hoewel hij in 
dienst was tot 7 um· 's morgens, een op
onthoud uitmaakt dat niet onverenigbaar 
is m.et de normale uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst, het bestreden von
nis de beroepen beslissing bevestigt en 

(1) Cass., 30 apdl 1969 (A>T. cass., 1969, 
blz . . 828) en 9 december 1970 (ibid., 1971, 
blz. 360). 

(2) Vgl. cass. , 12 december 1966 (A?T. 
cass., 1967, blz. 466), 

(3) Vgl. cass., 12 maart 1964 (Bttll. en 
PASIC., 1964, I, 754). 

beslist dat het bedoelde ongeval h em 
overkomen is in. de loop en ten gevolge 
van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst en dat het derhalve gaat om een 
arbeidsongeval; 

te?"'!vijl, ee>·ste onde1·deel, de partijen 
hebben beweerd, ene de dat verweerder 
in dienst was van 7 uur 's mm·gens tot 
's avonds, de andere, clat zijn dienstpres
taties dum·den tot 7 uur van de volgende 
morgen, zodat de vaststelling, zonder 
enige rechtvaardiging, dat verweerder 
« in dienst was tot 7 uur 's mm·gens " niet 
voldoende is om te rechtvaardigen dat 
het hier gaat om een arbeidsongeval, 
vermits zij bet Hof niet in staat stelt na 
te gaan waarom de desbetreffende stellin
gen van eiseres geweerd worden ten 
gunste van die van verweerder, waaruit 
volgt dat de bestreden beslissing niet 
wettelijk met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, om te beslissen dat 
verweerders taxi dicht bij het cafe « Le 
Dome » stationeerde, het bestreden vonnis 
verwijst naar de verklaring die de werk
gever heeft afgelegd in tempo1·e non 
s~tspecto ; in zover de rechtbank aldus 
de eerste verklaring heeft bedoeld die 
de werkgever op 7 januari 1967 aan de 
politie van Ukkel heeft afgelegd, zij de 
bewijskracht ervan heeft miskend, nu 
de werkgever slechts heeft gepreciseerd, 
zoals eiseres dat bij conclusie heeft onder
streept, dat verweerder « te Ukkel overal 
stationeerde op de toegelaten parkeer
plaatsen" (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); inclien 
claarentegen het bestreclen vonnis ver
wijst naar het attest van 19 januari 1969 
van de werkgever, het niet wettelijk met 
redenen is omkleed, daar het geen ant
woord geeft op de miclclelen bij conclusie 
door eiseres aangevoerd en hieruit afge
le_id dat dit attest elke bewijskracht mist 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); ten slotte op dat punt de bestreden 
beslissing althans dubbelzinnig is, wat 
gelijkstaat m et niet-motivering (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onclerdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden votmis 

erop wijst « dat de werkgever van gemti
meercle aan eiseres in boger beroep ver
klaard heeft ... dat deze op het ogenblik 
van het ongeval bij hem in dienst was " 
en dat het beroepen vonnis, dat er door 
worclt bevestigcl, duidelijk zegde « dat in 
zijn overgelegde ongeval-aangifte de 
werkgever uitdrukkelijk vermeldt dat 
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eiser (thans verweerder) nachtdienst 
deed»; 

Overwegende dat de rechtbank aldus 
de reden h eeft opgegeven, die haar heeft 
doen beslissen de beweringen van de 
eiseres te verwerpen ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

W at h et tweede ondercleel betreft : 

Overwegende dat blijkens de proces
stukken de verzekerde van eiseres in de 
periode kort na het ongeval verscheidene 
verklaringen h eeft afgelegd ; 

Overwegende enerzijds dat uit geen 
enkele reden van het bestreden vonnis 
blijkt dat, om te beslissen dat de taxi 
stationeerde dicht bij het cafe waar het 
ongeval is gebeurd, de rechtbank ge
steuncl heeft op de verldaring die werd 
opgenomen in het proces-verbaal van de 
politic van 7 januari I967; 

Overwegende anderzijds dat, door erop 
t e wijzen d at de verklaring van de werk
gever in tempo1·e non s~tspecto is afge
legd, het vonnis impliciet doch zeker 
het attest weert, dat door de werkgever 
m eer dan twee jaar na het ongeval is 
afgeleverd; dat, na dit attest te hebben 
geweerd, de rechter niet gehouden was 
de bewijskracht ervan na te gaan; 

Dat h et tweede onderdeel van het mid
del niet k an worden aangenomen ; 

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

I december I97I 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Versee.- Ande1·sltticlende conclusie (I) 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Simont. 

I e KAMER. - 2 december 1971. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLI.JKE 

(1) Het openbaar ministerie was van o01·deel 
dat het b estreden arrest, waarbij d e eis werd 
aangenomen zonder te antwoorden op het 
aangevoerd omstandig verweermiddel, niet 
r egeimatig m.et r edenen was omkleed : cass., 
28 en 29 april 1971 (A1'1'. cass., 1971, biz. 835 
en 840). 

ZAKEN. - UITLEG GING. - REDENEN 
DIE ELKAAR MOETEN UITLEGGEN. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEiVIENT VAN IO DECEMBER 1958, 
GEWIJZIGD BIJ RET. KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 30 APRIL I963, ARTIKEL 17. 
- MANEUVER. - BEEINDIGING. -
BE GRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL 
KRITIEK OEFENT OP EEN REDEN VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - BE
SCHIKKENDE GEDEELTE WETTELIJK 
VERANTWOORD DOOR EEN ANDERE 
REDEN. - MIDDEL ZONDER BELANG. -
NmT-ONTV ANKELIJKHEID. 

I o De 1·edenen van een beslissing moeten 
ellcaw· ~titleggen ; e1· is noch tegenst1·ijdig
heid noch d~tbbelzinnigheid wannee1· zij, 
onde1'ling ve1·gelelcen , de j~tiste ·gedachte 
van de 1'echte1· wee1·geven (2). (Grond
wet, art. 97.) 

2° Een rnaneuve1· is beeindigd wannee1· 
de best~ttwde1·; die het ~titvoe1·t, zijn 
plaats in het 1w1·rnaal ve1·lcee1· opnie~tw 
heejt ingenomen (3). (Wegverkeersregle
ment van 10 december I958, gewijzigd 
bij het koninldijk besluit van 30 april 
I963, art. I7.) 

3° N iet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·elcen 
van belang, is het middel dat enlcel 
lC1·itielc oejent op een 1'eden van de best1'e
den beslissing, wanneer het beschilclcende 
gedeelte wettelijlc ve1·antwoonl is doo1· 
een ande1·e 1·eden (4). 

(STIEVENART, T. DEFOIN.} 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 oktob_er I970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, I382, I383, I384, inzonderheid lid 3, 

(2) Cass., 9 november 1970 (A1'1'. cass., 
1971, blz. 218) en d e in noot 1 aangehaaide 
a rrest en. 

(3) Cass., 22 juli 1969 (A1'1·. cass., 1969, 
biz. 1084) en 9 maart 1970 (ibid., 1970, 
blz. 646). 

(4) Cass., 19 november 1970 (A1-r. cass., 
1971, blz. 256 ). 
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van het Burgerlijk Wetboek, 17 en 27-1 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 hondende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, bijgewerkt 
bij het koninklijk bcsluit van 10 decem
ber 1958, welke artikelen 17 en 27-1 
respectievelijk gewijzigd zijn bij de 
artikelen 5 en 14 van het koninklijk 
beslnit van 30 april 1963, en, voor zoveel 
als nodig, van de artikelen 17 en 27-1 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 hondende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkee1', 

cloonlat in de nacht van 24 februari 
1967 een botsing had plaatsgehad tussen 
de vrachtanto bestuurd door Cornez, 
aangestelde van eiser, die op de rijbaan 
reed, en de auto van verweerder, bestuurd 
door zijn echtgenote D. Martens die, 
nadat zij nit een privaat eigendom was 
gekomen, de rijbaan was opgereden en, 
zoals zij dat verklaarde « stapvoets voort
reed in afwachting dat haar man zou 
komen "• en het arrest, na erop gewezen 
te hebben « dat Cornez, die met zijn 
kruisingslichten reed - hoewel niets hem 
belette zijn koplichten te gebruiken -
zijn snelheicl moest regelen zoals vereist 
wegens zijn zicht ... en meer in het bijzon
der wegens de verlichting door zijn 
kruisingslichten ; .. . dat Cornez, door zo 
snel te rijden dat hij niet kon stoppen 
toen de auto van eiser in hager beroep 
(thans verweerder), die van achteren door 
zijn reflectoren werd gesignaleerd, binnen 
zijn gezichtsveld kwam, een fout heeft 
begaan die in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval; Clat immers de auto 
van eiser in hager beroep, ten deze, geen 
hindernis is geweest die kon worden voor
zien en zijn positie op de uiterste rechter
kant van de rijbaan hem 11iet aan het 
zicht van Cornez onttrok "• beslist dat 
alleen Cornez voor het ongeval aansprake
lijk is en dat de echtgenote van verweer
der geen enkele fout heeft begaan, dien
tengevolge de hoofdvordering van deze 
laatste toewijst, vervolgens de tegenvor
dering van eiser verwerpt, op grond « dat 
het geenszins is bewezen dat ... dame Mar
tens de normale gang van Cornez heeft 
gehinderd toen zij uit haar eigendom 
kwam en langs de rechterrand van de 
rijbaan voortreed niettegenstaande de 
vrachtauto aankwmn "• 

te1·wijl het arrest zich, in de hierboven 
overgenome11 gronden, tegenspreekt en 
zich althans dubbelzinnig nitdrukt, daar 
het in het onzekere laat of de rechter stelt 
hetzij dat de vrachtrijder op normale 
wijze reed, wat onverenigbaar zou zijn 
met de ten zijnen laste in am=erking 

genomen tekortkoming, hetzij dat hij 
niet op normale wijze reed (schending 
van ar-tikel 97 van de Grondwet); 

en te1·wijl, in elk geval, de verplichting 
om een ander te laten voorgaan, die bij 
artikel 17 van het verkeersreglement van 
8 april 1954, gewijzigd op 30 april 1963, 
evenals bij artikel 17 van het verkeers
reglement van 14 maart 1968 wordt op
gelegd aan de bestuurder die een maneu
ver wil uitvoeren, zoals nit een al dan 
niet bebouwd onroerend goed komen, 
niet onderworpen is aan de voorwaarde 
dat het maneuver de normale gang van 
de andere weggebruikers kan beletten, 
waaruit volgt dat de rechter geen wette
lijke verantwoording geeft voor de be
slissing dat aan de echtgenote van ver
weerder geen enl~ele· fout kan worden toe
geschreven (schending van de hierboven 
aangeduide bepalingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at bet eerste onderdeel betreft : 
Overwegende ,dat het arrest vaststelt 

dat de aangestelde van eiser een font 
heeft begaan, die in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval, door zo snel te 
rijden dat hij niet kon stoppen toen de 
door de echtgenote van verweerder be
stum·de auto binnen zijn gezichtsveld 
kwam ; dat het arrest aldus zonder dub
belzinnigheid beslist dat de aangestelde 
van eiser, door zijn snelheid niet te 
regelen zoals vereist wegens het zicht 
met zijn lichten, niet op normale wijze 
reed; 

Overwegende dat, met deze beslissing 
in verband gebracht, de grond van het 
arrest die erop wijst dat de echtgenote 
van verweerder de normale gang van de 
aangestelde van eiser niet heeft gehinderd 
aldus moet worden uitgelegd dat zo de 
gang van deze laatste normaal was go
weest, het ongeval zich niet zou voorge
daan hebben; 

Dat het middel, dat in zijn eerste 
onderdeel op een onjuiste uitlegging van 
het arrest berust, feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vaststelt, 

zonder deswege te worden bekritiseerd, 
dat de vrachtauto best1.nU'd door de aan
gestelde van eiser in botsing is gekmnen 
met de door de echtgenote van verweer
der bestum·de auto « die v66r hem. reed " ; 

Dat hieruit volgt dat op het ogenblik 
van de botsing het maneuver van de 
echtgenote van verweerder, namelijk uit 
een om·oerend goed op de open bare weg 



- 325 

komen, beeindigd was, daar haar voertuig 
zijn normale plaats in het verkeer had in
genomen, en dat, derhalve, de artike
len I7 en IS van het verkeersreglement 
niet meer van toepassing waren ; 

Overwegende dat deze vaststelling vol
staat om wettelijk de beslissing te verant
woorden dat geen enkel deel van de 
aansprakelijkheid aan deze laatste be
stuurder kan worden toegeschreven, zo
dat dit onderdeel van het middel van 
belang ontbloot en, bijgevolg, niet ont. 
vankelijk is ; 

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

2 december I97l. - I e kamer. -
VooTzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. de Waersegger. - Ge]ijkluidende 
conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste 
advocaat-generaal. 

I e KAMER. - 2 december 1971. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BESLISSING GEGROND OP EEN MET 
DE LOGICA ONVERENIGBARE REDENE
RING. - BEGRIP. - GEVOLG. 

Een beslissing is geg1·ond op een met de 
logica o1we1·enigba1'e 1·edene1·ing en is 
de1·halve niet 1·egelmatig met 1·edenen 
ornkleed van het ogenblik waa1·op e1· geen 
enlcel ve1·band bestaat t~tssen de p1·emisse 
van de 1·edene1·ing en de gevolgt1·ekking 
e1·van (I). (Grondwet, art. 97.) 

{NAAli1LOZE VENNOOTSCHAP « COFill'lEUSE », 
T. RENARD.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op b et bestreden 
arrest, op 6 oktober I970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

(1) Men raadplege cass., 18 september 1962 
(Bull. en PASIC., 1963, I, 80) en noot 3, 
get. W.G.; 11 juni 1963 (ibid., 1963, I, 1075}; 
10 december 1963 (ibid., 1964, I, 387); 12 april 
1965 (ibid., 1965, I, 864); 7 januari 1969 
(A1'1·. cass., 1969, blz. 445); 22 september 1969 
(ibid., 1970, blz. 77); 14 september 1971, 
supm, blz. 51. 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I319, 1320, I322 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest de rechts
vordering en h et hager beroep van eiseres 
niet gegrond verklaart en, om dat te 
beslissen, weigert aan te nemen dat de 
bevestiging van de verbintenissen, die 
als nietig werden beschouwd daar ze op 
11 april 1967 door verweerder werden 
aangegaan toen hij nog minderjarig was, 
voortvloeide uit het feit dat verweerder 
zonder bezwaar, na zijn meerderjarigheid, 
de inhoudingen op zijn loon heeft laten 
verrichten ingevolge de betekening aan 
zijn werkgever van de overdracht van 
zijn loon, op grand dat de eerste inhou
dingen op het loon pas op 3I december 
I967 werden verricht en dus niet als h et 
gevolg en de stilzwijgende bevestiging 
van de verbintenis van 11 april I967 
moeten worden beschouwd maar als het 
uitvloeisel van de akte van 16 oktober 
1967, die het laatst werd opgemaakt, 

te1·wijl genoemde akte van 16 oktober 
1967 niet bepaalt dat het loon van ver
weerder wordt overgedragen en hiervan 
geen gewag maakt en· deze overdracht 
door verweerder enkel tot waarborg van 
zijn verbintenissen van 11 april I967 en 
bij een afzonderlijke akte van dezelfde 
dag werd toegestaan, zodat het arrest de 
inhoud van de alden van 11 april 1967 
en 16 oktober 1967 miskent (inzonderheid 
van de akte van 11 april 1967 waarin de 
overdracht van het loon van verweerder 
wordt bepaald) alsook de bewijskracht 
van deze akten, door, zonder andere 
reden, te beslissen dat de inhoudingen op 
het loon van verweerder, daar ze voor de 
eerste maal op 31 december 1967 werden 
verricht, niet :moesten worden beschouwd 
als het gevolg en de stilzwijgende bevesti
ging van de verbintenis van 11 april 1967, 
doch als het uitvloeisel van de akte van 
I6 oktober I967, waarin echter geen 
enkele bepaling voorkomt in verband 
;met de overdracht van hat loon van ver
weerder (schehding van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet); 

te1·wijl op grand van de vaststelling 
aUeen dat de eerste inhoudingen op h et 
loon van verweerder pas op 31 december 
I967 door zijn werkgever werden verricht 
geenszins kan worden besloten dat ze 
niet het uitvloeisel of het gevolg waren 
van de verbintenis van 11 april 1967 en 
inzonderheid niet van de akte van deze 
datum waarin de overd.racht van het loon 
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va~1 verweerder wordt bepaald, doch van 
de akte van 16 oktober 1967 die het 
laatst werd opgemaakt, en t erwijl het, 
bij ontstentenis van elk logisch verband 
tussen de premisse van de redenering 
van de feitenrecbters en de gevolgtrek
lcing die eruit volgt, niet mogelijk is de 
gegrondheid en de wettelijkheid van de 
bekritiseerde beslissing na te gaan en deze 
aldus niet wettelijk met redenen is om
kleecl (schending van artikel 97 van de 
Gronclwet) : 

Overwegende dat eiseres betoogde dat 
verweerder, toen hij meerderjarig was 
geworden, zijn verbintenis van ll april 
1967 tot waarborging als hoofdelijke 
medelener van de aan zijn vader toege
stane lening had b evestigd door het feit 
dat hij zonder bezwaar de inboudingen op 
zijn loon had laten verrichten ingevolge 
de betekening door eiseres van de over
dracht van loon ; 

Overwegende dat het arrest, om cleze 
bewering te verwerpen, stew1t op de 
grond dat de eerste inhoudingen op zijn 
loon pas op 31 december 1967 werden 
verricht ; dat bet hieruit afteidt dat die 
inhoudingen niet moeten bescbouwd wor
den als het gevolg en de stilzwijgende 
bevestiging van de verbintenis van 
ll april 1967, maar als bet "uitvloeisel" 
van de akte van 16 oktober 1967, die het 
laatst werd opge1naakt, waarin verweer
der zich hoofdelijk borg stelde voor 
zijn vader, die als enige ·lener werd be
schouwd; 

Overwegende dat, enerzijds, bij gebrek 
aan enige aanduiding in het arrest en in 
de conclusies van de partijen in verband 
met de datum van de overdracht van loon 
die tot grondslag heeft gediend voor de 
inhoudingen op het loon van verweerder, 
niet kan worden gesteld dat het hof van 
beroep heeft gesteund op een akte van 
overdracht van loon die het " uitvloeisel " 
zou geweest zijn van de alde van 16 okto
ber 1967; · 

Overwegende dat, anderzijds, uit de 
vaststellingen van het arrest blijkt dat 
verweerder betwistte de verbintenis van 
16 oktober 1967 te hebben aangegaan en 
de handtekening onderaan op deze ver
bintenis van valsheid betichtte, en clat 
niet blijkt dat het hof van beroep dit 
geschil heeft beslecht ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door te verklaren dat de looninhouclingen 
het uitvloeisel van deze verbintenis zijn, 
terwijl het deze verbintenis niet als be
wezen beschouwt, zijn beslissing steunt 
op een redenering die onverenigbaar is 
met de logica, daar er geen enkel verband 

bestaat tussen de premisse van deze 
redenering en de gevolgtreklcing ervan ; 

Dat het arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover door de 
feitenrechter wordt beslist; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

2 december 1971. - 1e ka.mer. -
Voo1'zitte1' , de H. Valentin, raadsheer 
waarnernend voorzitter. - Ve7·slaggeve7', 
Ridder de Schaetzen. - Gelijlcluidende 
concl~tsie, de H. Paul Mahau .. 'C, eerste 
advocaat-generaal.- Pleite7'S, de nn. De 
Bruyn en Faun'ls. 

1e KAi\'lER.- 2 december 1971. 

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - GERECHTE
LIJKE BEKENTENIS. - STILZWIJGEN 
VAN EEN PARTIJ OVER EEN DOOR DE 

·TEGENPARTIJ IN RECHTE AANGEVOERD 
FEIT.- VOORWAARDE OPDAT HET EEN 
BEKENTENIS KAN OPL EVEREN, 

2° CASSATIEMIDDELEN. - 0PGA.VE 
VAN DE GESCHONDEN v''ETTEN. - EUR
GERLIJKE ZAKEN.- MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE CONCLUSIE. 
-GRIEF NIET GEGROND OP DE SCHEN
DING VAN ARTIKEL 1134 VAN HET 
EURGERLIJK WETBOEK. 

3° EIGENDOM. - ROERENDE GOEDE
REN. - BEZIT. - GEBREKEN. -
BEWIJSLAST' 

4° RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VERBOD VOOR DE RECHTER 
ZIJN BESLISSING TE GRONDEN OP FEl
TEN vVAA.RVA.N HIJ PERSOONLIJK KENNIS 
DRA.A.GT. - BEGRIP. 

5° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT 
DE DUBBELZINNIGHEID VAN EEN REDEN 
VAN EEN BESLISSING. - DUBBELZIN
NIGHEID ZONDER INVLOED OP DE WET
TELIJKHEID VAN HET BESTREDEN BE
SCHIKKENDE GEDEELTE. - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK A.A.N 
BELA.NG. 
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1° In bu1·ged ijke zaken kan het stilzwij gen 
van een pa1·tij ove1· een do01· de tegen
pa?·tij in 1·echte aangevoe1·d jeit, behou
dens bijzonde1·e wettelijke bepaling, enlcel 
een belcentenis opleve1·en wannee1· het 
gepaa1·d gaat met omstandigheden die 
m· dit kamlcte1· aan toekennen (1). (B .W ., 
art. 1356.) (Impliciete oplossing.) 

2° A1·tikel 1134 van het Bu1·gedijlc Wetboek 
heeft slechts bet1·ekking op de gevolgen 
van de cont1·acten; deze bepaling is geen 
wettelijlce g1·ondslag voo1· de g1·iej waa1·bij 
aan de 1·echte1' wo1·dt ve1·weten de draag
wijdte van de conclusies van de pa1·tijen 
te hebben miskend (2). 

3° Het bezit van efjecten is een volmaakte 
titel van eigendom; hij die bewee1·t dat 
dit bezit clandestien of dubbelzinnig is 
moet dit de?'l~alve bewijzen (3). (B."W., 
art. 2279 en 1315.) 

4° De ?'echte?' mag zijn beslissing niet 
ste~men op bijzonde1·e jeiten waa1·van 
hij pe1·soonlijlc lcennis dmagt (4), maa1· 
hij mag deze daa1·entegen wel staven doo1· 
een ove1·weging die een pe1·soonlijlce be
oo1'deling van de hem 1·egelmatig voo1·ge
legde jeiten ~titmaalct (5). (B.W., arti
kel 1315.) 

5° Niet ontvanlcelijlc, wegens gemis aan 
belang, is het middel ajgeleid ~tit de 
dubbelzinnigheid van een beslissing, 
wannee1· deze d~tbbelzinnigheid zonde1· 
invloed is op de wettelijlcheid van het 
best?" eden beschikkende gedeelte ( 6). 

(DRIES, T. VANDE CASTEELE . ) 

ARREST (ve1·taling). 

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

(1) Cass., 18 september 1964 (Bull. en 
PASIC., 1965, I, 61) en de noten 1 en 2; men 
raadpiege cass., 20 mei 1915 (ibid., 1915-1916, 
I, 294). 

(2) Cass., 23 april 1953 (Bull . en PAsiC. , 
1953, I, 646) en de in noot 1 vermeide auteurs; 
men raadpiege cass., 4 januari 1954, redenen 
betreffende het eerste middei (ibid., 1954 I, 
368) . 

De regei . voigens weike het rechtsgeschil 
van wettelijke aard en niet van contractueie 
aard is, werd impliciet gehuidigd door de 
opstellers van het Gerechtelijk Wetboek 
(Gedr. st. Senaat, 1963-1964, nr. 60, b lz. 193, 
2°, !itt. ct). 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1141, 1315. 
1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 40, 1352, 
1353, 1354, 1356, 2228, 2229 , 2279 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doo1·dat, ter bevestiging van de beslis
sing van de eerste rechter die afwijzend 
had beschikt op de rechtsvordering van 
eiser tegen verweerder tot teruggave van 
obligaties van de nalatenschap van zijn 
ouders of tot betaling van hun tegen
waarde, welke obligaties verweerder be
weerde gekregen te hebben van de vader, 
de langstlevende van de ouders, het be
streden arrest, na te hebben gesteld dat 
" het aanvoeren van deze schenking juri
disch niets toevoegde aan de Dij arti
kel 2279 van het Burgerlijk Wetboek 
verleende bescherming ... (en) dat degene 
die de teruggave vordert moest aantonen 
dat de litigieuze effecten niet door een 
schenking van hand tot hand (aan ver
weerder) waren overhandigd en dat het 
bezit van deze laatste door een gebrek 
was aangetast », beslist - met betrekking 
tot bet aangevoerde clandestien karakter 
van dit bezit - " ... dat (bet) niet voort
vloeit uit het feit dat (verweerder) niet 
spontaan de gifte van hand tot hand (aan 
eiser) heeft bekendgemaakt, dat geen 
enkele reden hem daartoe verplichtte, 
daar bij geen erfgenaam was en de vraag 
hem niet was gesteld ; dat men evenmin 
kan beweren dat (verweerder) zijn bezit 
verborgen heeft gehouden door de effecten 
te leggen in een safe die hij op naam van 
zijn echtgenote had gehuurd, daar deze 
maatregel kan worden uitgelegd door 
andere redenen dan bet verlangen de 
schenking (voor eiser) te verbergen; dat 
de bankbestuurder, die tijdens het straf
onderzoek ·werd gehoord, een uiteenzet
ting heeft gegeven van de omstandighe
den van de regehnatige opening van de 
safe en van het deponeren van de effecten 

(3) Cass., 14 maart 1889 (Bull. en PAsiC., 
188!!, I, 147); men raadpiege DE PAGE , 
Tmite de d1·oit civil belge, a. V, nrs. 1053 
en 865, d. VIII, Til'S, 543 en 544; PLANIOL 
en RIPER'l', d . III, lll'. 156. 

(4) Cass., 28 maart 1968 (A?'?' . cctss., 1968, 
biz. 987) en de in noot 2, biz. 987 geciteer de 
arresten. 

(5) ll1:en raadpiege cass., 25 januari en 
7 maart 1968 (A1'1' . cctss., 1968, biz. 700 en 
899); 28 januari 1969 (ibid., 1969, biz. 515). 

(6) Cass., 7 maart 1968 (A?T. cctss., 1968, 
b iz. 899) ; men raadpiege cass., 23 mei 1968 
(ibid., 1969, biz. 937) . 
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in aanwezigheid van wijlen de schenker, 
dat dit getuigenis elk clandestie~1 karakter 
van deze verrichting uitsluit "• en - met 
betrekking tot het dubbelzinnig karakter 
dat subsidiair is aangevoerd.-" dat men 
evenmin inziet waaruit, ten deze, de 
dubbelzinnigheid zou voortvloeien, wan
neer de effecten werden overhandigd ver
schillende maanden v66r het overlijden 
van de schenker die nog in het volle bezit 
van zijn geestvennogens was en duidelijk 
uiting had gegeven aan zijn grieven tegen 
zijn zoon en aan zijn erkentelijkheid ten 
aanzien (van verweerder), zijn neef "• en 
dat aldus " bij ontstentenis van tegen
bewijs " moest worden aangenomen dat 
(verweerder) de litigieuze effecten te 
goeder trouw bezat en dat hij ze door een 
schenking van hand tot hand van de 
overledene had geluegen "• 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, eiser in zijn 
conclusie, als bewijsgrond van het gebrek 
van het clandestien bezit van verweerder , 
inzonderheid in aanmerking had genomen 
dat deze laatste " alleen naar het banlc
agentschap was gekomen en er een safe 
nam, niet op zijn naam, maar op naam 
van zijn echtgenote, geboren Roulette; 
(dat hij) geen uitleg gaf omtrent de reden 
van dit maneuver; (dat door) de effecten 
te leggen in een safe die hij niet in eigen 
naam doch op naam van zijn echtgenote 
had gehuurd, (verweerder) aldus klaar
blijkelijk de spore~! wilde uitwissen ; dat 
er geen andere verklaring was voor de 
aldus geschapen valse schijn ; dat (ver
weerder) zelf er geen andere verklaring 
voor gaf " ; de gronden van het arrest 
inzake het ontbreken van een clandestien 
karakter de bewijskracht van de aldus 
tegen verweerder aangevoerde gerechte
lijke bekentenis misken.nen (schending 
van de artikelen 1350, 4°, 1352, 1354 en 
1356 va~1 het Bmgerlijk vVetboek) als
ook de bindende kracht van het gerechte
lijk contract dat op dit punt door de 
conclusies van de partijen is tot stand 
gekmnen (schending van artikel ll34 van 
het Bmgerlijk Wetboek); 

tweede oncle1·deel, noch het feit van de 
regelmatige opening van de safe op naam 
van de echtgenote, noch de door de 
rechter aangevoerde mogelijldJ.eid van 
een verklaring door andere redenen dan 
het verlangen van verweerder de schen
king voor eiser te verbergen, noch de 
omstandigheid dat effecten in aanwezig
heid van de vader van eiser werden gede
poneerd, noch de gronden van het arrest 
inzake het ontbreken van dubbelzinnig
heid, niet pa.ssend antwoorden op het 
middel dat eiser heeft afgeleid uit het 

ontbreken van een andere v erklaring, 
door verweerder zelf, voor de valse schijn 
ten gevolge van de vervanging van naam 
bij de opening van de safe, dan die van 
" een maneuver om de sporen uit te wis
sen " en dat " zo hij (verweerder) een 
andere verklaring gaf, deze tweede uitleg 
bij de eerste zou gevoegd worden en de 
dubbelzinnigheid zou opleveren die niets 
anders is dan het gebrek van het bezit 
dat voor verschillende interpretaties vat
baar is " (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); dat, nu geen enkele partij, 
in verband met de opening van de safe 
op naam van dmne Roulette, voor de 
rechter, een andere verldaring had gege
ven dan die wellce hierboven is beschre
ven, de bestreden beslissing het ontbre
ken van het clandestien karakter van het 
bezit niet door een feitelijk vermoeden 
kon afleiden uit de louter persoonlijke 
overweging van de rechter dat er een 
andere verklaring mogelijk was (schen
ding van de artikelen 1315, 1349 en 1353 
van het Bmgerlijk Wetboek); 

denle ondenleel, het clandestien karak
ter bestaat in het bezit dat precies zo 
verborgen, verzwegen en gewild is in 
omstandigheden waarin de bezitter er 
belang bij moest hebben het aan de ken
nis van sommige persone~1 te onttrekken ; 
door rekening te houden met " de aan
wezigheicl van wij len de schenker >> bij 
sommige verrichtingen als een bewijs
grond van het niet-clandestien karakter 
van het bezit van verweerder, terwijl het 
aangevoerde clandestien karakter doelde 
op een bezit dat aan de kennis van eiser 
persoonlijk onttrokken was, het arrest 
het wettelijk begrip van het clandestien 
karakter heeft geschonden (schending 
van de artikelen ll4l, 2228, 2229 en 2279 
van het Bu.rgerlijk W etboek) en niet pas
send met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 va~1 de Grondwet); het 
getuigenis van de bankbestuurder, waar
naar het arrest verwijst, luidde - zoals 
eiser er bij conclusie aan heri~1nerde -
dat het huren van de safe op namn van 
da1ne Roulette door verweerder " alleen " 
was gedaa~1 en door te onderstellen dat 
de vader van eiser aanwezig was, het 
arrest de bewijskracht heeft miskend van 
het proces-verbaal nr. 7014 van 19 de
cember 1968 van de gerechtelijke politie 
te Luik waarin dit getuigenis voorkomt 
(schendi~1g van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 
de grond van de beslissing in elk geval 
dubbelzinnig is, daar hij tegelijkertijd kan 
doen onderstellen dat, naar de opvatting 
van de rechter, wijlen de schenker bij de 
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opening van de safe aanwezig was of niet 
(schending van artikel 97 van de Grand
w et): 

W at h et eerste onderdeel b etreft : 

Overwegende dat eiser h eeft geconclu
d eerd zoals in het middel wordt uiteen
gezet en verw eerder, verre v an dienaan
gaande wat dan oak t e erkennen, h eeft 
geconcludeerd « zonder enige nadelige 
bekentenis " ; 

Dat men, enerzijds, · derh alve tever
geefs zoekt naar enig spoor van een ge
rechtelijke b ekentenis door d eze laatste; 

Dat, anderzijds, artikel 1134 van het 
Burgerlijk W etboek enkel betrekking 
h eeft op de gevolgen van d e contracten ; 
dat het geen wettelijke r echtvaaroiging 
is voor de grief die de bestreden beslissing 
verwijt d e draagwijdte v an de conclusies 
van de partijen te h ebben m.iskend; 

'iiV at h et tweede onderdeel b etreft : 

Overwegende dat verweerder, die de 
bescherming van artikel 2279 van het 
B urgerlijk W etboek genoot, niet moest 
u itleggen dat het feit op n aam van zijn 
vrouw een safe gehuurd te h ebben de 
geldigheid van zijn bezit niet aantastte ; 
dat eiser moest bewijzen dat d it feit het 
bezit van verweerder clandestien maak te ; 

Dat eiser dienaangaande enk el aa.n
voerde dat die o~nstandigheid · « een 
m aneuver tot uitwissing van d e sporen "• 
d at wil zeggen het clandestien kara.kter, 
uitmaakte en dat elke eventuele andere 
verklaring ~an verweerder « dubbelzin
nigheid zou opleveren " ; 

Dat h et h ofvan beroep , m et betrekking 
tot het clandestien k arakter, antwoordt 
dat verweerder aan eiser geen rekenschap 
moest geven in verband met de bedoelde 
schenking, da t het feit op n aam v an zijn 
vrouw een safe te huren ipso facto geen 
clandestiene daad is, « daar d eze laatste 
m aatregel k an worden uitgelegcl door 
andere r eden en clan het v erlangen de 
sch enking te verbergen voor eiser in 
hager beroep " (thans eiser); 

Dat deze overweging niet steunt op een 
bijzonder feit dat behoort tot d e persoon
lijke wetenschap van de rechter m aar 
een beoordeling uitmaakt v an de feiten 
die hem r egelmatig wa.ren voorgelegd ; 

Dat, in verband met de dubbelzinnig
h eid, het arrest erop wijst d at de over
handiging v an de effecten en het depone
r en in de safe hebben plaatsgehad ver
schillende m aanden v66r het overlijden 
v an de schenker, « die nog in het valle 
b ezit van zijn geestvermogens was en 
duidelijk uiting had gegeven aan zijn 

grieven tegen zijn zoon en aan zijn erken
telijkheid ten aa~1zien van gedaagde in 
hager beroep, zijn neef " (thans verweer
der); 

D at het arrest aldus zijn beslissing 
regehnatig gemotiveerd en wettelijk v er
antwoord heeft; 

W at het derde ondercleel betreft 

Overwegende dat het arrest niet aileen 
zegt « dat de b ankbestuurder ... een uit 
eenzetting h eeft gegeven van de omstan
cligheden va.n de regelmatige opening van 
de safe en van h et deponeren v an d e 
effecten in aanwezigheid van wij len de 
schenker "• maar er ook op wijst dat aan 
verweerder geenszins kan worden ver
weten dat hij niet spontaan de door h em 
ontvangen sch enking van h and tot hand 
had bekendgem aakt, claar « geen enkele 
reden hem claartoe verplichtte, vermits 
hij geen erfgenaam was en de vraag hem 
niet was gest eld "• en trouwens preciseert 
d at de effecten regelmatig t er inwisseling 
werden aangeboden ; 

D at uit deze overwegingen volgt d a t 
de r echter zijn beslissing wettelijk v er
antwoord en regeln::tatig gemotiveerd 
h eeft; 

Dat, voor het overige, de aangevoerde 
dubbelzinnigheid, in de onderstelling d at 
zij bewezen is, zonder invloed zou zijn op 
de wettelijkheicl van de beslissing , daar 
als cloorslaggevend feit gelclt d e aan
wezigheid v an wijlen de schenker bij h et 
deponeren van de effecten, wat zonder 
tegenstrijdigheid door het arrest wor dt 
verklaard ; 

D at geen enkel ondercleel van h et mid
del k an worden aangenomen ; 

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

2 december 197 1. - 18 k am er. 
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Valentin, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. 
Gelijlcluidende conclusie, d e H. P aul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. D assesse en Simont. 

18 KAli'IER. - 3 december 1971. 

BE'iiVIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN.
AANBOD VAN EEN P ARTIJ HET BEWIJS 
VAN NAUWKEURIGE ENTER ZAKE DIE-
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NENDE FElTEN TE LEVEREN BIJ WEGE 
VAN EEN ONDERZOEK. - NAUWKEU
RlGE EN TER ZAKE DlENENDE FElTEN ; 
TEGENBEWlJS ERVAN. - SOEVERElNE 

BEOORDELlNG DOOR DE FElTENRECH
TER. 

W annee1· de 1'echte1' toestaat dat een pa1·tij 
aanbiedt het bewijs van feiten te leve1·en 
do01' een of mee1· getttigen, beslist hij do01· 
soeve1•eine feitelijlce beooTdeling of deze 
feiten nauwlcetwig genoeg, te1· zalce 
dienend en voo1· tegenbewijs vatbaa1• 
zijn (1). 

(V ... , T. P ... ) 

ARREST. 

HET HOF ; ___:.__ Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 november 1970 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 252, 253, 256 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 915 en 921 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doonlat het bestreden arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, verweer
der machtigt om door aile middelen van 
recht, getuigen inbegrepen, tien feiten 
te bewijzen tot staving van zijn vordering 
tot echtscheicru:lg welke steunt op de 
beweerde beledigende en schuldige om
gang van eiseres met een dm·de, zonder 
te antwoorden op de conclusie waarin zij 
liet gelden dat het door verweerder ge
vraagde getuigenverhoor niet toegestaan 
moest worden, en waarin zij dit verweer 
liet stetmen op een omstandige ontlecling 
van ieder van de tien feiten, en op de 
uit die ontleding afgeleide beschouwing 
dat feit een, al was het bewezen, geen 
beledigend karakter vertoont, clat feit 
twee van elke nauwkeurigheid ontbloot 
is en dus niet vatbaar voor tegenbewijs, 
dat feit drie te vaag is bij gebrek aan aan
duiding van datum en periode en dat het 
geen belecligend karakter vertoont, dat 
feit vier niet vatbaar was om door getui
gen bewezen te worden en op zichzelf geen 
beledigend karakter vertoont, dat feit 
vijf op zichzelf niet belecligend is en dat 
verweerder niet preciseert waarin het be
ledigend karakter van het feit zou be-

( 1) Zie Rep. p1·at. cl1·. belge, yo Enquete, 
nr. 15, en yo DiV01'Ce et sepa1·ation cle C01'ps, 
biz. 857, nrs. 306 en 309. 

staan, dat feit zes geen enkel beledigend 
karakter vertoont, dat feit zeven op 
zichzelf geen beledigend karakter ver
toont en dat, om aan dit feit een beledi
gend karakter toe te kennen, verweerder 
zich beperkt tot een loutere a:ffi,rmatie 
en tot een samenvatting van hetgeen 
door duidelijke feiten zou moeten bewe
zen worden, die niet eens gekwoteerd 
worden, dat feit acht geen enkel beledi
gend karakter vertoont, dat feit negen 
op zichzelf geen beledigend karakter 
vertoont en dat verweerder zich er toe 
beperkt aan dit feit een schuldig karakter 
toe te kennen zonder andere feiten te 
kwoteren waaruit dit schuldig karakter 
zou blijken, dat voor feit tien geen enkele 
duidelijke datum wordt opgegeven, dat 
dit feit niet beledigencl is en dat de 
loutere kwalificatie van " schuldige be
trekkingen » van betekenis is ontbloot, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, uit de hager 
ingeroepen bepalingen van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering en van 
het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de 
feiten, waarvan het bewijs wordt toege
Iaten, op nauwkeurige wijze moeten aan
geduid worden en meer bepaald vol
doende nauwkem·ig opclat zij vatbaar 
zouden zijn voor tegenbewijs; 

terwijl uit de artikelen 252 en 253 van 
het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering en uit artikel 915 van het Gerech
telijk Wetboek volgt dat de feiten, waar
van het bewijs wordt toegelaten, dienend 
moeten zijn, dit is van die aard dat zij 
de vordering staven ; 

terwijl him·uit volgt dat, overeenkom
stig al de hager ingeroepen artikelen van 
het vVetboek van bm·gerlijke rechtsvor
dering en van het Gerechtelijk W etboek, 
verweerder niet gerechtigd was, tot sta
ving van zijn eis tot echtscheicling wegens 
een beweerde beledigende omgang van 
eiseres met een derde, enerzijcls een ge
tuigenverhoor te vragen dat slechts feiten 
tot voorwerp had, die op zichzelf niet 
beledigend zijn en die zulks slechts zou
den zijn indien uit andere feiten zou 
blijken dat eiseres met een dm·de een 
schuldige omgang onderhield, en ander
zijds zich er toe te beperken, zonder enige 
nadere precisering en zonder enige andere 
feiten aan te halen, te verklaren dat 
eiseres een dergelijke omgang onderhield 
en dat de gekwoteerde feiten beledigend 
waren; 

tweecle oncle1·cleel, het arrest, door na te 
laten de nauwkeurige opwerpingen te 
beantwoorden welke eiseres in haar hager 
bedoelde conclusie tegen het door de 
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eerst e rechter bevolen getuigenverhoor 
geformuleerd h ad, een gebrek vertoont 
aan d e door artikel 97 van de Grondwet 
vere~ste motivering, 

enl t erwijl m eer b epaald dit gebrek aan 
antwoord het Hof niet in d e mogelijkheid 
stelt t e weten welke b eslissing de rechters 
h ebben genomen aangaande de juridische 
stelling van eiseres, luidens welke het t en 
d eze aan verweerder niet toegelaten was, 
en erzijds, een getuigenverhoor te vragen, 
dat slechts feiten tot voorwerp h ad die 
op zichzelf niet b eledigend zijn en die 
zulks slechts zouden zijn indien uit andere 
feiten zou blijken dat eiseres m et een 
d erde een schuldige omgang onderhield, 
en, anderzijds, zich er toe te beperken , 
zonder enige andere precisering en zonder 
enige andere feiten aan t e halen, te ver
klaren dat eiseres een d ergelijke omgang 
onderhield en d at de gek woteerde feiten 
beledigend w aren, welke onduidelijkheid 
in de motivering gelijkst aat met een ge
brek aan d e door artikel 97 van de 
Grondwet vereist e motivering : 

Overwegende d at ei seres in h aar con
clusie nopens h et door verweerder aan 
gevr aagde getuigenverhoor geen juridi
sche stelling t egen wierp doch slechts deed 
gelden dat elk v an de genummerde feiten 
op zichzelf geen · b eledigend k arakter ver
toonde en derhalve niet t er zake dienend 
was , of nauwk eurigheid miste; 

Overwegende d at h et arr est, n a erop 
gewezen te h ebben dat d e tegenvordering 
v an verweerder op een bepaalde grief 
steunt , m et n am e op een zwaar beledi
gende om gang van eiseres m et een derde 
p ersoon, bij een soevereine beoordeling 
van de aangevoerde feiten, beslist dat 
zij in htm geh eel b eschouwd voldoende 
omschreven, t er zake dienencl en voor 
t egenbewijs v atbaar zijn ; 

D at het aldus t e kennen geeft dat elk 
v an de bedoelde feiten, in onderling ver
b and m et de andere , afdoende is en d e 
conclusie passend beantwoordt; 

D at het middel feitelijke grondslag 
mist ; 

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

3 december 1971. - 1• lmmer . -
Voo?·zitte?', Ridder Rutsaert , raadsheer 
waarnem end voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, 
Ridder d e Schaetzen. - Gelijklttidende 
con clttsie , de H . Charles, advocaat-gene
raal. - Ple1'te?'S, de HH. B ayart en F ally. 

1• KAMER.- 3 december 1971. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - B URGERLIJKE ZAKEN. 
- VERWERPING VAN EEN VERI>VEER
MIDDEL l\ffiT OPGAVE VAN VERSCHIL
_LENDE OF STRIJDIGE FElTEN. - MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN FEl
TEN EN RECHT ZIJN VERl\ffiNGD. 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° NI et 1·edenen omkleecl is het a? Test dat 
een venvee1·midcle-l ve?'We?·pt doo1· het 
tegen te sp1·elcen m et opgave van ve?'
schillende of st1·ij cli ge f eiten ( 1). 

2° Niet ontvanlcelijlc , wegens ve1·menging 
van jeiten en 1·echt, is het micldel dat het 
Hof e1·toe zott ve1plichten gegevens van 
j eitelijke aa1·cl na te gaan (2) . 

(DE COCK, T. VERBERCKl\WES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 6 n1.ei en 16 juni 1970 door 
h et Hof v an beroep t e Brussel gewezen ; 

Over h et middel afgeleid uit d e schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1134, 1792 en 2270 van h et Burger 
lijk Wetboek, 

do01·dat h et bestreden arrest v an 6 mei 
1970 eiser veroordeelt om aan verweerder 
qualitate qtta een b edrag te bet alen van 
265.461 frank en d e t egeneis van eiser in 
sch adev ergoeding m et compensatie af
wij st om de reden d at v erweerder qttali 
tate qtta « gewag m aakt van de stilzwij 
gende aanvaarding v an d e werken , die hij 
afleidt uit de inbezit n eming door eiser, 
juist vq6r K erstmis 1965, uit h et gebrek 
v an enige opmerking of protest bij h et 
ontvangen van de facturen van 7 januari 
1966 en 10 januari 1966 en uit de bet aling 
v an ver schillende afkortingen zonder h et 
minst e voorbehoud tussen janu ari en 
september 1966 ; dat hogervermelde inbe
zitneming niet betwist wordt ; d at eiser 

(1) Cass. , 9 december 1970 (A1'1'. cass., 1971, 
blz. 360). 

(2) Cass., 18 januari 1968 (A1-r. cas8., 1968, 
blz. 678). ' 
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geen schriftelijke reclamatie v66r 20 fe
bruari 1967 aan verweerder heeft doen 
toekomen ; dat weliswaar uit de brief 
van Vinck van 7 maart 1967 blijkt dat 
eiser eert.ijds mondeling bezwaren ter 
kennis van de aannemer gebracht had en 
dat laatstgenoemde tot driemaal toe her
stellingswerken was komen uitvoeren ; 
dat echter noch de inhoud dezer reclama
ties noch de omvang of de bepaling van de 
werken door de partijen.gepreciseerd wer
den ; dat de volgende afkortingen zonder 
voorbehoud gestort warden : 245.000 fr. 
in januari 1966, 100.000 frank in mei 
1966, 50.000 frank in juli 1966 en 
50.000 frank in september 1966 (deze 
laatste twee na uitvoering van herstel
lingswerken); dat de inmorastelling van 
Vinck op 5 november 1966 geen reactie 
vanwege eiser uitlokte v66r het opsturen 
door Vinck van een tweede brief van 
15 februari 1967; dat uit de houding van 
eiser blijkt dat hij, onverminderd detail
bezwaren waaraan door Vinck voldaan 
werd, de litigieuze werken stilzwijgend 
aanvaard heeft ; dat de meester van het 
werk, na ·de aanvaa.rding, de zichtbare 
gebreken niet meer mag inroepen terwijl 
de andere binnen korte tijd na hun ont
dekking clienen gesignaleerd te worden ; 
dat eiser gewag maakt van de door de 
expert beschreven gebreken, namelijk : 
a) de gebrekkige werking van de valramen 
en de ontoereikenclheid van de galvanise
draad waarmee zij gemaneuvreerd wor
den; b) de onvoldoende afwatering bij 
zware regenval langs de gegalvaniseerde 
tussengoten; c) het slechts 5 tot 15 milli
meter oversteken van de draag-water
regels, terwijl volgens de deskundige 
30 millimeter vakkundig een minimmn 
uitmaakt; cl) het slecht sluiten en het 
bewegen van de zeven dubbele schuif
deuren; dat de gebreken sub a) en c) 
zichtbaar zijn en derh alve door de inbe
zitneming gedekt warden; dat de onvol
doende waterafvoering (sub b) niet lang 
verborgen kon .blijven; dat dit gebrek 
nochtans geen tijdig protest vanwege 
eiser uitgelokt heeft », 

te1·w~jl, ee1·ste onde1·deel, het bestreden 
arrest niet antwoordt op de door eiser 
regelmatig genomen conclusie waarin hij, 
in uitclrukkelijke bewoordingen, staande 
hield dat «de door eiser verrichte betalin
gen, onder andere ingevolge de facturen 
van 7 en 10 januari 1966, evenmin als 
een aanvaarding van de werken kunnen 
worden in aanmerking genomen, vermits 
de aanvaarding slechts wordt vermoed 
gedaan te zijn bij de volledige afbetaling, 
wat ten deze niet het geval is, doch dat 

eiser bovendien voorhoudt dat de gebre
ken door een gerechtelijk expert warden 
omschreven als elementaire constructie
fouten en dat bijgevolg de aanvaarding 
niet kan voortvloeien, noch uit het feit 
dat concluant niet zou geprotesteerd heb
ben tegen de ontvangen factuur, noch uit 
het feit dat eiser niet zou hebben geant
woord op de aanmaning tot betaling van
wege de aannemer >> en « dat de aange
stelde expert in zijn uitgebreid gemoti
veerd verslag de gebreken aan de serres 
als zware conceptie- en uitvoeringsfouten 
heeft bestempeld en deze fouten hoofd
zakelijk heeft verweten aan de vakkun
dige onbekwaamheid » van Vinck J ozef 
en dat « uit het deslnmdig verslag blijkt 
dat, tengevolge van zware conceptie- en 
uitvoeringsfouten betrekkelijk de goten 
en afvoeropeningen, onder 12 goten een 
grondruimte met een breedte van 
20 em X 60 m x 12 = 144m2 opper
vlakte i1l. totaal niet kon benut worden 
en dit voor 3 teelten per jaar, door het 
feit dat deze grondruimte regelmatig 
overspoeld wordt of meer dan nodig 
bevochtigd wordt en zelfs de steeds lek
kende goten aan de eronder groeiende 
t eelten zware schade hebben veroor
zaakt » (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), 

tweede onclenleel, verwerende partij die 
een serre gebouwd heeft en die zich bij 
overeenkomst verbonden heeft tot ver
antwoordelijkheid voor de constructie
fouten, aansprakelijk blijft voor de zware 
conceptie- en constructiefouten zoals de 
gebrekkige werking van valramen, de 
onvoldoende afwatering bij zwa.re regen
val, het slechte sluiten en bewegen van 
zeven deuren, fouten die tot gevolg heb
ben dat de gronclruimte regehnatig over
spoeld wordt, en dit ondanks het feit dat 
de serre door eiser zou aanvaard geweest 
zijn (schending van de artikelen 1134, 
1792 en 2270 van het Burgerlijk W et
bock): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser zich ertoe be
perkte te stellen dat er ten deze geen aan
vaarding was geweest ; dat namelijk de 
aanvaarding niet kon blijken, noch uit 
de gedane betalinge11, noch uit het feit 
dat hij de factuur en de aanmaning tot 
betali11g zonder protest of antwoord had 
ontvangen ; 

Overwegende dat het arrest die conclu
sie passend beantwoordt door erop te 
wijzen dat, om de redenen welke h et op
geeft, uit de houding van eiser wel diende 
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afgeleid te worden dat hij de werken stil
zwijgend heeft aanvaard ; 

Dat dit onderdeel van het m iddel feite 
l ijke grondslag mist ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderzoek van 
het middel luidens hetwelk, gelet op de 
zware conceptie- en constructiefouten, 
verweerder aansprakelijk is op grond van 
de gesloten overeenkomst en van arti
kel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, 
ondanks de aanvaarding van de werken, 
het Hof zou verpl ichten gegevens van 
f eitelijke aard na te gaan; 

Dat d it onderdeel van het middel feiten 
en recht vermengt en dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

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

3 1december 1971. - 1 e kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder R u tsaert, raadsh eer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijklttidende 
conclusie, de H. Charles, advocaat-gene
raal. - PleiteTs, de HH. Houtekier en 
VanRyn. 

2e KAllm&. - 6 december 1971. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
AABEIDSGERECHT. - AABEIDSREGLE
MENTERING VOOR DE VREEMDELINGEN 
IN BELGIE. - KONINKLIJK BESLUIT 
NR. 34, VAN 20 JULI 1967.- BESLUIT 
BE'£REFFENDE DE ARBEIDSREGLEl\'lEN
TERING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 578, 7° 
VAN RET GERECHTELIJK WETBOEK. 

2° OPENBAAR MINISTERIE. -
STl~AFZAKEN. - 0PENBAAR MINISTERIE 
BIJ DE ARBEIDSGERECHTEN. - AAN
GELEGENREDEN WAARIN DE VERVOL
GINGEN WORDEN INGESTELD DOOR HET 
OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE ARBEIDS
GERECHTEN.- BEGRIP. 

3° OPENBAAR MINISTERIE . 
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. 
AANGELEGENHEDEN WAARIN DE VER
VOLGINGEN WORDT INGESTELD DOOR 
HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE 
ARBEIDSGERECHTEN. - LEDEN VAN 
RET PARKET BIJ DE POLITIERECHTBAN
KEN EN BIJ DE RECHTBANKEN VAN 
EERSTE AANLEG BEVOEGD . 01\'I DE 
STRAFVORDERING IN DEZE AANGELE
GENHEDEN IN TE STELLEN, 

4° R E CHT ERLIJKE O RGANISATIE. 
- SAl\'lENSTELLING VAN RET RECHTS
COLLEGE. - STRAFZAKEN. - 0PEN
BAAR MINISTERIE BIJ DE ARBEIDS
GERECHTEN. AANGELEGENHEDEN 
WAARIN DE VERVOLGINGEN WORDEN 
INGESTELD DOOR RET OPENBAAR 1\UNIS
TERIE BIJ DE ARBEIDSGERECHTEN, -
LEDEN VAN DE PARKETTEN BIJ DE 
RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG 
BEVOEGD 01\1: DE S'I.'RAFVORDERING IN 
DEZE AANGELEGENREDEN IN TE STEL
LEN. 

5o WETTEN EN BESL UITEN. 
T OEPASSING VAN DE WET IN DE TIJ D. 
- BEPALINGEN INZAKE RECHTERLIJKE 
ORGANISATIE.- AATIKEL 1 55 VAN RET 
GERECHTELIJK WETBOEK. - OPEN
BAAR MINISTERIE BIJ DE ARBEIDSGE
RECHTEN ALLEEN BEVOEGD OM VOOR 
DE CORRECTIONELE EN VOOR DE POLI
TIERECHTBANKEN DE STRAFVORDERING 
IN TE STELLEN WEGENS EEN OVERTRE
DING VAN SOCIAAL STRA,FRECHT. -
BEPALING VAN TOEPASSING OP DE 
GEDINGEN DIE HANGENDE ZIJN SINDS 
DE INWERKINGTREDING VAN HET GE
RECHTELIJK WETBOEK. 

1° Het koninlclijlc besluit m·. 34· van 
20 juli 1967 wam·bij de voo1·wcta1·den 
woTden vastgesteld van de tewe1·lcstelling 
in Belgie van weTlcneme1·s van v1·eemde 
nationaliteit valt onde1· de wetten en 
beslttiten bet1·efjende de a1·beids1·eglemen
te1·ing, in de zin van a1·tikel 578, 7°, 
van het Ge1·echtelijlc Wetboelc (1) . (G.W., 
art. 155 en 578, 7o,) 

2° A1·tilcel 155 van het Ge1·echtelijlc Wetboek 
dat aan de leden van het openbaa1· 
ministe1·ie bij de m·beidsge1·echten be
voegdheid ve1'leent om voo1· de C01'1'ec
tionele 1'echtbanlcen en voo1· de politie-
1'echtbanlcen de st1·ajvo1·deTing in te 
stellen wegens een sociaal?·echtelijke 
ove1't1•eding, ve1·wijst nam· de aangelegen
heden die onde1· de bevoegdheid vallen 
van de m·beidsge1·echten, zonde1· een 
onde1·scheicl te malcen naa1·gelang de 
ove1't1·edingen, omsch1·even bij de des
bet?·effende wetten en ve1'01'deningen, al 
dan niet aanleiding lctmnen geven tot 
een bu1·ge1·lijlc geschil v661· deze 1'echts
colleges. (G.W., art . 155 en 578, 7°.) 

(1) De wet van 30 juni 1971 verleent uit
drukkelijk bevoegdh eid aan de arbeidsaudi
teur om te bes!issen, wannem• het gaat om een 
overtrading van b et koninklijk besluit nr. 34 
van 20 ju li 1967, of straf moet worden gevor
derd (cfr. wet van 30 juni 1971, art. 1, 19). 
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3° en 4° Naa1· luicl van a1·tilcel 155 van het 
Ge1·echtelijlc W etboelc z~jn alleen cle 
leclen van het openbam· ministe1·ie bij cle 
a1·beiclsge1·echten bevoegcl om voo1· cle 
C01'1'ectionele 1·echtbanlcen en voo1· cle 
pol-itie1·echtbanlcen cle st1·ajvorcle?·ing in 
te stellen wegens een ove1't1·ecling om
sclweven bij cle wetten en ve1·onleningen 
ove1· een van cle aangelegenheclen clie 
beho1·en tot cle bevoegclheicl van cle a1·
beiclsge1·echten, behottclens in gevctl van 
samenloop of samenhang van cleze ovm·
t?·eclingen met een miscl1·ijj van het 
gemene 1·echt. (G.vV., art. 155.) 

5° 17 anaJ cle inwe1·kingt1wling van het 
Gerechtelijlc W etboelc en bij toepassing 
van artilcel 3 van clit wetboelc moesten cle 
leden van het m·beidsauclitomat opt1·eclen 
in cle plaats van de leclen van cle pm·lcetten 
bij cle politie1·echtbanlcen en bij cle 1'echt
banlcen van eerste aanleg in cle ve1·vol
ging van cle overt1·eclingen omschreven 
bij cle wetten en ve1·onleningen ove1· een 
van cle aangelegenheclen clie beho1·en tot 
cle bevoegclhe·icl van cle m·beiclsge1·echten. 
(G.W., art. 3 en 155.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, 
T. GEORGAKARAKOS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 mei 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 155 en 578, 7° van 
het Gerechtelijk W etboek, 27 van het 
koninklijk besluit nunnner 34 van 20 juli 
1967 betreffende de tewerkstelling van 
werknemers van vreemde nationaliteit en 
97 van de Grondwet ; 

do01·clctt het bestreden arrest beslist dat 
de eerste rechter de strafvordering die 
door de Procureur des Konings werd 
iJ1gesteld, terecht niet ontvankelijk heeft 
verklaard, op grond dat voornoemd 
koninklijk besluit niet aileen een econo
misch maar ook een sociaal doel op het 
oog heeft en dus behoort tot de in arti
kel 578, 7° van het Gerechtelijk Wetboek 
bedoelde wetten en besluiten betreffeJ1de 
de arbeidsreglementering, waarvoor arti
kel 155 van hetzelfde wetboek aan de 
leden van het arbeidsauditoraat opdracht 
geeft om de strafvordering in te stellen 
met betrekking tot de misdrijven die zij 
strafbaar stellen, 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, het koninklijk 
besluit nr. 34 van 20 juli 1967 geen 

arbeidsreglementering is in de zin van 
artikel 578, 7° van het Gerechtelijk Wet
hoek, daar die bepaling aileen slaat op 
de wetten en besluiten waarbij de uit
voering van de arbeicl wordt geregeld; 

tweede onde1·deel, ook al was voormelcl 
besluit een arbeiclsreglementering, de 
inbreuk op artikel 27, 1°, die aan de ver
volging ten grondslag ligt, geen bmger
lijk geschil zou kunnen cloen ontstaan en 
derhalve geen bevoegclheid aan het ar
beidsgerecht zou kunnen verlenen op 
groncl van artikel 578, 7° van het Gerech
telijk Wetboek, welke voorwaarde vol
strekt vereist is opclat de instelling van 
de strafvordering wegens dit misd.rijf 
aan het arbeidsauditoraat zou zijn opge
dragen; 

Overwegende clat het arrest het beroe
pen volmis waarbij de strafvorclering niet 
ontvankelijk worclt verklaard, bevestigt ; 
dat blijkens de reclenen van het arrest 
het zulks doet, niet omdat de strafvorde
ring onregehnatig is ingesteld door de 
dagvaarding van de Procm·eur des 
Konings van 24 september 1970, maar 
omdat op 17 november 1970, toen de zaak 
voor de correctionele rechtbank werd 
opgeroepen, het Gerechtelijk Wetboek 
reeds in werking was getreden en het 
open baar ministerie derhalve door een 
lid van het arbeidsauclitoraat moest wor
den waargenomen en niet door een 
magistraat van het parket van de Procu
rem· des Konings ; 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
nr. 34 van 20 juli 1967 waarbij de voor
waarden worden vastgestelcl van de te
werkstelling in Belgie van werknemers 
van vreemde nationaliteit, valt onder de 
" wetten en besluiten betreffende de 
arbeidsreglementering » die bij arti
kel 578, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek 
zijn bedoeld ; 

Overwegende dat noch aan de hand 
van die bepaling noch aan de hand van 
de parlementaire werken betreffende de 
artikelen 155 en 578 tot en met 583 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de beperking 
kan worden gerechtvaardigd, die eiser 
zou willen invoeren ten betoge dat in 
artikel 578, 70, van dat Wetboek slechts 
de reglementering van << de uitvoering van 
de arbeid " wordt bedoeld; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegencle dat artikel 155 van het 
Gerechtelijk Wetboek de aangelegen
heden vermeldt die tot de bevoegdheid 
van de arbeidsgerechten behoren, zonder 
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een onderscheid te maken naargel ang de 
misdrijven, omschreven in de desbetref
fende wetten en verordeningen, aanlei
ding kunnen geven tot een burgerrechte
lijk geschil voor deze rechtscolleges ; dat 
de interpretatie die hieraan in het middel 
wordt gegeven geen steun vindt in de 
teksten en bovendien, in strijd met de 
klaarblijkelijke wil van de wetgever, de 
draagwijdte van deze teksten beperkt ; 

Waaruit volgt dat, vanaf de inwerking
treding van het Gerechtelijk W etboek en 
bij toepassing van artikel 3 van dit 
wet bock, bij het vervolgen van de sociaal
rechtelijke misdrijven de !eden van het 
arbeidsauditoraat moesten optreden in 
de plaats van de !eden van de parketten 
van de politierechtbanken en van de 
rechtbanken van eerste aanleg; 

Dat door aldus te beslissen het hof van 
beroep de in het middel aangehaal de wet
telijke bepalingen niet heeft geschonden, 
maar ze juist heeft toegepast; 

Dat elk onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

En overwegende dat de substantiel e of 
op straffe van nie tigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden n.ageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die r e denen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. · 

6 december 1971. - 2• kamer. 
Voo1'zitte1·, de H . Louveaux, voorzitter . 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse.- Gelijk
luidende conclttsie, de H . Krings, advo
caat-generaaL 

2• KAMER. - 6 december 1971. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD O~I ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE EN 
VAN DE VOOR HEM BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ TEGEN DE 
BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING 
DIE DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE 
IS INGESTELD TEGEN EEN MEDEBE
KLAAGDE EN TEGEN DE VOOR DEZE 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ. - NIET-ONTVANKELIJKHEID . 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
TEGENSTRIJDIGHEID VAN BEPAALDE RE
DENEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING . 
- TEGJilNSTRIJDIGHEID DIE ZONDER 

INVLOED IS OP RET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE VAN DE BESLISSING.- NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - VEROORDEELDE, ElSER IN 
HOGER BEROEP. - 0PENBAAR MINISTE
RIE STELT HOGER BEROEP IN TEGEN 
HEM EN TEGEN EEN VRIJGESPROKEN 
MEDEBEKLAAGDE. BEVESTIGING 
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP. 
- VERWIJZING VAN DE VEROORDEELDE 
IN ALLE KOSTEN VAN RET HOGER BE 
ROEP. - 0NWETTELIJKHEID. 

4° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN.- Tvi'EE BEKLAAGDEN VERVOLGD 
WE GENS VERSCHILLENDE FElTEN . -
VEROORDELING VAN DE ENE EN VRIJ 
SPRAAK VAN DE ANDERE.- VEROOR
DELING VAN DE EERSTE IN ALLE KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING. - VOOR
WAARDEN. 

5° CASSATIE. - O~IVANG . - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING DIE DE BEKLAAGDE VEROOR
DEELT.- REGEL~IATIGE VOORZIENING 
VAN DE BURGERRECHTJJ;LIJK AANSPRA
KELIJKE PARTIJ. - VERNIETIGING 
BRENGT DE VERNIETIGING l\1EDE VAN 
RET BESCHIKKEN DE GEDEELTE MET 
BETREKKING TOT DEZE PARTIJ, ZELFS 
AL IS ZIJ OP EEN Ai\1BTSHALVE AANGE
VOERD li1IDDEL UITGESPROKEN. 

6° RECHTERLIJK GEWIJSDE . -
STRAFZAKEN. CORRECTIONELE 
RECHTBANK OF POLITIERECHTBANK. -
VRIJSPRAA,lL- GEVOLGEN. 

7° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL. - BEKLA,AGDE VRIJGESPRO
KEN VAN RET TE ZIJNEN LASTE GE
LEGDE l\1ISDRIJF. - BEKLAAGDE DIE 
.NIETTEMIN EEN ANDER FElT HEEFT 
GEPLEEGD WAARVOOR HIJ NIET IS VER
VOLGD. - FElT LEVERT EEN ANDER 
MISDRIJF OP WAARDOOR DE DADER 
A,ANSPRA,KELIJK IS VOOR DE SCHADE
LUKE GEVOLGEN VAN RET ONGEVAL.
VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJK
HEID.- WETTELIJKHEID. 

so AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE VER
OORZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE 
FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN 
DEGENE WAARVOOR DE BURGERLIJKE 
PARTIJ BURGERRECHTELIJK AANSPRA
KELIJK IS. - BEKLAAGDE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJK JEGENS 
DEZE BURGERLIJ KE PARTIJ.- GEDEEL
TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID . 



-:- 336 

1° Een beklaagde en de voo?' hem burge?·
?'echtelijlc aanspmkelijlce pa1·tij zijn niet 
bevoegd om zich in cassatie te voo1·zien 
tegen de beslissing op de ?'echtsvonle?·ing 
die doo1· het openbaa?' ministe1·ie is 
ingesteld tegen een medebelclaagde en 
tegen de vom· deze bU?·ge?'?'echtelijlc aan
spmlcelijke pctrtij (1). 

2° Niet ontvanlcelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is het middel ajgeleid uit de 
tegenst?·ijdigheid van bepaalde ?'eclenen 
van de best?·eden beslissing, wannee?' deze 
tegenst?·ijdigheid zonde?' invloed is op 
het best?·eden beschilclcende gedeelte ( 2). 

3° Wanneer een vet·om·deelde hoge?' be1·oep 
instelt en het openbaa?' min~ste1 ·ie hoge?' 
be?'oep aantelcent tegen de veroo?·deelde 
en tegen een m·ijgesp?·olcen medebe
lclaagde, moeten de lcosten bet?·efjende het 
hoge?' beroep van het openbcta?' ministe?·ie 
tegen deze laatste, in geval van bevesti
ging van de m·ijsJJ?'aak, ten laste van de 
Stctctt blijven (3). (Wet van 1 juni 1849, 
art. 3.) 

4° TVannee?' twee belclaagden wegens ve?'
schillende feiten vervolgd wonlen en de 
ene ve?·oordeelcl en de ande1·e m·ij gespm
lcen wonlt, lean de nchte?· de gezamenlijlce 
lcosten van de stmjvonle1·ing ten laste 
van de vemm·deelde cnlcel leggen, mits 
hij vaststelt dat ze alle ve?'OO?'zaalct zijn 
doo?' het misd1·ijj clat de ve1·oonleelde 
heeft gepleegcl (4). (Sv., art. 162 en 176.) 

5° vVanneer de btwge?·,·echtelijlc aanspmlce
lijke pa·rtij ?'egelmatig een voo1·ziening 
heejt ingesteld, ln·engt de ve1·nietiging 
va.n de beslissing die de belclctctgde ve?'
oonleelt, zelfs al is zij op een ambtshalve 
aangevoe1·d middel ~uitgespmlcen, de ve?'
nietiging mecle van het beschilclcende 
gedeelte met betrelcking tot deze pm·tij ( 5). 

6° De CO?'?'ectionele ?'echtbanlc of de politie-

(1) Cass., 7 juni 1971 (A1'1', cass., 1971, 
blz. 993), 

(2) Cass., 28 november 1966 (A11·. cass., 
1967, blz. 414). 

(3) Cass., 14 juni 1971 (A1'1'. cass., 1971, 
blz. 1019) . 

(4) Cass., 2 maart 1970 (At·?·. cass., 1970, 
blz. ()10). 

(5) Cass., 14 juni 1971 (At'?'. cass., 1971, 
blz. 1019). 

(6) Cass., 19 juni 1967 (At•t•. cass., 1967, 
biz. 1269) en noot 2. 

(7) Beklaagde Docquier was vervolgd omclat 
hij niet dichter bij de rechterrand van de 
rijbaan had gereden. Hij werd vrijgesproken. 

?'echtbanlc die beslist dat de feiten van de 
telastlegging niet bewezen zijn, stelt ald~ts 
vast dctt de jeiten wellce tet~ laste van de 
belclaagde wet·den gelegd geen ancle?' 
rniscl?'ijj oplevenlen ( 6). 

7° De ?'echte?' die vaststelt dat een belclaagde 
het feit niet heeft gepleegd dat wo1·dt 
omsclweven als het misd?·ijf dat hem ten 
laste is gelegd, maa?' dctt hij een ande?' 
jeit heeft gepleegd, dat een jmtt opleve?'t 
wam·doo?' hij aanspmlcelijlc is vom· de 
schadelijlce gevolgen van het ongeval, 
lean wettelijlc beslissen dat hij, ctcmgezien 
het ten laste vcm de belclaagde gelegde 
misd1·ijj niet bewezen is, niet bevoegd 
is om lcennis te nemen van de btu·ge?·lijlce 
?'echtsvo?·dering van een b~t?'ge?'lijlce pm·
tij tegen deze belclaagde, meta?' dat, gelet 
op de doo?' deze begane jout, de b·m·ge?·
?'echtelijlc cwnspndcelijlce pcwtij, eigena
?'es van het doo?' hem best~tunle voertuig 
ctls btwge?·lijke pcwtij slechts een deel van 
de dom· haa?' geleden schade ma.g vorde
?'en (7). 

go Wcmnee?' de doo?' de bw·ge?'lijlce pcwtij 
geleclen schacle terzeljde1·tijd vet·oo1·zaalct 
is doo1· de fottt van de belclm~gde en clam· 
cle fout vcm clegene wam·voo?' de btt1'ge1'
l·ijlce pa?·ti.i btwgen·echtelijlc aanspmke
lijlc is, is de belclaagcle jegens cleze lacttste 
slechts gecleeltelijlc aanspmlcelijlc (8). 

(LAURENT E. EN LAURENT FR., T. DOC
QUIER CL. EN DOCQUIER CH. ; DOC
QUIER CH., T. LAURENT E. EN LAURENT 

FR.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 m.ei 1971 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Dinant; 

De rechter had vastgestel<l dat hij, na. het 
maneuver om cle botsing te vermijden, geslipt 
was wegens een onbepaaide oorzaak, hetzij 
ingevoige zijn sneiheicl, h etzij door een slechte 
reflex. Hij werd hiervoor niet vervolgd. De 
recbter had niettemin beslist dat dit slippen 
te wijten was aan een fout waarvoor de be
stuurcler aansprakelijk was en had een deel 
van de schade aan het door hem bestuurde 
voertuig ten Iaste geiaten van de eigenaar 
ervan. 

(8) Men raadplege cass., 5 december 1960 
(Bull. en PAsrc., 1961, I, 370); 26 december 
1962 (ibid., 1963, I, 397); 20 juli 1965 (ibid., 
1965, I, 1190); 20 november 1967 (A?'T. cass., 
1968, biz. 402 ). 
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I. Op de voorzieningen van Etienne 
Laurent en Frans Laurent 

A. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvorde
ring die tegen de verweerders Docqmer 
is ingesteld : 

Overwegende dat de eisers, onderschei
denlijk medebeklaagde en voor deze laat
ste burgerrechtelijk aansprakelijk ver
klaarde partij, niet bevoegd zijn mn zrch 
tegen deze beslissing in cassatie te voor
zien; dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn ; 

B. In zover de voorziening van de 
·eerste eiser Etienne Latu'ent, beldaagde, 
gericht is : 

1 o tegen de beslissing op de strafvorde
ring die tegen hem is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 1382, 1383 
·en 1384 van 'het Burgerlijk Wetboek, 

doo?·dat, hoewel het vaststelt enerzijds 
dat de oorzaak van het ongeval oor
spronkelijk ligt in de foutieve plaats die 
·de eiser Etienne Laurent had ingenomen 
op de rijbaan en anderzijds dat uit de 
gegevens van de zaak niet blijkt dat de 
verweerder Claude Docquier nagelaten 
heeft rechts te houden, het bestreden 
vonnis erop wijst dat na zijn maneuver 
Claude Docquier geslipt is ingevolge " een 
niet bepaalde oorzaak, hetzij zijn snel
heid, hetzij een slechte reflex ... , dat dit 
slippen de botsing h eeft veroorzaakt en 
dat derhalve Lam·ent niet alleen aan
spra.kelijk is », en dientengevolge onder 
bevestiging van de vr:ijspraak van de 
verweerder Claude Docquier door de 
eerste rechter en van de straffen tegen de 
eiser Etienne Laurent uitgesproken, de 
rechtbank de aansprakelijkheid voor de 
schadelijke gevolgen van het ongeval 
voor de helft verdeelt, en derhalve de 
eisers veroordeelt om de tweede verweer
der te vergoeden ten belope van de helft 
van de gevorderde bedragen, maar voor 
het overige de rechtsvordering van de 
tweede eiser, bmgerlijke partij tegen de 
verweerders, -verwerpt, op grond dat de 
rechtbank niet bevoegd is vermits geen 
enkel misdrijf ten laste van de beklaagde 
Docquier bewezen wordt geacht, 

tenvijl, aangezien de dagvaarding h et 
feit zelf bij de correctionele rechtbank 
of de politierechtbank aanhangig heeft 
gemaakt, en niet een feit dat beperkt is 

tot de jmidische benaming die er in ~e 
dagvaarding aan wordt gegeven, de Vl'IJ

gesproken beklaagde geacht wordt het 
feit dat ten grondslag b gt aan de ver
volging niet te hebben gepleegd, zodat 
de redengeving van het bestrede:J?- vonn1s 
tegenstrijdig of a lthans dubbelz=g rs, 
wat met niet-motivering gelijkstaat, ver
mits de vaststelling dat de tegen Doc
quier aangevoerde telastleggingen niet 
bewezen zijn en dat dientengevolge de 
rechtbank niet bevoegd is om kennis te 
nemen van de rechtsvordering van degene 
die zich tegen de verweerders burgerlijke 
partij heeft gesteld onverenigbaar is met 
de vaststelling dat dezelfde Docqmer een 
fout h eeft begaan (overdreven snelheid 
of slechte reflex), waardoor hij voor de 
helft aansprakelijk is voor de schadelijke 
gevolgen van het ongeval : 

Overwegende dat de in het m:iddel aan
gevoerde grief van dubbelznn1rgherd en 
tegenstrijdigheid vreemd is aan de rede
nen van het vonnis die de verantwoordmg 
zijn van eisers veroordeling tot een geld
boete, vermeerderd met de opdeciemen, 
en tot een vervangende gevangenisstraf 
en dat, al was die grief gegrond, deze de 
wettelijkheid van dat beschikkend ge
deelte niet zou kunnen be'invloeden; 

Dat h et middel in die mate niet ont
vankelijk is ; 

Over het rniddel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 50 van 
het Strafwetboek, 162 en 194 van het 
W etboek van strafvordering, 3 van de 
wet van 1 jmli 1849 op de h erziening van 
de tarieven in strafzaken : 

Overweo·ende dat de correctionele 
b ' . . 

rechtbank, bij welke aanhangrg ZIJH ge-
maakt de hogere berqepen van de erser, 
beklaagde, en van de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij Frans Laurent, als
mede het hoger beroep van de ambtenaar 
van het openbaar ministerie gericht tegen 
alle door hem in het geding betrokken 
partijen, bevestigend beschikt op de be
slissing die door de eerste rechter op. de 
strafvordering is gewezen en die erser 
veroordeelt, Frans Laurent burgerrechte
lijk aansprakelijk verklaart voor eiser, 
de verweerder Claude Docquier, m edebe
klaagde, wegens feiten die verschillend 
zijn, vrijspreekt en de verweerder Charles 
Docquier, die voor laatstgenoemde bur
gerrechtelijk aansprakelijk is, buiten zaak 
stelt; 

Dat niettemin, hetzij door bevestiging 
van het beroepen vonnis, hetzij bij ergen 
beschikking, het vonnis eiser veroordeelt 
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in alle kosten van de strafvordering in 
beide instanties ; 

Overwegende dat enerzijds het vonnis 
niet vaststelt dat de kosten van het 
openbaar ministerie om de verweerders 
Docquier in het geding te roepen, veroor
zaakt zijn door de ten laste van eiser 
bewezen verklaarde misdrijven en dat 
anderzijds, vermits het vonnis de eerste 
verweerder heeft vrijgesproken en de 
tweede definitief buiten zaak heeft ge
steld, het evemnin de kosten van het 
hager beroep van het openbaar ministerie 
tegen genoemde verweerder ten laste van 
eiser kon leggen ; 

Dat het vonnis derhalve, in zover het 
uitspraak doet over de kosten van de 
strafvordering, de in het middel aange
haalde wetsbepalingen schendt ; 

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 ; 

2° tegen de beslissi.J.1.g op de bm·gerlijke 
rechtsvordering die tegen eiser is inge
steld : 

Overwegende dat deze geen enkel bij
zonder 1niddel aanvoert ; 

0. In zover de voorziening van de 
tweede eiser Frans Laurent gericht is : 

l 0 als burge'rrechtelijk aansprakelijke 
partij, tegen de beslissing op de strafvor
dering die tegen hem is ingesteld : 

Over het middel, hierboven overgeno
lnen: 

Overwegende dat, om de redenen aan
gegeven in het antwoord op de voorzie
nillg van de eerste eiser, het middel niet 
ontvankelijk is in zover de voorziening 
gericht is tegen het beschikkend gedeelte 
van het vonnis waarbij de tweede eiser 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de ten laste van de eerste uit
gesproken geldboeten ; 

Overwegende echter dat, uitgesproken 
op de voorziening van de eerste eiser, 
beklaagde, de vernietigil1g van de be
schikking waarbij deze veroordeeld wordt 
in alle kosten van de strafvorderi.J.1.g, i.J.1. 
dezelfde mate de vernietiging meebrengt 
van de beslissing op de genoemde rechts
vordering ingesteld tegen de tweede eiser, 
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaarde 
partij, die . zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien ; 

2° als burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij, tegen de beslissing op de burger-

~ijke rechtsvorderi.J.1g die tegen eiser 1s 
mgesteld : 

Overwegende dat deze geen enkel bij
zonder middel aanvoert ; 

. 3°. als burgerlijke partij, tegen de be
shssmg op de rechtsvordering van de eiser 
tegen de verweerders Docquier : 

Over het middel, hierboven overgeno
men: 

Overwegende dat het vonnis enerzijds 
beslist dat uit de gegevens van de zaak 
niet blijkt dat Claude Docquier nagelaten 
heeft rechts te houden en dat de tegen 
hem aangevoerde telastlegging niet be
wezen is; dat het anderzijds, nate hebben 
vastgesteld dat Claude Docquier het 
stmu· naar rechts heeft moeten omgooien, 
erop wijst dat na dit maneuver de wagen 
geslipt is ingevolge een niet bepaalde oor
zaak, hetzij zijn snelheid, hetzij een 
slechte reflex, terwijl hij rechts hield in 
de richting die hij volgde ; dat het slippen 
de botsing heeft veroorzaakt en dat der
halve Etie1me Laurent niet aileen aan
sprakelijk is ; 

Overwegende dat het vonnis aldus. 
i.J.npliciet doch zeker vaststelt dat het feit 
dat ten grondslag ligt aan de teo·en 
Claude Docquier aangevoerde telastleg
gi.J.J.g, niet hetzelfde is als het feit dat het 
Claude Docquier als fout aanrekent ; 

Overwegende dat het derhalve niet 
dubbelzinnig of tegenstrijdig is vast te 
stellen enerzijds clat voornoemde persoon 
het hem ten laste gelegcle feit niet heeft 
gepleegd en anderzijds dat hij een ander 
feit heeft gepleegd, dat een fout oplevert 
waardoor hij aansprakelijk is voor de 
schadelijke gevolgen van het ongeval ; 

Dat het vonnis derhalve wettelijk heeft 
kmu1.en beslissen dat, nu de tegen de ver
weerder Claude Docquier aangevoerde 
telastlegging niet bewezen was, de recht
bank niet bevoegd was om kemlis te 
nemen van de bm·gerlijke rechtsvordering 
van de eiser tegen de verweerders, 1naar 
dat, gelet op de door Claude Docquier 
begane fout, de bm·gerlijke partij Charles 
Docquier de helft van de door haar gele
den schade moet dragen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

II. Op de voorzie1ling van Charles Doc
quier: 

Overwegende dat de voorziening zich 
beperkt tot de beschikking van het vonnis 
dat uitspraak doet op de btugerlijke 
rechtsvordering door de eiser tegen de 
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verweerders Etienne en Frans Laurent 
ingesteld; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat de eiser, burgerlijke partij, zijn 
voorziening heeft doen betekenen aan de 
partijen tegen welke zij gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het 
Etienne en Frans Laurent veroordeelt 
in alle kosten van de strafvordering ; ver
werpt de voorzieningen voor het overige ; 
beveelt dat van clit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt ieder van de eisers Etienne en Frans 
Laurent in drie achtste van de kosten 
van hun voorziening ; laat de rest van 
deze kosten ten laste van de Staat ; ver
oordeelt de eiser Charles Docquier in de 
kosten van zijn voorziening; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Namen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

6 december 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle. - Gelijlc
ltddende conclusie, de H. Krings, a dvo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Simont. 

2° KAMER. - 6 december 1971. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
. EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING WAARIN DE FEITELIJKE 
GEGEVENS WAAROP ZIJ IS GEGROND, 
NAUWKEURIG WORDEN VERJVIELD . . -
BESLISSING DIE ZODOENDE ANTWOORDT 
OP DE CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE 
WAARIN VERSCRILLENDE OF TEGEN
STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS WOR
DEN UITEENGEZET. - REGELllfATIG GE
lliOTIVEERDE BESLISSING. 

20 RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. 
- BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD Ollf EEN VER
GOEDING TE BETALEN AAN EEN PER
SOON DIE ZICR TEGEN HEJVI GEEN BUR
GERLIJKE PARTIJ HEEFT GESTELD. -
0NWETTELIJKREID. 

30 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACRT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECRTS-

VORDERING. - BED RAG VAN DE EIS 
VASTGESTELD IN DE CONCLUSIE VAN 
DE PARTIJEN.- BEDRAG DAT GROTER 
IS DAN RET BEDRAG DAT WORDT GEVOR
DERD IN DE AKTE VAN BURGERLIJKE
PARTIJ-STELLING EN DAT NIET IS BE
TWIST GEWORDEN. - RECRTER DIE 
SLECRTS RET BEDRAG TOEKENT GEVOR
DERD IN DE AKTE VAN BURGERLIJKE
PARTIJ-STELLING.- MISKENNING VA..'! 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE CONCLUSIE. 

1° H et vonnis dat vaststelt, dat ondanlcs het 
slechte zicht nam· 1·echts waamve1· de 
belclaagde beschilete, hij niettemin de 
wagen van de btt?·gerlijke pa1·tij had 
moeten zien opdagen, daa1· deze hem 
hacl zien stilstaan en dam·na vastgesteld 
had dat hij zijn wagen opnietttv in 
beweging bmcht om op het lcntispunt 
venle1· te 1·ijden, antwoo1·dt passend met 
tegenst?·ijdige en omstandige ovenvegin
gen op de conclusie van de beklactgde ten 
betoge dat hij, op het ogenblile dat hij 
zich opnieuw in IJeweging hacl gezet, het 
op de voo?Tangsweg 1·ijdend voe1·tuig niet 
leon beme1·leen (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° De jeitem·echte1· lean de belelaagde niet 
wettelijle ve1·oo1·delen om een veTgoeding 
te betalen aan iemand die zich tegen hem 
geen Qtwgerlijlee pa1·tij heejt gesteld. 
(G.W., art. 1138.) 

3o De bewijskmcht van de conclttsie wo1·dt 
mislcend doo1· de 1·echte1· die, hoewel hij 
vaststelt dat de doo1· de btwgerlijlee pm·
tijen · gevo1·denle bedmgen niet w01·den 
betwist, tach een leleine1· bed1·ag toeleent 
dan het bedmg dat zij in deze conclusie 
v1·oegen, op gmnd dat dit bedmg we1·d 
gevo1·de1·d in de alete van btt?·gerlijke
pa?·tij-stelling. (B.W., art. 1319, 1320 
en 1322.) 

(GUISSET EN COOPERATIEVE VENNOOT
SCRAP « DE SOCIALE VOORZORG "• 
T. GONZALES-VEGA EN NAAMLOZE VEN
NOOTSCRAP «DE STER "·) 

ARREST (ve1·taling). 

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

(1) Men raadplege cass., 28 september en 
8 november 1971, sttp1·a, blz. 103 en 244. 
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I. Op de voorziening van Guisset, be
klaagde: 

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

1° tegen de verweerder Gonzales-Vega, 
medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om een cassatieberoep in te stellen tegen 
deze beslissing ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

2o tegen de eiser : 

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

doo1·dat het bestreden vonnis, bij wijzi
ging van de beroepen beslissing, de telast
legging van onopzettelijke verwonclingen 
tegen eiser bewezen verklaart, a lsmede de 
overtreclingen van de artikelen 16, 1, en 
18 van het wegverkeersreglement, zonder 
te antwoorden op de conclusie, voor de 
correctionele rechtbank neergelegd na
mens de eisers die stelden dat, toen 
Guisset zich opnieuw in beweging zette, 
hij het voertuig op de voorrangsweg niet 
kon zien, zoals · voldoende bleak uit de 
plaats van Gonzales in het midden van 
de rijbaan: 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
in hoger beroep beweerde dat hij ter · 
hoogte van het kruispcmt had gestopt en 
daarna opnieuw was voortgereden ; 

Dat de verweerder Gonzales, die voor
rang had, « met grote snelheid » reed, 
<< niet rechts hield, maar midden op de 
rijbaan reed; dat ondanks zijn voorzich
tigheid eiser werd verrast door de buiten
gewone snelheid waarmee Gonzales reed 
op een kleine buitenweg, en door het feit 
dat deze niet rechts hield, en daardoor 
nog mincler zichtbaa.r was » en dat << gelet 
op zijn snelheid en zijn plaats op de 
rijbaan, hij (verweerder) onvermijdelijk 
in botsing zou zijn gekomen met elk 
voertuig dat op dezelfde weg reed a ls 
Guisset en dat iets naar voren zou zijn 
gereden om te pogen enig zicht te hebben 
naar rechts » ; 

Overwegende dat het vonnis enerzijds 
bevestigend beschikt op de beslissing 

. van de eerste rechter waarbij de ver
weerder Gonzales veroordeeld werd we
gens inbreuk op de artikelen 15,1 en 27,1 
van het wegverkeersreglement en er 
anderzijds op wijst '' dat, ondanks het 
slechte zicht naar rechts waarover Guis
set beschikte, hij niettemin de wagen 
van Gonzales had moeten zien opdagen, 

daar deze hem had zien stilstaan, en 
daarna vastgesteld had dat hij zijn 
wagen opnieuw in beweging bracht om 
het kruispunt verder op te rijden ; dat 
Guisset dus niet alle nodige voorzorgen 
heeft genomen om aan Gonzales voorrang 
te geven, vermits hij diens voertuig heeft 
kwmen zien alvorens opnieuw te star
ten»; 

Overwegende dat het arrest aldus 
impliciet maar zeker vaststelt dat, welke 
ook de plaats van verweerders voertuig 
op de rijbaan bij bet naderen van het 
kruispcmt is geweest, deze omstancligheid 
eiser niet belet heeft hem bijtijds te zien 
om hem te Iaten voorgaan en derhalve 
door omstandige overwegingen die eiser 
tegenspreken, passend antwoordt op 
diens verweer dat in het middel is over
genomen; 

Dat clit middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen warden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

Overwegende dat eiser geen enkel bij
zonder midclel aanvoert ; 

C. In zover de voorziening gericht is 
tegen het beschikkend gedeelte van het 
vonnis waarbij tegen eiser burgerlijke ver
oordelingen ten gunste van de verweerder 
Gonzales worden uitgesproken : 

Over het derde middel, afgeleid 1.lit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Bm·gerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaancle titel van het Wetboek van straf
vordering, 1382 en 1383 van: het Burger
lijk Wetboek, 

do01·dat het bestreclen vonnis, bij wijzi
ging van de beroepen beslissing, eiser 
Guisset veroordeelt om aan verweercler 
Gonzales clrie viercle van 16.000 frank te 
betalen, vermeerderd met de vergoeclings
interest, de gerechtelijke in.terest en de 
kosten, 

tenvijl de naamloze vennootschap « De 
Ster » en niet de verweerder Gonzales, 
zich burgerlijke partij tegen eiser heeft 
gesteld, waaruit volgt dat, door aan Gon
zales schadevergoecling te verlenen ten 
laste van de eiser Gcusset, het bestreden 
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vonnis uitspraak heeft gedaan op een 
rechtsvordering die bij de rechtbank niet 
aanhangig was gemaakt : 

Overwegende dat noch uit de vermel
dingen van het vonnis, noch uit enig 
ander stuk waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat verweerder Gonzales 
een bm·gerlijke rechtsvordering tegen 
eiser heeft ingesteld ; 

Dat h et middel gegrond is ; 

IL Op de voorziening van de eiseres 
de Cooperatieve verzekeringsmaatschap
pij De Sociale V oorzorg : 

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

Overwegende dat eiseres enerzijds niet 
in de kosten veroordeeld is jegens de 
openbare partij en anderzijds niet be
voegd is om een cassatieberoep in te stel
len tegen de beslissing waarbij de partijen 
Guisset en Gonzales, medebeklaagden, 
veroordeeld worden ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van eiseres tegen ver
weerder Gonzales : 

Over het eerste middel, hierboven over
genOlnen: 

Overwegende dat, om de redenen uit
eengezet in het antwoord op de voorzie
ning van eiser Guisset, het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvorde
ring, 807 van het Gerechtelijk vVetboek, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

do01·dat het bestreden vonnis in zijn 
beschikkend gedeelte het bedrag van de 
door De Sociale Voorzorg geleden mate
riele sc~1ade vaststelt op 120.000 frank 
(welke 130m het bedrag is waarvoor de 
Sociale Voorzorg zich burgerlijke partij 
heeft gesteld), 

tenvijl de Sociale V oorzorg, toen ze 
zich burgerlijke partij had gesteld voor 
de politierechtbank, weliswaar haar scha
de had geraamd op 120.000 frank, maar 
dit bedrag tot 124.000 frank werd ver
hoogd, zonder verzet van verweerder, in 
de conclusie die in haar naam voor de 

eerste rechter werd neergelegd, zodat, 
door de aan de Sociale Voorzorg toege
kende schadevergoeding te beperken tot 
120.000 frank, het bestreden vonnis de 
tussen partijen gesloten gerechtelijke 
overeenkomst schendt en de bewijskracht 
van eisers voornoemde conclusie mis
kent: 

Overwegende dat blijkens de proces
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, met name de vermeldingen van h et 
proces-verbaal van de door de eerste 
rechter op 14 december 1970 gehouden 
zitting, eiseres haar schade, als hoofdsom, 
op 124.000 frank heeft geraamd, well~: 
bedrag haar toegekend werd bij het be
roepen vonnis ; 

Overwegende dat, al stelt de rechter in 
hoger beroep vast dat « de bedragen waar
voor men zich burgerlijke partij heeft 
gesteld, niet worden betwist », hij de 
geleden schade tot 120.000 frank beperkt; 

D at het middel gegrond is ; 

III. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de verzekerjngsmaatschappij 
de naamloze vennootschap « De Ster », 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat de eisers geen enkel 
bijzonder middel aanvoeren ; · 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis 1° in zover het ten laste van 
de eiser Guisset burgerlijke veroordelin
gen uitspreekt ten gunste van verweerder 
Gonzales ; zegt dat ei- dienaangaande geen 
grond is tot verwiJzing; 2° in zover het; 
rechtdoende op de burgerlijke rechtsvor
dering van de eiseres « Cooperatieve Ver
zekeringsmaatschappij De Sociale Voor
zorg », de door haar geleden schade, als 
hoofdsom, tot 120.000 frank beperkt en 
de vergoedings- en de gerechtelijke inte
resten doet !open op het deel van die 
so1n dat het ten laste van de verweerder 
Gonzales legt ; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt ieder van de eisers 
in drie achtste van de kosten en de ver
weerder Gonzales in de overige twee. 
achtste ; verwijst de a ldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Luik, 
zitting houdende in hager beroep. 

6 december 1971. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle.- Gelijk
lttidende conchtsie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Simont. 

• • 1 
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2e KAMER. - 6 december 1971. 

1° VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE 
A,ANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - GESTOLEN 
VOERTUIG.- HELER GENIET DE DEK
KING VAN DE VERZEKERING NIET. 

2° CASSATIE. - OMV.A,NG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. - VEROORDELENDE BE

SLISSING DOOR DEZELFDE ONWETTE
LIJKHEID AA,NGETAST. - EINDBESLIS
SING OP EEN VAN DE RECHTSVORDE

RINGEN EN GEEN EINDBESLISSING OP 
DE ANDERE. - 0ASSATIEBEROEP VAN 
DE VERZEKERA,AR VAN DE EIGENAAR 
VAN HET VOERTUIG. - AFSTAND VAN 
HET CASSATIEBEROEP TEGEN DE EIND
BESLISSING, ZONDER BERUSTING. 

0ASSATIE VAN DE EINDBESLISSING. -
0ASSATIE LEIDT TOT DE VERNIETIGING 
VAN DE TWEEDE BESLISSING. 

30 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAFZA

KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RINGEN TEGEN EEN BEKLA,AGDE EN 
TEGEN EEN VERZEKERAAR EN, SUB

SIDIAIR, TEGEN HET GEJVIEENSCHAPPE
LIJKMOTORWAARBORGFONDS, DIE VRIJ
WILLIG ZIJN TUSSENGEK0111EN. 
RECHTSVORDERINGEN TEGEN DE BE
KLAAGDE EN TEGEN DE VERZEKERA,AR 
AANGENOMEN.- GE111EENSCHAPPELIJK 
J\IIOTORWA.A,RBORGFONDS WORDT · BUI
TEN DE , ZAA,K GESTELD. - BESLISSIN-

(1) De wetgever heeft elke betwisting willen 
verrnijclen over de rechtsbetrekkingen tussen 
cle eigenaar en de houcler van bet voertuig, 
clie eventueel cle aansprakelijkheid van cle 
eigenaar zouclen kunnen uitsluiten in zover 
door hem worclt bewezen, clat hij op bet 
ogenblik van bet ongeval niet rechtens de 
bewaring over bet voertuig heel (cfr. BESS ON, 

L'assw·anoe mttomobile obligatoi1·e, nr. 10, 
blz. 14), en heeft bet onweerlegbaar vermoeclen 
ingestelcl dat de eigenaar aansprakelijk is 
wegens een ongeval clat worclt veroorzaakt 
door iemancl aan wie hij bet voertuig, hoe 
clan oak, heeft toevertrouwcl. De verzekering 
van cle eigenaar clekt alclus elke houcler of 
bestuurder aan wie cle eigenaar bet voertuig 
beeft toevertrouwd. Het is dan oak logisch 
en de wetgever beeft hieruit afgeleicl clat cle 
eigenaar niet aansprakelijk is, wanneer bet 
voertuig hem werd ontnoroen cloor een on
rechtmatige bandeling, zoals diefstal of afper
sing. In clit geval heeft de eigenaar bet voer
tuig niet toevertrouwd aan de bonder of de 

GEN DIE DE VERZEKERA,A,R VEROORDE

LEN EN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS BUITEN DE 
ZAAK STELLEN, ZIJN OP DEZELFDE ON
WETTELIJKE REDEN GEGROND.-VOOR
ZIENING IN CASSATIE VAN DE ·vERZEKE
RA,AR TEGEN DE BURGERLIJKE PAR

TIJEN, TEGEN DE BEKLAAGDE EN TEGEN 
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS.- 0ASSATIE VAN DE 
BESLISSING DIE DE VERZEKERAAR VER
OORDEELT, LEIDT TOT DE VERNIETIGING 
VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE 
W AARBIJ HET GE111EENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS BIDTEN DE 
ZAAK WORDT GESTELD. 

1° In zove1· a1·tikel 3 van de wet van 1 jttli 
1956 bet1·efjende de ve1plichte aanspm
kelijlcheidsve?·zeke?·ing inzake moto?Tij
tuigen degene die zich doo1· diejstal cle 
macht ove1· een vom·tttig heejt ve1·schajt, 
ttit de delclcing vctn de ve1·zelce1·ing ttit
slttit, bedoelt het niet alleen de diej van 
het gestolen voe?'htig, maa1· oolc de helm· 
van d·it voe?'tttig ( l). 

2° Wannee1· de 1'echte1·, op ve1·schillende 
1'echtsvonle1·ingen tegen de belclaagde en 
tegen de vm·zelcentm· van de eigenacw van 
het voe1·tttig, doo1· onwettelijlcheid aan
getaste beslissingen heejt gewezen en een 
van deze beslissingen een eindbeslissing 
is en de ctnde1·e niet, leidt de actnneming 
van het cctssatiebe1·oep van de ve1·zelce1·aa1· 
tegen de ee1·ste beslissing tot de ve?·nieti
ging van de tweede, zeljs indien de ve1·
zelce?·aa1· van zijn be1·oep tegen deze 

best>uurder. Zijn aansprakelijkheid staat der
balve niet op bet spel, principieel althans niet, 
(zie in verband met clit gecleeltelijk voorbe
houcl, R. PIRET, Revue t1·imestTielle cle cl1·oit 
comme1·cial, 1956, biz. 628), zodat de verzeke
ring, die de aansprakelijkheid van cle eigenaar 
clekt, cleze van cle clief niet moet dekken. 
Deze reclenering gelclt ook voor eeniecler aan 
wie cle clief bet voertuig toevertrouwt en 
hoofclzakelijk voor cle heler. 

Ten cleze ging bet om een clief.stal van bet 
gebruik van een zaak. Anclermans zaak be
clrieglijk wegnemen om er een tijclelijk gebruik 
van te maken worclt door de wet gelijkgesteld 
met diefstal, omschreven bij artikel 461 van 
bet Strafwetboek. 

Alle gevolgen clie nit cle cliefstal voortvloei
en, namelijk in verbancl met cle verzeke
ring van cle burgerrechtelijke aansprakelijk
heicl inzake motorrij tuigen, gelclen clerbalve 
voor cle cliefstal van bet gebruik van een zaak. 

E.K. 
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laatste beslissing ajstand heeft gedaan, 
zonde1· e1·in te be1·usten (1). 

3o Indien bu1·ge1·lijke 1'echtsvorde1·ingen 
we1·den ingesteld tegen een beklaagde en 
tegen de ve1·zeke?·aa1· van de eigenaa1· van 
het voe1·tuig en, subsidiai1., ingeval be
slist we1·d dat de beklaagde niet was 
ve1·zeke1·d, tegen het Gemeenschappelijk 
Moto?·waa?·bo?·gjonds, die beide v1·ijwillig 
zijn tussengekomen, en de btwgedijke 
1·echtsvo1·de1·ingen we1·den aangenomen 
tegen de beklaagde en tegen de veTzeke
ma?' te1·wijl het Gemeenschappelijk lJ!Io
to?·waa1·bo1·gjonds buiten de zaak we1·d 
gesteld, leidt de cassatie, op de voo?·zie
ning van de Ve?'Zeke1·aa1· tegen de bu1·ge1·
lijke pa1·tijen, tegen de beklaagde (2) en 
tegen het Gemeenschappelijk Moto1·waa1'
bo1·gjonds (2), van de ve1·oo1·deling van de 
ve1·zeke1·am· ten aanzien van de btwge?·
lijke pa1·tijen tot de ven~ietiging van het 
beschikkende gedeelte, dat op dezeljde 
onwettelijke ?'eden is geg1·ond, en het 
Gemeenschappelijlc M oto1·waa1·bo1·gjonds 
buiten de zaak stelt ( 1). 

(NA,AMLOZE VENNOOTSCHAF « SECURITAS », 
T. VANDENBORRE, GEMEENSCHAPPELIJK 
MOtORWAARBORGFONDS, PLAS EN WEI

RICiff.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juni 1971 door het Hof van 
b eroep te Luik gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
t egen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld door d e echt
genoten Plas-Weirich als wettelijke be
heerders over de goederen van hun 
minderj arige kinderen HelEme en Edmond 
Plas: 

Overwegende dat eiseres r egelmatig 
afsta.nd heeft gedaan van haar voorzie
mng; 

II. Op de overige punten van de voor
ziening: 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, inzonderheid 
lid 1, van de wet van 1 juli 1956 betref-

(1) Men ~·aadplege cass., 25 september 1967 
(An. cass ., 1968, blz. 114); 13 januari en 
23 juni 1969 (ibid., 1996, blz. 461 en 1058). 

(2) Het bestreden arrest had de verzekeraar 

fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen, 1 van 
het koninklijk besluit van 5 januari 1957 
tot bepaling van de omvang der rechten 
van de benadeelden tegenover het Ge
meenschappelijk Waarborgfonds, 461 van 
het Strafwetboek, aangevuld bij de wet 
van 25 juni 1964, artikel 1, en 97 v an de 
Grondwet, 

doo1·dat, hoewel het vaststaat dat op 
h et ogenblik van het bedoelde ongeval 
de verweerder Vandenborre een gestolen 
wagen bestuurCI.e met toesternming van 
de dief en dat hij deswege werd veroor
deeld wegens heling, het b estreden arrest 
verklaart dat de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid gedekt is door de verplich
te verzekering die de eigenaar van de 
gestolen wagen bij eiseres heeft afgeslo
ten ; volgens de redenen van die beslis
sing, artikel 3 van de wet van 1 juli 1956, 
luidens hetwelk van de verplichte verze
kering wordt uitgezonderd de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van diege
nen die zich door diefstal of geweldpleging 
de m acht over het motorrijtuig h ebben 
v erschaft, strikt gei:nterpreteerd moet 
worden en niet kan worden uitgebreid tot 
de gevallen die in deze wet niet zijn om
schreven ; de aanvullende b epaling van 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
5 januari 1957 geen ruimere draagwijdte 
kan hebben; het hoofddoel van de wet 
geweest is de dekking verplicht te stellen 
van d e aansprakelijkheid van iedere 
occasionele houder of bestuurder van het 
voertuig, wanneer deze zich kan b eroepen 
op de toestemming van iemand die zelf 
d e toelating om zich van het voertuig te 
bedienen, heeft gekregen, hetzij van de 
eigenaar, hetzij van een houder ·die zijn 
t aak of zijn m acht heeft misbruikt ; de 
wet de hoedanigheid van de bestuurder in 
aamnerking n eemt om bij uitzondering 
toe te staan dat er geen dekking van de 
aansprakelijk behoeft te zijn en het er 
niet toe doet of de verweerder een be
stum·der te lru>ader trouw is geweest, 
indien hij zich niet door diefstal of ge
weldpleging de rnacht over het voertuig 
heeft v erschaft, 

te1·wijl, ee1·ste ondeTdeel, het onverenig
baar is enerzijds d e dekking door een 
verplichte verzekering te beperken tot de 
occasionele bestuurder die zich kan beroe
pen op de toestemming van iernand die 

veroordeeld in de kosten van hoger beroep 
ten aanzien van de burgerlijke partijen, van 
de beklaagde en van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds. 
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zelf de toelating om zich van het voertuig 
te bedienen h eeft gekregen, h etzij van de 
eigenaar, hetzij van een houder die zijn 
taak of zijn macht h eeft misbruikt, en 
anderzijds, voor deze dekking te laten in 
aanmerking komen de occasionele b e
stuurder die wetens de toelating slechts 
van de dief van het voertu.ig heeft beko
men en, tengevolge van die t egenstrijclig
h eid in de redengeving, de feitenrechter 
te kort is geschoten in zijn verplichting 
zijn beslissing naar de eis van de wet m et 
redenen t e omldeclen (schending van 
artihel 97 van de Grondwet) ; 

tweede onde1·deel, het feit dat de dief 
h et voertuig door d e heler heeft Jaten 
besturen, niet k an worden gelijkgest eld 
m et h et enkele misbruik van zijn taak 
door een gemachtigcle h ouder, de wette
lijke dekking ophoudt te bestaan wanneer 
h et voertuig bedrieglijk ontnomen is 
aan zijn eigenaar en niet opnieuw kan 
ontstaan ten gunste van b estuurders ·te 
kwader trouw, en heling in elk geval, 
vermits zij een m.isdrijf is dat het gevolg 
is van een ander, aan zijn dader niet 
1neer rechten k an verschaffen dan aan de 
clief zelf (schencling van de andere in h et 
middel aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende clat, in zover artikel 3 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende d e 
verplichte aansprak elijkheiclsverzek ering 
inzak e motorrijtuigen van de dekking 
v an de verzekering uitsluit degene clie 
zich door cliefstal de macht over h et voer
tu.ig heeft verschaft, het n.iet alleen de 
dief van h et voertuig bedoelt, maar ook 
d e h eler van h et gestolen voertuig ; 

Dat laatstgenoemcle in het bezit van 
genoemcl voertuig n.iet is kunnen komen 
clan door de cliefstal die aan de heling is 
voorafgegaan ; 

Overwegencle clat uit h et arrest blijkt 
clat d e verweercler Vandenborre op h et 
ogenblik van h et b edoelcle ongeval waar
voor hij aansprakelijk is verklaard, een 
gestolen wagen b estm.ucle en wegens dat 
feit schuldig wercl bevonclen aan heling; 

Dat, door eiseres te veroorclelen o1n als 
verzekeraar d e burgerrechtelijke aanspra
kelijkheicl van de eiser Vandenborre te 
clekken, h et arrest voornoemd artikel 3 
schendt; 

Dat lwt middel gegroncl is ; 

En overwegencle dat de vernietiging 
van de beslissing gewezen op de rechts
vordering van de verweerders Plas
W eirich tegen eiseres moet uitgebreid 
worden zelfs tot de beslissingen die niet 
definitief zijn en die, niettegehstaande de 

afstand van geding van eiseres, die 
nmners geen berusting insluit, gewezen 
zijn op de rechtsvorcleringen van deze 
verweerders tegen de verweerders Van
denborre en Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, vermits deze beslissingen 
gegrond zijn op dezelfde onwettige reden 
en uitspraak doen over een zelfde geschil 
dat tussen al deze partijen aanhangig is; 

Om die redenen, decreteert d e afstand 
van de voorziening van eiseres, in zover 
deze gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering ingestelcl door 
de echtgenoten Plas-·\iVeirich als wette
lijke beheerders over de goederen van hun 
minderjarige ki..nderen Helena en E dmond 
Plas ; vernietigt het bestreden arrest, in 
zover het eiseres veroordeelt om te h aren 
laste te nemen de burgerrechtelijke ver
oordelingen die tegen d e verweerder Van
denborre t en gunste van d e echtgenoten 
Plas-Weirich werden uitgesproken, en in 
zover h et Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds buiten zaak wordt gestelcl; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op d e k ant van de ge
d eel telijk vernietigde beslissing ; veroor
d eelt ied er van de verwerende partijen in 
een derde van d e kosten van d e voorzie
ning en de eiseres in d e kosten van haar 
afst and ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

6 december 1971. - 2 6 k mner. 
Voo1·zitte1', d e H. Louv eau..'C , voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, d e H. L egros. - Gelijlc
lwidende conclusie, d e H. Krings, advo
caat-generaal.- Pleite1·s, de HH. Philips 
en B ayart. 

2e KAJ\fER. - 6 december 1971. 

SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN, - N OODZAAK OF GE
P ASTHEID VAN EEN ONDERZOEKSli'I:AAT
REGEL. - SOEVEREINE BEOORDELING . 

D e jeiten1'echte1· beoonleelt soeve1·ein de 
noodzaalc of de gepastheid van een onde?'
zoelcsmaat?'egel en ondm· mee1· van het 
ve1·hoo1· van getttigen te1· te1·echtzitting (1). 

(1) Cass., 2 februarl 1970 (A ?'T. cass., 1970, 
blz. 507). 
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(DELANGRE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 juni 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de rechten van de verdecliging, 

doo1·dat het hof van beroep niet ambts
halve heeft b evolen de getuigen die door 
de rijkswacht werden ondervraagd, onder 
ede te horen, 

te1·wijl dit verhoor zou hebben aange
toond dat het kind van eiser altijd ver
gezeld was van bedoelde getuigen wan
neer het bij zijn vader kwam en dat dar
halve de feiten van de telastlegging mate
rie.el omnogelijk zijn : 

Overwegende dat de feitem·echter op 
onaantastbare wijze oor·deelt over de 
gepastheid van een onderzoeksmaatregel, 
zoals een getuigenverhoor ter terechtzit
ting; 

Dat het middel niet ontvankelijk 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 redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeel t de eiser in de kosten. 

6 december 1971. - ze kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle.- Gelijlc
luiclende conclttsie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Jacques 
Lejetme (van de balie te Brussel). 

2e KA.lllER. - 7 december 1971. 

10 DRUKPERSMISDRIJF.- GEDRUKT 
GESCHRIFT. - BEGRIP. 

zo BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. 
RECHTBANK WAARBIJ ENKEL AANHAN
GIG IS EEN BETICHTING VAN OPENBARE 
SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN DOOR 
PRENTEN.- PRENTEN DIE OP ZICHZELF 
DE BESTANDDELEN VAN DE SOHENNIS 
OPLEVEREN.- BEVOEGDHEID VAN DE 
CORREOTIO:t-.TELE REOHTBANK. 

go OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZED EN. - IN VOORRAAD 
HEBBEN MET HET OOG OP DE HANDEL 
OF DE VERSPREIDING VAN PRENTEN DIE 
STRIJDIG ZIJN lliET DE GOEDE ZEDEN. 

STRAFWETBOEK, ARTIKEL g8g, 
LID g. - 0PENBAARHEID. - NIET 
VEREIST. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VERPLICHTING 
OP DE MIDDELEN TE ANTWOORDEN.
GEEN VERPLICHTING OP DE ARGUlliEN
TEN TE ANTWOORDEN. 

1 o en zo Geen dndcpe1·smisd1·ijf is de open
banl schennis van de goede zeden ten 
gevolge van het tentoonstellen, ve1·kopen 
of ve1·spniden vcm met de goede zeden 
st?·ijdige p1·enten, die op zichzelf de 
bestanddelen van het wanbed1·ijf van 
openba1·e schennis van de goede zeden 
opleveren, dam· deze afbeeldingen geen 
gesclwift zijn waarin een mening wo1·dt 
gettit; de co?Tectionele 1·echtbanlc is de?·
halve ration() materiae bevoegd om ken
nis te nemen van dit wanbed1·ijf ( 1). 

go De openbaa1·heid is geen wezenlijk be
standdeel van het wanbed1·ijf dat erin 
bestaat met het oo g op de handel of de 
ve1·sp1·eiding afbeeldingen of p1·enten in 
voo1·mad te hebben, die st1·ijdig zijn met 
de goede zeden (2). (S.W., art. g8g, 
lid g.) 

4° De ve1plichting de vonnissen en a?Testen 
met 1·edenen te omlcleden en op de 7·egel
matig vo01·gecl1·agen middelen te ant
woo7·den, slttit niet in dat moet wonlen 
geantwo01·d op de tot staving van deze 
middelen aangevoe1·de m·gttmenten, die 
geen afzondeTl,ijlce middelen ttitmalcen (g). 

(DEGHELDERE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op go jtmi 1971 door bet Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over b et eerste middel, afgeleid uit de 

(1) Cass., 18 september 1967 (A1·1·. cass., 
1968, blz. 74). 

(2) Cass., 22 december 1970 (A1·1·. cass., 1971, 
blz. 409). 

(3) Cass., 5 janua:ri 1970 (A1-r. cass., 1970, 
blz. 399). 
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schending van de artikelen 14, 18, 97 en 
98 van de Grondwet 

dom·dat het bestreden arrest beslist dat 
het ten laste van eiser gelegde feit geen 
persmisdrijf is en bijgevolg tot de be
voegdheid van de correctionele rechtbank 
behoort, . om de reden dat de beoordeling 
van de m beslag genomen afbeeldiiJ.gen 
of prenten geen beoordeling van een 
gedachte- of n1.eningsuiting vereist, doch 
aileen client te worden nagegaan of 
de v?orgestelde fysische gedragingen of 
h~udmgen op het eerste gezicht strijdig 
ZlJn met het algemeen geldend begrip 
« goede zeden ,, 

. te1·wijl, ten. aa~1.zien van de aan gang 
ZlJnde evolut1e 1n de opvattingen over 
goede zeden en sexualiteit enerzijds en 
het toenemend belang van de visuele 
con1.llll.micatiemiddelen anderzijds, men 
gedwongen is vast te stellen dat clergelijke 
er?t1sche afbeelcling;~n de uitdruldcing 
ZlJn van een zwh W1..JZigencle mentaliteit 
ten aanz1en van de sexualiteit en dat deze 
meningsvorming zich uit door micldelen 
van de meest adequate technieken, zoals 
beelclpublicaties, film of televisie, zodat 
het onmogelijk is geworden het al clan 
niet zeclenkwetsencl karakter van een af
beelding of prent te beoordelen zoncler 
tevens aan de beoorcleling van een mening 
inzake sexualiteit of erotiek te doen : 

Overwegencle dat er van persmisclrijf 
slechts spraak kan zijn wanneer het gaat 
om gedrukte geschriften, niet wanneer 
het gaat om loutere afbeeldingen of pren
ten, ook al zijn zij gedrukt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat nit de prenten en afbeelclin
gen welke in de in beslag genomen publi
catws voorkomen, blijkt dat de louter 
f,vsische gech·agingen of houclingen wel
ke ze voorstellen strijclig zijn met het al
gemeen gelclend begrip " goede zeclen », 
zoncler dat een tekst of een onclersclwift 
client te worden onderzocht of geclachten
of meningsuitingen dienen te worden 
beoordeelcl ; 

Overwegende derhalve clat, zelfs inclien 
men de evolutie welke het begrip " goecle 
zeden " ondergaat en het toenen1.encl 
belang van visuele connnmucatiemiclcle
len in aamnerking neemt, uit hogerver
melcle vaststellingen volgt clat de onzecle
lijld1.eid ten cleze niet blijkt nit geclachten 
welke in de in b eslag genomen voorwer
pen worden uitgeclrukt ; 

Dat het miclclel naar recht faalt; 

Over het tweecle nudclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 383, eerste en 

dercle lid, van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist 
1° dat het met het oog op de handel of 
de verspreiding in voorraad hebben van 
afbeeldingen of prenten strijclig met 
de goede zeclen geen openbaarheicl ver
eist, 2° d~_t,. indien om het met de goecle 
zeden stnJdlg karakter van afbeelclingen 
of prenten te beoorclelen, gewis rekening 
1noet worden gehouclen met de thans in 
onze maatschappij algemeen aanvaarcle 
grote uitclrukkingsvrijheicl op het gebiecl 
van de sexuele aangelegenheclen, zulks 
evenwel m et betekent clat de openbare 
zedelijlilieicl niet meer moet beschermd 
worden en clat in onze maatschappij 
moet worden geclulcl al hetgeen sonnnige 
vooruitstrevenclen en enkele sexueel geob
sedeerc~~n verspreiclen, 3° clat nog steeds 
als stn,Jchg met de goede zeden moeten 
worden aangezien die afbeelclingen, pren
ten, tekenmgen of foto's die er blijkbaar 
mtslmtencl op gericht zijn de zlimelijke 
ge'."oelens . van clegene die ze bekijkt 
bmt~nmat1g te prildwlen of die, wegens 
d e v1meuze of .tegennatum·lijke geclragin
gen of houdingen op sexueel gebied 
die zij voorstellen, het schaamtegevoel 
van de gezondclenkencle cloorsnee burger 
kwetsen, 

tm·wijl , eeTste ondenleel, in de thans 
heersende publieke oplllie van steeds 
toenemencle vetch·aagzaamheicl li1. zaken 
van sexuele aangelegenheclen, de porno
grafie voor incliviclueel gebruik en de 
voorziening ervan door handel met cle
zelfcle prive-bestemming door de cloor
snee burge1' aanvaarcl worden en als niet 
strijclig met de gang bare zedelijke normen 
getolereerd WOrden, nuts die pornooTafie 
1uet op adigressieve wijze wordt opge~lron
gen aan egenen die er niet uit vrije wil 
mn verzoeken ; derhalve het zoncler be
lang is te weten of de bij artikel 383 
derde lid, van het Strafwetboek bedoeld~ 
handelingen in het openbaar worden 
gepleegd om uit te n1.aken of zij ten aan
zien van de betrokken personen het 
karakter v_ertonen van agressieve op
clrmgengheld, element van het begrip 
« strijdigheid met de goede zeden " ; het 
erot1sch of zelfs pornografisch karakter 
van een publicatie op zichzelf niet meer 
volcloende is om ze als strijclig met de 
goecle zeden te beschouwen en, nu aan 
clergelijke publicaties een sociale f1.mctie 
wordt onderkencl, men de vorm of de 
wijze van verspreidli1.g en van het in 
voorraad hebben in acht moet nemen 
alvorens tot strafbaarheicl te besluiten, 

tweede onde1·deel, het arrest zich ertoe 
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beperkt enkele fotoafdrukken voorko
mende in de publicaties « Liefde 69 ,, 
« Variaties 2 " en « The Picture Book of 
Sexual Love " als strijdig met de goede 
zeden te bestempelen, zonder te precise
ren over welke fotoafdrukken het gaat 
en zonder de omstandige conclusies van 
eiser met betrekking tot a! de in de dag
vaarding opgesomde publicaties te beant
woorden: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de afbeeldingen, prenten, tekeningen 
en fotoafdrukken, voorkomende in de 
in de dagvaarding vermelde publicaties, 
blijkbaar uitsluitend erop gericht zijn de 
zinnelijke gevoelens van degene die ze 
bekijkt buitenmatig te prikkelen of, 
wegens de v icieuze of tegermatmHlijke 
gedragingen of houdingen op sexueel 
gebied die zij voorstellen, het schaamte
gevoel van de gezonddenkende doorsnee 
burger kwetsen ; . 

Overwegende dat, ten aanzien van die 
vaststellingen, welke soeverein zijn in 
feite, de rechter wettelijk heeft kmmen 
beslissen dat bedoelde voorwerpen .strij
dig zijn met de goede zeden ; 

Overwegende dat het misdrijf beteu
geld door artikel 383, derde lid, van het 
Strafwetboek geen openbaarheid ver
eist en niet noodzakelijk een agressieve 
opdringerigheid vanwege degene die voor
werpen die strijdig zijn met de goede 
zeden in voorraad heeft ; 

Dat het de bedoeling van de wetgever 
is geweest het bederven van de openbare 
zeden door het verspreiden van met de 
goede zeden strijdige geschriften, afbeel
dingen of prenten te voorkomen ; dat dit 
verspreiden, en meteen de openbare 
schennis van de goede zeden, ook bij niet 
openbaar verkopen of niet agressieve op
dringerigheid mogelijk zijn; 

W at Il et tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals uit het ant
woord op het eerste onderdeel blijkt, het 
arrest aantoont waarom beelden uit de 
in beslag genomen publicaties strijdig 
zijn met de goede zeden ; dat het niet 
ertoe verplicht was dienaangaande nader 
antwoord te verstrekken op al de in de 
conclusie van eiser uiteengezette argu
menten die geen afzonderlijke middelen 
uitmaakten; 

Dat h et middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele of 

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

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

7 december 1971. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Naulaerts. - Gelijlcltticlende con
clttsie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Bultinck (van d e balie 
te Gent). 

2e KAMER. - 7 december 1971. 

1° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). - STRAF
ZAKEN. - VONNIS VAN DE POLITIE
RECHTBANK OF VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WAARBIJ WORDT VERWOR
PEN EEN EIS TOT VERWIJZING NAAR 
EEN ANDER RECHTSCOLLEGE MET ALS 
VOERTAAL DIE WELKE DOOR DE VER
DACHTE WERD GEVRAAGD. -IN EER
STE AANLEG GEWEZEN VONNIS. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE 
POLITIERECHTBANK OF VAN DE COR
RECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ 
WORDT VERWORPEN EEN EIS TOT 
VERWIJZING NAAR EEN ANDER RECHTS
COLLEGE l\illT ALS VOERTA.AL DIE WELKE 
DOOR DE VERDACHTE W'ERD GEVRAAGD. 
-IN EERSTE AANLEG GEWEZEN VON
NIS. - NIET ONTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

1° en 2° W annee1· het vonnis van de politie-
1'echtbank of van de C01'1'ectionele 1'echt
bank, waa1·bij wo1·dt ve1·tvo1·pen de eis 
van een ve1·dachte, die te1·echtstaat voo1· 
een 1·echtscollege met Necle1·landse voe1·
taal, dat hij zott ve1·wezen w01·den nam· 
een 1·echtscollege van clezelfcle 1·ang met 
F1·anse voe1·taal, in ee1·ste aanleg is 
gewezen, is cle voo1·ziening tegen dit 
vonnis niet ontvanlcelijlc (1). (Wet van 
15 juni 1935, art. 23; Sv., art. 407 
en 413; G.W., art. 609-1°.) 

(1) Cass., 8 juni 1970 (A1'1·. cass., 1970 
blz. 937). 
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(DUCHEMIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 oktober 1971 gewezen door 
de Politierechtbank te Leuven ; 

Overwegende dat de politierechtbank 
weigerde in te gaan op het verzoek van 
eiser om de zaak te verwijzen naar het 
dichtst bijgelegen rechtscollege van de
zelfde rang dat het Frans voor voertaal 
heeft; 

Overwegende dat h et bestreden vonnis -
geen eindbeslissing is die in laatste aanleg 
gewezen werd ; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; stelt vast dat de procedm·e vrij
gesteld is van kosten. 

7 december 1971. ·- 2• kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. D elahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Janssens. - Gelijlcluidende conclu
sie, de H. Charles, advocaat-generaal. 

3• KAMER. - 8 december 1971. 

! 0 VOORZIENING IN CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- BESLISSINGEN 
W AARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WOR
DEN I NGESTELD. - Vo~TNIS DAT EEN 
ONDERZOEKSli'IAATREGEL BEVEELT. -
VOORZIENING VOOR HET EINDVONNIS 
N IET ONTV ANKELIJK. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - VOORZIENING TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP. - MIDDEL GERICHT 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE EERSTE 
RECHTER.- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

(1) Cass., 11 mei 1956 (A1~·. cass., 1956, 
biz. 759); raaclpl. cass., 29 april 1960 (ibicl., 
1960, biz. 775); 28 maart 1968 (ibicl., 1968, 
biz. 983). 

(2) Vgl. in strafzaken cass., 7 juni 1971 
(A 1T. cass., 1971, biz. 923); in beiastingzaken 
cass., 17 maart 1970 (ibid., 1970, biz. 680); 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT AAN DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP VERWIJT 
EEN NIETIG VONNIS TE HEBBEN BE
VESTIGD.- 0NREGELMATIGHEID IN DE 
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER 
DIE DE BESLISSING VAN DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP NIET AANTAST. 
MIDDEL ZONDER BELANG. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VONNIS GB
WEZEN DOOR EEN ONBEVOEGDE RECH
TER OF AANGETAST DOOR EEN PROCE
DUREFOUT. - GEZAG VAN HET RECH
TERLIJK GEWIJSDE. 

5° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GEZAG VAN 
RET RECHTERLIJK GEWIJSDE. - GE
ZAG DAT, IN DE REGEL, DE OPENBARE 
ORDE NIET RAAKT. 

6° ARBEIDSONGEV AL. - SCHEIDS
RECHTERLIJ KE COMl\1ISSIE . - RECHTS- . 
INGANG. - DOOR DAGVAARDING OF 
VRIJWILLIGE VERSCHIJNING, NIET DOOR 
VERZOEKSCHRIFT. 

7° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BuRGERLIJKE ZAKEN . - ExcEPTIE 
VAN GEWIJSDE . - NIET BIJ DE AA.N
VANG VAN RET GEDING INGEROEPEN. 
- HOUDT GEEN VERZAKING IN. 

1° Niet ontvanlcelijlc v661· het eindvonnis is 
de voo1·ziening tegen een vonnis dat, 
alvo1·ens 1·echt te doen, een onde1·zoelcs
mctat1·egel beveelt (1). (G.W., art. 19 
en 1077.) 

20 Niet ontvanlcelijlc is het middel dat 
ge1·icht is tegen de beslissing van de 
ee1·ste 1'echte1·, te1·wijl de vooTziening 
alleen oplcomt tegen de beslissing van de 
1·echte1' in hoge1· be1'0ep (2). 

3° Zonde1· belang en de1'lwlve niet ontvan
lcelijlc is het middel dat aan de 1·echte1' 
in hoge1' be1'0ep ve1·wijt een nietig vonnis 
te hebben bevestigd, wannee1· de 01H'egel
matigheid van de 1·echtspleging in ee1·ste 
aanleg bepe1'lct blijjt tot de beslissing van 
de ee1·ste 1'echte1· en de beslissing van cle 
1·echte1· in hoge1· be1·oep niet lean aan
tasten (3). 

in militiezaken cass., 19 mei 1971 (ibid. , 1971, 
biz. 938) ; raadpl. cass., 7 januari 1965 (Bull. 
en PASIC., 1965, I, 438) en 26 mei 1966 ('ibicl ., 
1966, I, 1216). 

(3) Vgi. cass. , 16 februari 1970 (A1"r. cass., 
1970, biz. 555). 
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4° Een vonnis heeft gezag van_ het ?'echte?'
lijk gewijsde, ook al is het do01· een 
onbevoegde 1·echte1· gewezen of doo1· een 
pTocedtwefout aangetast (1). 

5° In bu1·geTlijlce zaken makt het gezag 
van het 1'echte1'lijlc gewijsde, in de 1·egel, 
de openbm·e 01·de niet (2) . (Ger. Wetb. 
art. 27.) 

<6° Voo1· een scheids?·echte1·lijke commissie, 
opge1·icht bij een gemeenschappelijlre 
ve1·zeke1·ingskas inzalce a?·beidsongeval
len, wonlt de vo1·de1·ing ingeleid bij 
dagvam·ding of doo1· VTijwillige ve?'
schijning en niet doo1· het ve?·zoelcsch?·ift 
waa1·bij pa1·tijen v1·agen om voo1· de com
missie te mogen veTsch1:jnen (3). (Impli
ciete oplossing) . (Geco6rdineerde wet
ten van 28 september 1931, art. 24; 
koninklijk besluit van 7 december 
1931 , art . 36.) · 

7° ~ooTdat de exceptie van gewijscle in elke 
stand van het geding voo1· cle feite1wechte1· 
lean wo1·clen voo1·gedn!.ge?i, houdt de 
omstandigheid dat zij niet bij de aanvang 
van het geding we1·d inge?'Oepen, niet in 
clat cle exceptie · weTcl ve1·zaalct ( 4). (G. W., 
arc. '27.) 

{PENNACHIO, T . GEJVIEENSCHAPPELIJKE 
VERZEKERINGSKA,S TEGEN ARBEIDSON
GEVALLEN IN DE LllliBURGSE KOLEN
l\1IJNEN « GEVALIK ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 oktober 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg tB Hasselt; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar ministerie ambts
halve opgeworpen en waarvan kennis 
overeenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek gegeven werd : 

(1) Cass., 1 maart 1965 (Bttll. en PASIC., 

1065, I, 665) en 16 maart 1967 (An·. cass., 
1967, biz. 882). 

(2) Cass., 17 oktober 1968 (A1T. cass., 1969, 
biz. 188); H et ?'echterlijlc gewijsde en het 
Gm:echtel-ijl.: W etboelc, rede uitgesproken door 
Eerste Advocaat-generaa.I P. Mahaux op de 
piechtige openingszitting van 1 september 
1971, blz. 3. Uitzondering op de regei vormt 
het gezag van de beslissingen die de staat 
van de personen vestigen of wijzigen (zie 
noot 2 bij voornoemd arrest van 17 oktober 
1968). 

Overwegende dat de voorziening slechts 
ontvankelijk is in zover het vonnis uit
spraak doet over de eis betreffende het 
beweerde arbeidsongeval van 25 oktober 
1960 en deze eis, bij bevestiging van de 
beroepen beslissing, niet ontvankelijk 
verklaart ; dat de beschikking waarbij 
het vom<is, eveneens bij bevestiging van 
de beroepen beslissing, een onderzoeks
maatregel beveelt met betrekking tot de 
eis betreffende het beweerde arbeidsonge
val van 2 november 1960, een beslissing 
is alvorens recht te doen ; dat voorziening 
in cassatie tegen vonnissen alvorens recht 
te doen slechts openstaat na het eindvon
nis ; dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan niet blijkt dat, bij 
het instellen van de voorziening, een 
eindbeslissing reeds was gewezen over de 
eis betreffende het ongeval van 2 novem
ber 1960 ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 1350, 3o, 
1351 van het Bmgerlijk Wetboek, 1 van 
de wet van 25 maart 1876 houdende 
titel I van het inleidende boek van het 
Wetboek van bmgerlijke rechtsvorde
ring, 163 van de wet van 18 juni 1869 
op de rechterlijke imichting, gewijzigd 
door de wet van 20 december 1957, 1, 15, 
24, inzonderheid leden 2 en 3, van de 
wetten b etreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, geco6rdineerd bij koninklijk be
sluit van 28 september 1931, 31, 33, 
lid 3, 36, lid 1, van het koninklijk besluit 
van 7 december 1931 houdende algemene 
verordening van de verzekering tegen 
de arbeidsongevallen, 77 van de wet van 
9 juli 1926 op de werkrechtersraden, 1, 
2 van het koninklijk besluit van 18 no
vember 1953 tot machtiging van een 
gemeenschappelijke verzekeringskas in 
uitvoering der wetten betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen, 31 van de statuten 
van de Gemeenschappelijke Verzekerings
kas tegen arbeidsongevallen in de Lim
burgse Kolenmijnen (Gevalik), door voor-

(3) Het reglement van inwendige orde van 
menige scheidsrechterlijke commissie bep>Lalt 
dat partijen een verzoekschrift kunnen indie
nen om voor de commissie te mogen verschij
nen. Dit verzoekschrift betreft a ileen de vast
stelling van de vrijwillige verschijning en geldt 
niet a ls akte van rechtsingang (HoRION, Les 
accidents dtt tmvail, ru•. 1026). 

( 4) R.aadpl. cass. , 17 oktober 1968 en de 
rede van Eerste Advocaat-generaai P. Ma
haux, vermeld in noot 2. 



-350-

meld artikel I goedgekeurd, I , 9, lid 3, 
I8, lid 2, van het reglement van inwendige 
orde van de scheidsrechterlijke commissie 
« Gevalik n, goedgekeurd door het ministe
rieel besluit van I6 april I954, 8, 25, 30, 
92, 94 en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden vonnis, bij beves
tiging van de beslissing welke door de 
scheidsrechterlijke commissie op 6 de
cember I965 op tegenspraak werd gewe
zen na haar interlocutoire beslissingen, 
insgelijks op tegenspraak, van 7 januari 
I963 en 4 november I963, in het gecling 
ingeleid door het verzoekschrift van eiser 
van I december I962 tot betaling van 
de forfaitaire vergoedingen wegens de 
door hem op 25 oktober I960 en 2 novem.
ber I960 opgelopen ongevallen, en hoewel 
door bedoelde interlocutoire beslissingen 
een en daarna drie deslnmcligen waren 
belast met volledige opdracht die betrek
king h ad op beide arbeidsongevallen, 
beslist dat de scheidsrechterlijke connnis
sie, waarnaar het de zaak tot voortzetting 
terugwijst, belast is en client te blijven 
met de 'behandeling van het verzoek
schrift ... « doch aileen met be trekking tot 
een beweerd arbeidsongeval van 2 novem
ber I960 », op de grond dat verweerster 
reeds in !mar antwoord van 8 december 
I962 op het verzoekschrift en zonder 
naderhand deze houding ooit te hebben 
laten varen, zich had beroepen op het 
gezag van het gewijsde verbonden aan 
d e beslissing van 6 maart I96I door de 
scheidsrechterlijke commissie gewezen op 
haar dagvaarding van 22 februari I96I , 
tegenover eiser uitspraak doende bij ver
stek daar hij niet verschijnt, welke be
slissing « zegt dat de aangifte van ver
weerder (thans eiser) op datmn van 
25 oktober I960 niet als een arbeidsonge
val kan worden aangezien ... », 

te1·wijl, naar luid van de artikelen I5 
en 24, !eden 2 en 3, van d e wet op de 
arbeidsongevallen, 3I van de organieke 
statuten van verweerster en I en I9 van 
haar reglement van inwendige orde, d e 
procechue voor de genoemde scheids
rechterlijke commissie « Gevalik » gere
geld wordt door artil{el 36 van de alge
mene verordening van de verzekering 
tegen de arbeidsongevallen (koninklijk 
besluit van 7 december I93I); deze tekst 
onder Tneer bepaalt dat er zal worden 
te werk gegaan zowel volgens artikel 77 
van de wet van 9 juli I926 op de werk
rechtersraden als volgens artikel I63 van 
de wet van I8 jtmi I 869 op de rechterlijke 
inrichting; de interlocutoire beslissingen 
van 7 j anuari I963 en 4 november I963 en 
de eindbeslissing van 6 december 1965 

de middelen van de partijen aanhalen 
maar, vermits zij geen beknopte uiteen
zetting van de eis en van het verweer 
inhouden, de eerstgenoemde van die 
regelen schenden (schending van arti
kel 77 van de wet van 9 juli I926 en van 
de andere aangeduide wets- en regle
mentsbepalingen) ; er , volgens de regel
matig overgelegde brieven van de grif
:fier van de scheidsrechterlijke commissie 
van 8 en IO juli en I7 september 1970, 
noch zittingsblad noch aantekenboek 
werd gehouden voor de debatten die 
aan de genoemde interlocutoire beslis
singen zijn voorafgegaan, noch voor de 
debatten die door de verstekbeslissing 
van 6 maart I96I werden besloten, wat 
een overtreclin g van de tweede van clie 
regelen vormt (schending van de artike- · 
len I63 van de wet van I 8 juni 1869, 
18 van het reglement van inwendige orde 
van de scheidsrechterlijke commissie 
« Gevalik », en van de andere aangeduide 
wets- en reglementsbepalingen); de nale
ving van deze regelen, die de voorwaarde 
vormen voor de erkenning van de ge
meenschappelijke verzekeringskassen (ar
tikel I5, lid 1, van de wetten op de ar
beidsongevallen) en bijgevolg voor de 
bekwaarnheid van de in hun schoot opge
richte scheidsrecht erlijke commissies tot 
het berechten van de door de wet uit
zonderlijk aan htm bevoegcll1eid onder
worpen geschillen (artikel 24 van dezelfde 
wet, en de in het nriddel aangeduide 
bepalingen van het koninklijk besluit van 
7 december I93I , 3I van de statuten van 
« Gevalik » en I en 9 van het reglement 
van inwenclige orde van de scheidsrech
terlijke commissie van " Gevalik n) met 
kracht van openbare orde geboden is 
(artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek, 
1 van de wet van I876 op de bevoegcU1eid, 
1 van de gecoorclineerde wetten op de 
arbeidsongevallen, 3I en 36, lid I , van 
het koninklijk besluit van 7 december 
I931 , en de in het middel aangeduide 
bepalingen van de Grondwet, uitgezon
derd artikel 97), en de schending van die 
regelen de nietigheid van de onregelmatig 
gewezen beslissing met zich brengt en 
bijgevolg belet daaraan gezag van het 
gewijsde toe te kennen (artikelen 1350, 
3°, en 1351 van het Burgerlijk Wetboek); 
het vonnis nietig is wijl het gewezen is op 
een door 1rietigheid aangetaste procedure, 
en het, door zijn dispositief te rechtvaar
digen door redenen welke op de vroegere 
beslissingen van de scheidsrechterlijke 
connnissie « Gevalik » steunen, de geza
menlijke in het 1niddel aangeduide wets
bepalingen (op de artikelen I350, 3°, en 
135I van het Burgerlijk Wetboek na) 
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heeft geschonden ; het vonnis, door insge
lijks te steunen op het gezag van het 
gewijsde dat het aan de beslissing van 
deze commissie van 6 maart 1961 toekent, 
bovendien de artikelen 1350, 3°, en 1351 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; de 
verzuimen van substantiele vormen welke 
de procedure in eerste aanleg aantasten, 
in ieder geval het niet mogelijk maken 
de wettelijkheid van de bestreden beslis
sing te toetsen in zover zij hierop steunt 
dat verweerster, na haar antwoord op het 
verzoekschrift van eiser en in de loop van 
de debatten voor de scheidsrechterlijke 
cornmissie, niet zou hebben afgezien van 
het voordeel van het gezag van het ge
wijsde dat eventueel aan de beslissing 
van 6 maart 1961 zou zijn verbonden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat het middel, in zover 
het gericht is tegen de beslissingen die 
door de scheidsrechterlijke commissie van 
de Gemeenschappelijke Verzekeringskas 
tegen Arbeidsongevallen in de Limburgse 
J{olenmijnen op 6 maart 1961, 7 januari 
1963, 4 november 1963 en 6 december 
1965 werden ge·wezen, niet ontvankelijk 
is, daar deze beslissingen door de voor
ziening niet worden aangevochten ; 

Overwegende dat het middel aanvoert 
.dat het bestreden vonnis nietig is omdat 
het in een door nietigheid aangetaste 
rechtspleging werd gewezen; dat luidens 
het middel hogervermelde beslissingen 
van de scheidsrechterlijke commissie nie
tig zijn omdat zij geen belmopte samen
vatting van de eis en van de verdediging 
bevatten en omdat bij de behandeling van 
-de zaak noch zittingsblad, noch aanteken
boek werd gehouden ; 

Overwegende nochtans dat het bestre
den vonnis de beknopte samenvatting 
van de eis en van de verdediging bevat, 
zodat het Hof in de mogelijkheid wordt 
gesteld zijn toezicht uit te oefenen ; dat 
door het middel niet wordt aangevoerd 
dat de rechtspleging voor de rechtbank 
van eerste aanleg onregelmatig was ; dat 
het vonnjs zijn beschikking, waarbij de 
-eis betreffende het ongeval van 25 oktober 
1960 niet ontvankelijk wordt verldaard, 
door eigen redenen rechtvaardigt die niet 
op de beslissingen van de scheidsrechter
lijke commissie van 7 januari 1963, 
4 november 1963 en 6 december 1965 
-steunen ; 

Overwegende dat het aldus blijkt dat 
de ingeroepen onregelmatigheid van de 
rechtsplegin.g in eerste aanleg beperkt 
blijft tot de beslissingen van de eerstc 
-rechter en, op zich zelf, de beslissing van 

de rechter in hager beroep niet kan aan
tasten; 

Dat hieruit volgt dat, door de beroepen 
beslissing in deze omstandigheden te be
vestigen, al was deze beslissing door nie
tigheid aangetast, het vonnis aan eiser 
geen nadeel heeft kunnen berokkenen ; 

Dat het middel n iet ontvankelijk is in 
zover het stetmt op de nietigheid van de 
rechtspleging voor de eerste rechter; 

Overwegende dat het vonnis de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen niet 
schendt door te steunen op het gezag van 
het gewijsde van de op 6 maart 1961 
genomen beslissing van hogervermelde 
scheidsrechterlijke commissie ; dat een 
vonnis immers het gezag van het gewijsde 
heeft ook al is het rloor een onbevoegde 
rechter gewezen of door een procedm·e
fout aangetast; 

Dat het middel, in de mate waarin het 
ontvankelijk is, naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 2, 3, 19, 28 van de wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931, 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis, na de 
argumenten van eiser te hebben herleid 
tot een verzaking door verweerster van 
het gezag van het gewijsde van de beslis
sing van de scheidsrechterlijke commissie 
van 6 maart 1961, welke verzaking voort
v loeit uit een geheel van feiten waaronder 
het aanvaarden door verweerster van de 
behandeling van het verzoekschrift van 
1 december 1962, beslist dat dergelijke 
verzaking niet heeft plaatsgehad, dat, 
zoals de scheidsrechterlijke commissie 
had gezegd in de beroepen bcslissing van 
6 december 1965, de vordering van eiser 
tot vergoeding van de uit het arbeids
ongeval van 25 oktober 1960 voortsprui
tende schade niet ontvankelijk was, en 
dat de scheidsrechterlijke commissie de 
behandeling van de zaak aileen diende 
voort te zetten voor het gedeelte van deze 
eis betreffende het arbeidsongeval van 
2 november 1960, om de redenen, wat het 
hiervooraangehaalde feit aangaat, dat 
verweerster « van in de beginne de kracht 
van gewijsde van de eerste beslissing 
ingeroepen heeft en van dit standpunt 
nooit is afgeweken ; dat door er geen 
beroep tegen in te stellen toen de zaak 
niet in staat was gevonnist te worden 
en door een deskundige te Iaten aanstel
len, zij geenszins aanvaardde afstand te 
doen van de kracht van gewijsde van de 
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eerste beslissing ; dat zij er belang kon 
bij hebben dat zij eventueel in het op te 
stellen deskundige verslag gegevens kon 
vinden die er zouden op wijzen dat het 
tweede beweerde ongeval zijn oorzaak 
slechts vond in het eerste waarover een 
eindbeslissing was geveld; dat zo zij later 
akkoord ging met de aanstelling van clrie 
desk1.mdigen, him·in evenm.in een afstand 
kan gezien worden ; dat mag aangenomen 
worden dat, gelet op het... besluit van 
de eerste deskundige, zij hetzelfde belang 
h ad om nader ingelicht te worden ; ... dat 
zij na het schrijven van 27 januari 1964 
en na het deskundige verslag van 6 mei 
1965, andermaal uitclrukkelijk de kracht 
van het gewijsde van de eerste beslissing 
inriep; ... dat weliswaar de scheidsrech
terlijke cmmuissie in de beroepen beslis
sing overwoog dat, wat het eerste ongeval 
betrof, zij tot clan toe onvoldoende werd 
ingelicht; dat ge'intimeerde (thans ver
weerster) echter geen belang had beroep 
in te stellen tegen cleze overweging claar 
waar zij in het beschikkend gedeelte in 
het gelijk wercl gesteld ; dat zij derhalve 
tegen deze beslissing geen grieven kon 
iru·oepen », 

te1·wijl, ee1·ste on.de1'Cleel, eiser in zijn in 
hager beroep regelmatig genomen conclu
sie, insgelijks had doen gelden, dat " het 
inleidend verzoekschrift strekte tot h er
ziening van het ongeval van 25 oktober 
1960, clit a lleszins volleclig verknocht 
zijnde met een tweede er onrniddellijk op 
volgend ongeval van 2 november 1960, 
geschied tijclens de wederaanpassing van 
het eerste ; dat d e comrnissie deze herzie
ningsaanvraag over het hoofd heeft ge
zien, welke steeds ontvankelijk was ; dat 
de verknochtheid ontegensprekelijk de 
herziening wettigde ; dat overigens ook 
in strijd met haar eigen gevoerde proce
dure, geneesheren van de kolenmijnen 
en ook Gevalik de realiteit van twee 
ongevallen aanvaardden ... ; dat de ver
knochtheid tussen beide ongevallen for
meel is, waar ook van in de begilme de 
samenvoeging van de twee ongevallen 
werd gevorderd; dat deze verknochtheid 
blijkt uit het eigen meclicaal dossier 
(behoorlijk onderzocht in de volgende 
gronden) van de geneesheer van de kolen
rnijnen ... " ; terwijl het vmmis dit rniddel 
onbeantwoord laat en clienvolgens arti
kel 97 van de Grondwet schendt ; terwijl 
het gezag van het gewijsde dat eventueel 
aan de beslissing van 6 maart 1961 zou 
dienen te worden toegekend, niet belette 
dat eiser er belang bij had een tot beide 
ongevallen uitgebreide expertise te vorde
ren en evenmin zijn recht op forfaitaire 

totale vergoedil1g van zijn blijvende ar
beidsongeschiktheid in haar geheel aan
tastte, zonder aftrekking van het uit het 
eerste ongeval gesproten percentage onge
schiktheid, wam1eer de realiteit van clit 
ongeval, ook a l ware het een gewoon 
ongeval, medisch niet twijfelachtig was 
en wanneer de na het ongeval van 2 no
vember 1960 vastgestelde ongeschiktheid 
het ongeval van 25 oktober 1960, althans 
gedeeltelijk, als haar oorzaak had, spe
ciaal wegens de bij conclusie opgeworpen 
verknochtheid; terwijl, mitsclien het ant
woord dat de rechter ilnpliciet zou hebben 
willen geven op het middel van eiser, in 
ieder gevalil1adekwaat is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); en afbreuk 
doet aan het forfaitaire vergoedingsstel
sel , ingevoerd door de wetten op de 
arbeidsongevallen (schending van de arti
kelen 1, 2, 3, 19 en 28 van de gecoordi
neerde wetten van 28 september 1931); 

tweecle oncle1·deel, de door verweerster in 
haar antwoord op het verzoekschrift op
geworpen exceptie van gewijsde, verbon
clen aan de beslissing van 6 maart 1961 
die beschikt " dat de aangifte van ver
weerder (thans eiser) op 25 oktober 1960 
niet als een arbeidsongeval kan worden 
aangezien . . . », zich tegen elk onderzoek 
van de grand van de eis verzette ; de 
interlocutoire beslissil1gen, door de 
scheidsrechterlijke commissie op 7 januari 
en 4 november 1963 gewezen, niettemin, 
met de uitdrukkelijke il1steniDling van 
verweerster, de expertiseopclracht uit
breiden tot d e ongevallen van 25 oktober 
en 2 november 1960, clie ze beide arbeids
ongevallen noemen, en verklaren slechts 
het berechten van de zaak ten grande aan 
te houden, waarbij de tweede beslissil1g 
voorts aan eiser een provisionele som. 
toekent ; de aldus gelaste maatregelen 
virtueel, maar noodzakelijk, de afwijzing 
van de exceptie van verweerster met 
zich ·brengen en, bij gebreke van enig 
door haar aangewend rechtsmiddel, gezag 
van het gewijsde tot gevolg hadden ten 
aanzien van de ontvankelijkheid van de 
aanvraag tot schadeloosstelling wegens 
het ongeval van 25 oktober 1960; terwijl 
het vomlis, door te beslissen dat verweer
ster van haar standpunt nooit is afgewe
ken en de kracht van gewijsde van de 
beslissing van 6 maart 1961 niet verzaakt 
heeft, h et gezag van het gewijsde, aldus 
verkregen door de beslissingen van 7 janu
ari en 4 november 1963 van de scheids
rechterlijke cmmnissie, schendt (schen
dillg van artikel 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek) en de bewijskracht van die 
beslissil1gen rniskent (schenclll1g van de 
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artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) ; terwijl de grond, 
gesteund op h et belang dat verweerster 
kon hebben bij een tweevoudige experti
seopdracht, niet adekwaat is, nu naa.r 
luid van evengenoemde interlocutoire 
beslissingen de opdracht betrekking had 
op het « arbeidsongeval » van 25 oktober 
1960 (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); terwijl al even onadekwaat 
is de grond die het standpunt, door ver
weerster in latere geschriften verdedigd, 
laat gelden (schending van dezelfde wets
bepaling ); terwijl de stelling dat d e eerste 
rechter onvoldoende was ingelicht, on
verenigbaar is met de termen van het bij 
die rechter aanhangige verzoekschrift, 
de b ewijskracht van de procedure-inlei
dende akte miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van h et 
Burgerlijk Wetboek), en logisch niet 
houdbaar was in de zaak (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); terwijl d e 
slecht ingelichte rechter in elk geval, op 
straffe het gezag van het gewijsde van 
zijn vroegere beslissing t e schenden en 
een machtsoverschrijding te begaan, zich 
niet kan herroepen, zodat de reden die 
het bestreden vonnis afleidt uit h et ont
breken van b elang van v erweerster 01n 
t egen de beslissing van 6 december 1965 
op te komen, eveneens niet adekwaat is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegend e dat de scheidsrechterlijke 
coim1.1.issie van de Gemeenschappelijke 
Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen 
in de Limbm·gse Kolenmijnen op 6 m aart 
1961 beslist heeft da t het door eiser aan
gegeven ongeval van 25 oktober 1960 
niet a ls een arbeidsongeval kan worden 
aangezien en dat de pijnen waarover eiser 
zich beklaagt, niet het gevolg zijn van de 
door hem ingeroepen feiten ; 

Overwegende dat h et bestreden vonnis 
vaststelt dat deze beslissing aan eiser in 
p ersoon werd betekencl en dat hij er geen 
rechtsmicldel tegen instelde; 

Overwegende dat, nu het vonnis b eslist 
dat ingevolge het gezag van het gewij sde 
van voormelcle beslissing definitief vast
staat clat het ongeval van 25 oktober 1960 
geen arbeidsongeval is, het niet nacler 
moest antwoorden op de conclusie vvaar
bij ·eiser, op grand van de gecoordineerde 
wetten op de arbeidsongevallen, voor
hield dat hij het recht had met betrekking 
tot dit ongeval een vordering tot herzie
ning in t e stollen, daar deze conclusie niet 
m eer dienend was ; 

CASSATIE, 1972. - 12 

Overwegende dat het onderdeel geen 
bestaansreden heeft in zover het gericht 
is tegen de beschikl!::ing over het ongeval 
van 2 november 1960, daar de voorziening 
niet ontvankelijk is wat deze beschikking 
betreft; 

Dat clit onderdeel niet kan aangenomen 
worden; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
de beslissingen alvorens recht te doen van 
bovenvermelde scheidsrechterlijke com
missie van 7 januari en 4 november 1963 
virtueel maar noodzakelijk de afwijzing 
met zich brengen van de exceptie afgeleid 
uit het gezag van het gewijscle van de 
beslissing van bedoelde commissie van 
6 maart 1961 en clat voormelde beslissin
gen, waartegen geen rechtsmidclel were! 
ingesteld, zelf het gezag van h et gewijscle 
hebben wat de afwijzing van deze excep
tio betreft ; 

Overwegencle dat in burgerlijke za.ken 
de rechtf;lr de exceptio van gewijscle niet 
ambtshalve ka.n opwerpen; 

Overwegende dat, hoewel het verzoek
schrift van 1 december 1962, waarbij 
eiser vroeg om voor de scheidsrechterlijke 
comn1.issie te mogen verschijnen, en de 
uiteenzetting van de clirecteur van de 
Gemeenschappelijke K as in antwoord op 
dit verzoekschrift, naar de beslissing van 
deze commissie van 6 m aart 1961 ver
wijzen, het nochtans uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat bij d e vrijwillige verschij
ning van de partijen voor de scheidsrech
t erlijke commissie en gedurende de debat
ten voor deze commiss~e, die aanleiding 
h ebben gegeven tot d e beslissingen van 
7 januari en 4 november 1963, verweer
ster de exceptio van het gewijsde door de 
beslissing van 6 maart 1961 heeft opge
worpen; dat de beslissingen van 7 januari 
en 4 november 196a die geen uitdrukke
lijke beschikkingen betre:tfende deze ex
ceptio bevatten, niet impliciet een excep
tio van het gewijsde hebben kunnen 
afwijzen die niet opgeworpen was go
weest ; dat zij clerhalve geen gezag van 
het gewijsde hebben betreffende de af
wijzing van deze exceptio; 

Dat het vonnis, door het gezag van het 
gewijsde van de beslissing van 6 maart 
1961 in aanmerking te nemen, de bewijs
kracht miskent noch de van beslissingen 
van 7 januari en 4 november 1963, noch 
van de rechtsplegingstukken waarop deze 
beslissingen gewezen werden ; 

Overwegende dat h et vonnis beslist dat 
verweerster noch uitdrukkelijk, noch 



- 354 

impliciet het recht verzaals:t heeft om de 
exceptie van het gewijsde door de beslis
sing van 6 maart 1961 in te roepen; 

Overwegende dat de exceptie van ge
wijsde in. elke stand van het gecling kan 
voorgedragen ·worden ; dat de omstanclig
heid dat zij niet bij het begin van het 
geding wordt ingeroepen, derhalve niet 
volstaat om de verzaking van de exceptie 
mede te brengen ; 

Overwegende dat eiser een reeks feite 
lijke omstandigheden inriep om de ver
zaking van verweerster te bewijzen; dat, 
op grond van de vaststellingen clie het 
doet en van de redenen die het aanhaalt, 
het vonnis heeft kunnen beschouwen dat 
een dergelijke verzaking uit deze mn
stancligheden niet noodzakelijk volgde ; 

Dat clit onderdeel derhalve niet kan 
aangenon1.en worden ; 

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

8 december 1971. - 3e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Meeus. - Gelijlcluidencle concl~tsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Dassesse. 

1e KAMER . - 9 december 1971. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOlVISTENBELAS
TINGEN, ARTIKEL 30-2°. - PERSONEN
BELASTING. BEDRIJFSINK0l\1STEN 
VAN DE PERSOJ\TEN DIE EEN VRIJ 
BEROEP OF EEN HIERll'IEE GELIJKGE
STELD BEROEP UITOEFENEN. - VER
GOEDINGEN DIE GEDURENDE DE UIT
OEFENING VAN HET BEROEP ZIJN BEKO
MEN TOT VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK 
HERSTEL VAN EEN DERVING VAN EATEN. 
-BELASTBAARHEID . - VooRWA.ARDE . 

2o BEvVIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- Dn~ECTE BELASTINGEN. - BEWIJS-

(1) Vgl. in verband met de bedrijfsinkom
sten van de personen waarvan sprake in 
artikel 20-2° van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen : cass., 14 december 1964 
(B~tll. en PAsiC., 1965, I, 370) en 22 juli 1969 
(Ar1·. cass., 1969, blz. 1085). 

KRACHT VAN DE AKTEN. - 0VEREEN
KO:iVIST.- RECHTER DIE EEN BEPALING 
VAN EEN OVEREENKOMST UI=EGT OP 
GROND VAN DE CONTEXT VAN DE AKTE, 
ZONDER ZICH TE HOUDEN AAN DE LET
TERLIJKE BETEKENIS VAN DEZE BEPA
LING. __:_ UITLEGGING STROOKT lliET DE 
BEWOORDINGEN VAN DE VOLLEDIGE 

, AKTE. - GEEN ll'IISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRA.CHT VAN DE AKTE. 

1° De veTgoeclingen clie cle beoefenaa?·s vctn 
een vTij be?"oep of een e1'1nee gelijlcgestelcl 
be1·oep, gedtwencle de ~titoefening vctn httn 
be1'0ep, hebben belcomen tot het volledig 
of gecleeltelijlc he1·stel van een de1·ving 
van bctten, zijn in lmn belctstba1'e be
d?·ijfsinlcomsten enlcel beg1·epen inclien 
zij een tijdelijlce deTving van baten com
pense?·en (1) . (Wetb. van de inkomsten
belast., art. 20-3o en 30-2°.) 

2° De nchte1· clie, zonde1· zich te hmtclen aan 
de lette1'lijlce betelcenis vctn de bewoo?·clin
gen van een bepctling van cle in een alcte 
ve1·vatte ove1·eenkomst, deze bepctling uit
legt op g1'0nd vctn de context van de ctlcte, 
mislcent de bewijslcmcht van deze ctlcte 
niet, van het ogenblilc dctt die ~titleg 
st1·oolct met de betekenis van de volledige 
ctlcte (2). (B.W., art. 1156, 1161, 1319, 
1320 en 1322.) 

(BELGISCHE STAAT, l\1INISTER VA,N FINAN
CIEN, T . DUQUE.) 

ARREST (ve1·tctling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 januari 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97, 112 van 
de Gronclwet, 20, inzonclerheid 2°, 26 van 
het vVetboek van de inkomstenbelastin
gen en 6, § 5, inzonderheidlid 2 (1°), van 
de wet van 20 november 1962 houdende 
hervonning van de inkomstenbelastingen, 
dat artikel 26, 2°, van genoemd wetboek 
is geworden, 

doo1·dnt het bestreden arrest, na in 
feite te hebben aangenomen dat een ver
goeding aan verweerder, architect van 
beroep, toegekend door de verzekeraar 

(2) lVI:en raaclplege cass., 15 oktober 1968 
(A1T. cass., 1969, blz. 184); vgl. cass., 8 sep
tember 1966 (ibid., 1967, biz. 29) en 1 oktober 
1971, sttpm, blz. 125. 
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van de aansprakelijke derde van het 
verkeersongeval waarvan hij het slacht
offer werd, het volledig of gedeeltelijk 
herstel van een bestenclige derving van 
baten uitmaakt, niettemin b eslist clat 
deze vergoeding niet in de personenbelas
ting kan worden aangeslagen krachtens 
artikel 26, 2°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, op grond dat deze 
wettelijke bepaling enkel client ter om
schrijving van de bezolcligingen van de 
personen als becloeld in artikel 20, 2°, van 
h etzelfde wetboek, clat wil zeggen van 
andere personen clan de beoefenaars van 
vrije beroepen, en dat cleze beperking niet 
ontzenuwd kan worden door het gebruik, 
in genoemcl artikel26, 2°, van de woorden 
« winsten, baten of bezolcligingen "• 

te1·wijl, volgens artikel 20 van bet Wet
boek van de inkomstenbelastingen, als 
beclrijfsinkomsten belastbaar zijn de 
inkomsten welke rechtstreeks of onrecht
streeks voortkomen uit activiteiten van 
alle aard en het 2° ervan, benevens de 
personen bezolcligcl door een clerde zoncler 
verbonclen te zijn door een aannemings
contract, met name de verlu·ijgers van 
pensioenen of lijfrenten becloelt; cleze 
algemene bewoordingen geen uitsluiting 
bevatten van enig pensioen of enige rente, 
waarvan de oorzaak in een of andere 
bedrijfsactiviteit ligt, welke er ook de 
verkrijger van is ; nooclzakelijkerwijs het
zelfde geldt voor a.rtikel 26 van hetzelfcle 
wetboek dat verwijst naar genoemd arti
kel 20, 2°, en waarvan het 2°, ingevoercl 
bij artikel 6, § 5, van de wet van 20 no
vember 1962 houdende hervorming van 
de inkomstenbelastingen trouwens in dat 
opzicht geen enkele twijfel laat bestaan 
daar het 1.utclrukkelijk doelt op de renten 
of pensioenen van andere gelijkaardige 
toelagen die h et volledig of gedeeltelijk 
herstel van een bestenclige derving van 
winsten, baten of bezoldigingen uitma
ken: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de in h et middel bedoelde vergoeding 
die verweercler gedurende de uitoefening 
van zijn beroep van architect heeft beko
men het volledig of gedeeltelijk herstel 
van een bestendige derving van baten 
uitmaakt; 

Overwegencle dat de paragrafen B, 0, D 
en E van de eerste onderafcleling v an 
afdeling IV van hoofclstuk II van titel II 
van het W etboek van de inkomstenbelas
tingen respectievelijk voor elke categorie 
van personen als bedoelcl in artikel 20 
van genoemd wetboek de belastbare be
drijfsinkomsten bepalen ; 

Dat, met betrekking tot de beoefenaars 
van de vrije beroepen en de andere per
sonen als bedoeld in artikel 20, so, van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen, de vergoedingen van alle aard die 
gedurende het uitoefenen van het bedrijf 
verln·egen zijn en h et volledig of gedeel
telijk herstel van een baatderving uit
maken, niet krachtens artikel 26 doch op 
grond van artikel 30 van genoemcl wet
hoek belastbaar zijn ; 

Dat het arrest, door te beslissen dat 
artikel 26, 2°, van het vVetboek van de 
inkomstenbelastingen ten deze niet van 
toepassing is, geen enkele van de in het 
micldel aangeduide wettelijke bepalingen 
heeft geschonden ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1319 tot 1322, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 26, 2a, 
en 30, 2°, van het vVetboek van de inkom
stenbelastingen, 

doonlat het bestreden arrest beslist clat 
niet onder de in de personenbelasting 
belastbare bestanddelen kunnen worden 
begrepen de interesten die « compensa
toir " worden genoemd in de overeen
komst welke bij clading de vergoeding 
regelt die aan verweerder, slachtoffer van 
een verkeersongeval, verschuldigd is door 
de verzekeraar van de voor dit ongeval 
aansprakelijke derde, op grond dat het in 
werkelijkheid gaat om moratoire interes
ten, besten1d om de bijzonclere schacle te 
compenseren die enkel ontstaan is 1.ut de 
op de clag van de clacling vastgestelde 
vertraging inzake betaling van de geld
sommen die sinds de dag van het ongeval 
verschuldigd zijn, 

tenvijl de interesten die ten deze werden 
ver leend in · het k acler van de aquilische 
a.ansprakelijkheid en voor een periode 
van v66r de overeenkomst waarbij ze 
worden toegekencl, wel degelijk compen
satoire interesten zijn die, in de mate dat 
ze een integrerend deel vormen van de 
bedragen verleend als herstel van een 
tijdelijke of bestendige derving van 
baten, belastbaar zijn evenals die bedra
gen zelf: 

Overwegencle clat de door verweerder 
gesloten overeenkomst van minnelijke 
schikking niet preciseert welke betekenis 
de p artijen aan de bewoordingen « com
pensatoire interesten " hebben willen 
geven; , 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van de contekst van de akte, beslist dat 
deze interesten niet het h erstel van een 
derving van baten vertegenwoordigden, 

··[ 
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doch de compensatie van de schade die 
enkel ontstaan is uit de op de dag van 
de dading vastgestelde vertraging inzake 
betaling van de geldsommen die sinds 
de dag van het ongeval verschuldigd zijn ; 

Dat het aldus van genoemde overeen
komst geen uitlegging heeft gegeven die 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan; 

Dat het arrest, derhalve, wettelijk 
heeft beslist dat genoemde interesten niet 
onder de belastbare bestanddelen konden 
begrepen worden ; 

Dat het middel niet kan ~worden aan
genomen; 

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

9 december 1971. - 1e kamer. 
Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijlcluiclende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HR. Dalcq en Baltus 
(van de balie te Brussel). 

1e KAMER. - 9 december 1971. 

.AJ<'STAND.- AFsTAND VAN EEN RECHT. 
- BEGRIP. 

Doet een pa1·tij ajstancl van een 1·echt, dan 
moet deze ajstancl st?·ilct ~vo1·clen ~titgelegcl 
en lea-n slechts w01·clen ajgeleicl ~tit jeiten 
die voo1· geen ancle1·e ~titlegging vatbam· 
zijn (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ITHE OCE<\N 
ACCIDENT AND GUARANTEE CORPORA
TION LIMITED " EN N.A,AlVILOZE VEN
NOOTSCH.A,P VERZEKERINGSMAATSCHAP
PIJ « DE VERENIGDE EIGENAARS ,, 
T. LEMMENS .) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 mei 1970 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

.(1) Cass., 3 december 1970 (A1·r. cass., 1971, 
blz. 325). 

ding van de artikelen 1349, 1353, 2221, 
2224 van het Burgerlijk Wetboek, 807, 
1042, 1068 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

cloo1·clat het bestreden arrest afwijzend 
beschikt over het middel van verval dat 
de eiseressen, in hoger beroep, tegen de 
rechtsvordering van verweerder aanvoer
den en dat was afgeleid uit de niet-aan
gifte van het ongeval binnen acht dagen, 
op grond dat deze eiseressen zich, reeds 
vanaf 24 februari 1967, volkomen reken
schap hebben gegeven va.n de mogelijk
heid dit nilddel op te werpen ; dat zij zich 
na de strafrechtelijke beslissing en v66r 
het instellen van de burgerlijke rechts
vordering uitcb:ukkelijk op het middel 
beriepen, zodat htm afstand van dit 
rniddel, door het feit dat zij er geen 
gebruik van maakten tijdens de eerste 
aanleg van het onderhavig rechtsgeding, 
voldoende omstandig is om niet twijfel
achtig te zijn; dat zo de afstand niet 
wordt vermoed hij toch impliciet kan 
zijn, op voorwaarde dat hij vaststaat, 
wat ten deze het geval is, 

te1·wijl de afstand van een recht door 
een partij strikt moet worden uitgelegd 
en slechts kan worden afgeleid uit feiten 
die niet voor een andere uitlegging vat
baar zijn ; het feit dat een partij in eerste 
aanleg geen Inidclel van verval opwerpt 
dat zij kende en dat zij reeds heeft aan
gevoerd in een briefwisseling met de 
tegenpartij, anders kan worden uitgelegd 
dan als een afstand om zich te beroepen 
op dit middel van verval gechll'ende het 
verder verloop van de rechtspleging en, 
inzonderheid, in hoger beroep, waaruit 
volgt dat de rechters in hoger beroep, 
door te beslissen zoals zij dat hebben 
gedaan, uit de door hen gereleveerde fei
ten rechtsgevolgen hebben afgeleid die 
deze feiten niet km1.11en rechtvaardigen 
(schencling van alle in het middel aange
duide bepalingen, met uitzondering van 
artikel97 van de Grondwet) en, derhalve, 
htm beslissing niet wettelijk met redenen 
hebben omkleed (schending, bovenclien, 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegencle dat de afstancl van een 
recht door ·een partij strikt nioet worden 
uitgelegd en slechts kan worden afgeleid 
uit feiten die niet voor een andere uitleg
ging vatbaar zijn; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de eiseressen, v66r het instellen van 
de vordering, het verval van de rechten 
van verweerder hadden aangevoerd en 
uitdrukkelijk htm wil hadden te kennen 
gegeven zich erop te beroepen ; 
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Dat uit het feit aileen dat zij het verval 
niet hadden opgeworpen in het eerste 
stadium van de rechtspleging, de feiten
rechter niet wettelijk kon afieiden dat 
deze h ouding, die, volgens de aan zijn 
beoordeling onderworpen elementen, aan 
andere oorzaken kan worden toegeschre
ven, niet anders kon worden uitgelegd 
dan als de vaste wil van de eiseressen 
afstand te doen van de uitoefening van 
hun recht; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de k ant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat h ierover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar het Hof.van b eroep te Brussel. 

9 december 1971. - l e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Tfe?·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijlcluidende concltt
sie, de H. Colard, aclvocaat-generaal. 
Pleite'l', de H. Dassesse. 

1e KAlVIER. - 9 december 1971. 

1o RECHTEN VAN DE VERD.EDI
GING. - BURGERLIJKE ZAKEN.- GE
RECHTELIJK WETBOEK, AR'liKEL 774, 
LID 2. - VERPLICH'liNG VOOR DE RECH
TER Al\iBTSHALVE DE HEROPENING VAN 
DE DEBATTEN TE BEVELEN ALVORENS 
EEN VORDERING AF TE WIJZEN, OP 
GROND VAN EEN EXCEPTIE DIE DE 
PARTIJEN VOOR HEM NIET HADDEN 
OPGEWORPEN. - DOEL. 

20 RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - GERECHTELIJK "'\VETBOEK, 
ARTIKEL 774, LID 2. - VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER AMBTSHALVE DE 
HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE 
BEVELEN, ALVORENS EEN VORDERING 
AF TE WIJZEN, OP GROND VAN EEN 
EXCEPTIE DIE DE PARTIJEN VOOR HEM 
NIET HADDEN OPGEWORPEN. - DOEL. 

3o HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE 

LIJK VERKLAART, ZONDER DE HEROPE
NING VAN DE DEBATTEN TE HEBBEN 
BEVOLEN.- 0 NWETTELIJKHEID. 

l 0 en 2° De bepaling van m·tilcel 77 4, 
lid2, van het Ge1·echtelijlc Wet boelc, naa1· 
l~tid waa1·van de 1·echte1· ambtshalve de 
hempening vctn de debatten moet bevelen 
alvonns de vo1·de1·ing geheel of gedeelte
lijlc aj te wijzen, op gmnd van een 
exceptie ( l) die de pm·tijen vom· hem 
niet hadden opgewmpen, heejt tot doel 
de 1·echten van de ve1·dediging te doen 
ee?"biedigen, hetgeen een algemeen ?·echts
beginsel is (2). 

3° De 1·echte1· in hoge1· be?"oep lean niet 
ambtshalve een hoge1· be1·oep onontvanlce
lijk ve?·lcla?"en, zonde1· voomf de hempe
ning van de debatten te hebben bevolen. 
(G.W., art. 774, lid 2.) 

(DANDOIS, T. GILlS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1970 door h et Hof van 
beroep te Brussel gewezen, ; 

Over het miclclel afgeleicl uit de scherr
cling van artikel 774 van h et Gerechtelijk 
vVetboek, 

doo?"dat h et bestreclen arrest, clat een 
exceptie opwerpt die de p artijen niet 
ingeroepen hebben, de vorclering ver
werpt zoncler clat er vooraf een herope
ning van de clebatten wercl bevolen, 

tenvijl, naar luid van de wettelijke 
bepaling waarvan het midclel de schen
ding aanvoert, die heropening van de 
debatten verplicht was : 

Overwegencle dat, naar luicl van arti
kel 774, lid 2, van het Gerechtelijk Wet
boek, de rechter de heropening van de 
debatten moet bevelen, alvorens de vor
clering geheel of gedeeltelijk af te wijzen, 
op grond van een exceptie die de partij en 
,v oor hem niet hadden ingeroepen ; dat 
deze clwingende bepaling tot doel heeft 
het algemeen beginsel van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging te 
verzekeren ; 

ZAKEN. - BESLISSING VAN DE RECH- (1) Overhet begrip exceptie : cass., 1 oktober 
TEl< IN HOGER BEROEP DIE AMBTSHALVE 1971, sttpm, blz. 122. 
EEN ROGEl< BEH.OEP NIET ONTVANKE- (2 ) Cass. , 1 oktober 1971, sttp1·a, blz. 125. 
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Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat het hoger beroep van eiseres 
tegen het vomlis waarbij de echtscheicling 
van de partijen wordt toegestaan ten 
voordele van verweercler, niet binnen 
acht dagen na de dag waarop het beroep 
is ingesteld ter kennis werd gebracht van 
de griffier van de rechtbank die de bestre
clen beslissing heeft gewezen, het arrest 
beslist dat dit v erzuim, krachtens arti
kel 262 van het Burgerlijk W etboek, h et 
verval van het beroep ten gevolge heeft ; 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof voorgelegde geclingstukk en blijkt 
dat gedaagde in hoger beroep, thans ver
weerder, d eze exceptie niet had ingeroe
pen voor h et hof van beroep ; 

Overwegende clat het arrest, door 
an::tbtshalve het verval van het beroep 
op te werpen zonder voora.f de heropening 
van debatten te bevelen, de in het middel 
aangevoerde wettelijke bepaling heeft 
geschonden ; 

Dat clit middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissi:ng ; houdt de 
kosten aan opdat hierover d oor de feiten
rechter wordt beslist ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te LLlik. 

9 december 1971. - 1e kamer. 
Voo1·zitteT, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gel~jkhticlencle concl1t
sie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Simont en Philips. 

1e KAllm.R. - 10 december 1971. 

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - UITKERINO 
TOT ONDERHOUD EN VERGOEDING BE
PAALD BI.J ARTIKEL 301 VAN RET 
BURGERLI.JK 'VETBOEK TEN VOORDELE 
VAN DE ECHTGENOOT DIE DE ECHT
SCREIDING VERKREGEN REEFT.- BE
DRAG V .A,N DEZE UITKERING. 

2o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
vAN TAFEL EN BED: - UITKERING 
TOT ONDERHOUD BEP AALD BI.J ARTI-
KEL 301 VAN RET BURGERLI.JK WET-

GEN REEFT.- BEDRAG VAN DEZE UIT
KERING. - VASTSTELLING ERVAN ON
GEACHT DE BEDRI.JFSINKOli~STEN DIE 
DE ONSCHULDIGE ECHTGENOOT WEGENS 
RET VERBREKEN VAN HET GEl\'IEEN
SCHAPPELI.JKE LEVEN VERPLICHT IS TE 
VERWERVEN. - WETTELI.JKREID. 

1° Voo1· cle vaststelling vcm het beclmg van 
cle bij cwtilcel 301 van het Btt1·ge1'lijlc 
W etboek bepaalcle ttitlce1·ing tot oncle1'
houcl en ve1'goecling ten voonlele vcm cle 
echtgenoot clie cle echtscheicling ve1·k1·egen 
heejt, houclt cle 1·echte1· oncle1· mee1· 1·elce
ning met cle levenswijze van cle echtgeno
ten tijclens het gemeenschappelijlc leven 
en met h1m mctcttschappelijlce toestancl, 
met cle behoejten vcm cle onsclntlclige 
echtgenoot ten gevolge vcm cle echtschei
cling, ctlsmecle met cle inlcomsten van cle 
schttlclige echtgenoot ( 1). 

2° Wettelijlc is cle beslissing van cle jeiten-
1'echte1' clie het beclntg van cle bij m·ti
lcel 301 vctn het Btwge1·lijlc Wetboelc 
bepaalcle 1titlce1·ing tot oncle1·hmtcl en ve?'
goecling ten voonlele van cle onschulclige 
echtgenoot vctststelt, ongectcht cle becl·rijjs 
inlcomsten clie cleze 1J1'eC'ies wegens cle 
ve·rb1·elcing van het gemeenschapJJelijk 
leven ve1'1Jlicht is te venve1·ven (2). 

(VANDERl\'IEERSCH, T. LAUWEREINS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing van het arrest 
waarbij eiser veroordeeld wordt tot beta
ling van een maandelijks onderhoudsgeld 
van 4.000 frank voor verweerster en van 
5.000 frank voor de beide k.inderen; 

Over het micldel a.fgeleicl uit de schen
cling van de artikelen 203, 208, 301, 303, 
1349, 1353 van het Bmgerlijk vVetboek 
en 97 van de Grondwet, 

clo01·clctt het bestreden arrest, bij beves
tiging van het aangevochten vonnis, 
eiser veroorcleelt tot betaling van een 
onderhoudsgeld van 5.000 frank per 
maancl aan verweerster voor de beide 
kinderen, en bij wijziging van h et aan-

BOER TEN VOORDELE VAN DE ECHTOE- (1) en (2) Cass., 7 maart 1968 (A1'1'. cass., 
NOOT DIE DE ECHTSCREIDING VERKRE- 1968, blz. 897). 
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gevochten vonnis tot een onderhoudsgeld 
van 4.000 frank per maand aan verweer
ster zelf om. de reden dat " de levenstrant 
welke gelntimeerde, thans eiser, erop na
houdt voldoende bewijst dat hij over een 
zeer behoorlijk inkomen beschikt; het 
van de hand doen van de handelszaak, 
het overleggen van attesteri omtrent aan
gegane schulden, het onderhouden van 
een bijzit niet van die aard zijn dat zij 
vertrouwen wekken in de wijze waarop 
hij zijn vermogenstoestand voorstelt; 
zijn bedenkingen over de inkomsten van 
appellante (thans verweerster) evenrrim. 
dienend zijn; zij (verweerster) die er zwh 
normaal had mogen aan verwachten dat 
zij zich zonder financiele zorgen aan haar 
gezin zou mogen wijden zich verplicht 
zal zien, al ontvangt zij een onderhouds
geld, door eigen arbeid in haar onderhoud 
te voorzien; rekening houdend met arti
kel 301 van het Burgerlijk vVetboek de 
bijdrage waartoe de man kan gehouden 
zijn haar slechts in beperkte mate zal 
vergoeden; het ' verantwoord voorkmnt 
dit onderhoudsgeld op 4.000 frank per 
maand te bepalen " ; 

te1·wijl 1 o eiser in conclusie uitdrukke
lijk staande hield dat verweerster sedert 
geruime tijd werkzaam was en een e1gen 
inkomen had en daarmede rekenmg nwet 
gehouden worden bij het vaststellen van 
het onderhoudsgelcl zowel voor de kinde
ren als voor de verweerster zelf, te 1neer 
daar deze laatste tijdens het huwelijk 
steeds een lucratieve bedrijvigheid had 
uitgeoefend daar zij in het bedrijf van 
partijen werkzaam was (schending van 
de artikelen 203, 208, 301 en 303 van het 
Burgerlijk W etboek) ; 

2° de motieven van het arrest luidens 
welke enerzijds de grief van eiser inhou
dend dat verweerster " de winkel ver
waarloosde " niet bewezen is en dat zij 
niet geweigerd heeft " in het bedrijf 
werkzaam te zijn" en anderzijds dat ver
weerster " zich nonnaal eraan had 1nogen 
verwachten dat zij zich zonder financiele 
zorgen aan haar gezin zou mogen wij
den ... en nu verplicht is door eigen arbeid 
in haar onderhoud te voorzien ,, t egen
strijdig, dubbelzinnig en duister zijn en 
geen bm.vijs uitrnaken van het fe1t dat 
verweerster niet in haar eigen onderhoud 
voorzag tijdens het huwelijk (schending 
van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk \Vetboek en 97 van de grand
wet): 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 

of dubbelzinnig is, enerzijds aan te nemen 
dat verweerster in de winkel van de par
tijen werkzaam was en, anderzijds, te 
beschouwen dat verweerster, die er zich 
normaal had mogen aan verwachten dat 
zij zich zonder financiele zorgen aan haar 
gezin zou mogen wijden, zich zal ver
plicht zien, al ontvangt zij een onder
houdsgeld, door eigen arbeid in haar 
onderhoud te voorzien ; 

Dat immers het buitenshuis en bij een 
vreemde werkgever werkzaam zijn niet 
kan gelijkgesteld worden met het in eigen 
zaak werkzaam zijn, vooral wat betreft 
de mogelijkheid om zich met het gezin 
bezig te houden ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om het bedrag van 
de in artikel 301 van het Burgerlijk Wet
boek bedoelde uitkering tot levensonder
houd te beoordelen, de rechter rekening 
moet houden met de levenswijze van de 
echtgenoten gedurende het gemeenschap
pelijk leven, met hun maatschappelijke 
toestand, met de behoeften van de on
schuldige echtgenoot ingevolge de echt
scheiding en met de inkomsten van de 
schuldige echtgenoot; 

Overwegende dat uit de conclnsie van 
eiser blijkt dat de door hem ingeroepen 
inkon1sten van verweerster inkomsten 
zijn waarmede er bij het vaststellen van 
de in artikel 301 van het Burgerlijk \Vet
boek bedoelde uitkering tot levensonder
houd geen rekening client gehouden te 
worden, omdat het inkomsten zijn die zij 
precies wegens het verbreken van het 
gemeenschappelijk leven v erplicht is te 
verwerven; 

Overwegencle dat het arrest geenszins 
in rechte beslist dat er geen rekening 
1noet gehouden worden 1net de mnstan
digheid dat verweerster tijclens het ge
m eenschappelijk leven in de winkel van 
de pa.rtijen werkzaam was; 

Dat, door te releveren dat ven.veerster, 
die er zich normaal had mogen aan ver
wachten dat zij ·zich zonder financiiile 
zorgen aan haar gezin zou mogen wijden, 
zich zal verplicht zien, al ontvangt zij een 
onderhoudsgeld, door eigen arbeid in haar 
onderhoud te voorzien, het hof van be
roep vaststelt dat verweerster, tengevolge 
van de echtscheiding, zich in een mindere 
gunstige toestand zal bevinden ; 

Dat het arrest aldus geen enkele van 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen schendt ; 
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Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

10 december 1971. - 1 e kamer. 
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkhticlencle conclu
sie, de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HR. Houtekier en Bayart. 

1e KAMER. - 10 december 1971. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZA.KEN. - PARTIJ DIE ZICH BIJ CON
CLUSIE BEROEPT OP HET BESTAA.N VAN 
EEN DOOR DERDEN GESLOTEN OVER
EENKOMST, TEN EINDE DE GEGROND
HEID VAN ZIJN VERWEER TE BEWIJZEN. 
- ARREST DAT El'.'XEL ANTWOORDT 
DAT DEZE PARTIJ BUITEN DE OVEREEl'T
KOlliST STOND. - GEEN PASSEND ANT
WOORD.- NIET REGEI·MATIG GEi\WTI
VEERD ARREST. 

2° OVEREENKOMST. - ARTIKEL 1165 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. -
0VEREENKOMST DIE SLECHTS GEVOL
GEN HEEFT TUSSEN DE CONTRAO'l'E
RENDE PARTIJEN. - DRAAGWIJDTE 
VAN DEZE BEPALING. 

1° H et m·1·est clat , ter ve1·wm·ping van een 
ve1·wee1· clat is ajgeleicl ·uit het bestaan 
vctn een cloo1· clenlen gesloten ove·reen
lcomst, enlcel ctntwoonlt dat cle conclusie
nemer bttiten cleze ove1·eenlcomst stoncl 
en zich e1· niet kon op be1·oepen, geeft 
geen pctssencl antwoonl op cle concltts1:e 
en is cledwlve niet 1·egelmatig gemoti
veenl. (Grondwet, art. 97.) 

2° Uit a1·tilcel 1165 van het Btt1'(Je1'lijlc 
vVetboelc volgt niet dctt een ove1·eenlcomst 

(1) 111:en raadplegc cass., 27 mei 1909 (Bttll. 
en PAsiC., 1909, I, 272) en d e conclusie van 
Procm·eur-generaa1 Verlinden; 11 april 1929 
(ibid., 1929, 'I, 156); 2•l november 1932 (ibid., 
1933, I, 19) en de conclusie van Procurem·
generaal Leclercq ; 9 maart 1950 (ibid., 1950, 
I , 491); 3 juli 1950 (ibi d., 1950, I, 801); 
23 mei 1!l60 (ibid., 1960, I, 1094); 17 juni 

voo1· cle clenlen niet bestaat ; een cle1·cle 
lean zich oncle1· meeT op het bestctan e1·van 
be1·oepen niet om cle uitvoe1·ing e1·van te 
eisen, cloch om cle veTzalcing te bewijzen 
van een andere ove1·eenlcomst waanloor 
hij met een vctn cle paTtijen was ve?·bon
clen (1). (B.W., art. 1165.) 

(FOUREZ, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « ICO
li'L~ )),) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 oktober l!:l70 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleicl uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1119, 1353 van h et Bm·gerlijk Wet
hoek en 25 van het Wetboek van koop
hanclel, 

cloonlat h et bestreden arrest, na gecon
stateercl te hebben dat bij onderhandse 
akte van 25 mei 1965 verweerster aan 
eiser zekere gronden gelegen te Molen
beersel had verkocht, en na · geconsta
teerd of althans niet ontkencl te hebben 
dat bij onderhanclse alde van 26 augus
tus 1965 verweerster aan de echtgenoten 
V anderauwenneulen zekere gronden ver
kocht waaronder sommige gronclen welke 
op 25 m ei 1965 aan eiser waren verkocht, 
beslist dat eiser ten om·echte stelde dat 
deze tweede verkoop duidelijk aantoonde 
dat verweerster de eerste met hem geslo
ten verkoop verzaakt had om de reden 
dat tussen verweerster en de echtgenoten 
V anderauwermeulen een notariele alde 
wercl verleclen slaande op de gronden 
welke eerst aan eiser werden verkocht, 
dat daarbij de aan gezegde echtgenoten 
verkochte goederen door ruiling in het 
patrin:wni1.un van verweerster terugkwa
lnen, dat eiser ten overstaan van de akte 
van 26 augustus 1965 een derde was en 
er zich niet mocht over beklagen dat de 
daarin vermelde partijen die akte ver
zaakten, en dat eiser gehouden was door 
de alde van 25 mei 1965, en dienvolgens, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 

1960 (ibid., 1960, I, 1101) en de conclusie 
van Aclvoca.at-generaal Duman, verschenen 
in R.W., 1960-1061, kol. 171; 3 november 
1961 (ibid., 1962, I, 252) en cle conclusie van 
Advoca.at-generaa1 Duman; VAN GERVEN, 
Beginselen vcm Bely·isch p1·ivaat 1'echt, algemeen 
cleel, blz. 385 en vlg. 
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beslist dat eiser gehouden was een nota
riele akte te verlijden van de aankoop 
van de in de overeenkomst van 25 mei 
1965 bedoelde gronden en de koopprijs 
te betalen en dat zo nodig het vonnis als 
akte zou gelden en ter bewaring van de 
hypotheken zou overgeschreven worden, 
en verder de tegeneis van eiser strek
kende tot terugbetaling van de koopprijs 
van 1.250.000 frank, welke eiser stelde 
reeds betaald te hebben, ongegrond ver
klaart, 

teTwijl het feit dat eiser ten overstaan 
van de akte van 26 augustus 1965 een 
clerde wa.s en dienvolgens, overeenkmn
stig de bepalingen van artikel 1119 van 
het Burgerlijk Wetboek, noch de uitvoe
ring van die akte kon vorderen, noch 
zich er over kon beklagen dat de partijen 
van die akte deze hadden verzaakt, niet 
belet clat eiser, overeenkomstig de bepa
lingen van de artikelen 1353 van het 
Burgerlijk \Vetboek en 25 van het \ill et
boek van koophandel, die akte mocht 
im·oepen als een bewijs door vermoedens 
van het feit clat verweerster de verkoop 
van 25 mei 1965 h ad verzaakt ; 

en te1·wijl de beschouwingen van het 
arrest geen passend antwoord inhouden 
op het middel waardoor eiser in conclusie 
liet gelden dat d e tweede verkoop van 
26 augustus 1965 gebeurde met zijn 
akkoord en bemiddeling en dat hieruit 
kon afgeleid worden dat verweerster 
akkoorcl was 01n de eerste verkoop van 
25 mei 1965 teniet te doen, en clat, indien 
verweerster en de echtgenoten Vander
auwermeulen later de aide van 26 augus
tus 1965 hadden verzaakt, zulks de akte 
van 25 mei 1965 niet had doen herleven, 
welk gebrek aan passend antwoord gelijk
staat met een gebrek aan de door a.rti
kel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring: 

Overwegende dat eiser zich in zijn 
conclusie voor het hof van beroep op het 
bestaan van de overeenkomst op 26 au
gustus 1965 tussen verweerster en de 
genoemde Vanderauwermeulen gesloten 
beriep, on'l eruit de verzaking door ver
weerster en h em zelf aan de door hen op 
25 mei 1965 gesloten verkoop af te leiden 
vermits de grond die h em op laatstver
melde datwn verkocht was, door ver
weerster op 26 augustus 1965 opnieuw 
was verkocht geworden, en vermits de 
omstandigheid van de latere ontbinding 
door Vanderauwermeulen en verweerster 
van d e overeenkomst van 26 augustus 
1965 niet tot gevolg kon hebben de ver
lwop van 25 mei 1965 te doen herleven; 

Overwegende dat het arrest er zich toe 
beperkt te antwoorden dat eiser gebonden 
is door de door hem op 25 mei 1965 
gesloten overeenkomst en dat hij ten 
overstaan van de akte van 26 augustus 
1965 een derde is en zich erover niet mag 
beklagen dat de erin vermelde partijen 
ze verzaakten ; 

Overwegencle dat deze beschouwingen 
geen passend antwoord op h et opgewor
pen middel uitmaken; dat zij inderdaad 
vreemd zijn aan de opgeworpen vraa.g of 
een derde zich op het bestaan van de 
overeenkomst van 26 augustus 1965 kon 
beroepen, niet om er de uitvoering van 
te eisen, doch om eruit de verz.aking van 
een vroegere overeenkomst af te leiden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan; zegt dat erover door de fei
tenrechter zal worden beslist; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Brus
sel. 

10 december 1971. - 1e kamer. -
Voo?"Zitte1 ·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Gerniers . - Gelijlcluidende concltt
sie , de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bayart. 

1" KAll'iER. - 10 december 1971. 

BETEKENING VAN EXPLOTEN. -
BETEKENING VAN EEN ' EXPLOOT AAN 
EEN PARTIJ DIE IN HET BUITENLAND 
VERBLIJFT EN IN BEI.GIE EEN WOON
PLAATS HEEFT GEKOZEN.- GERECHTE
LIJK \iVETBOEK , ARTIKEL 40. - TOE
PASSINGSVOORWAARDEN. 

A1·tilcel IJ.O, laatste lid, van het Ge1·echtelijlc 
Wetboelc legt op stmtfe van nietigheid 
de ve1·plichting op de woonstlcettze te 
eerbiedigen, die in Belgie is gedaan dam· 
en in het belang van een in het buitenland 
wonende partij, ongectcht of de tegen
pa?·tij al dan niet met deze woon8tlcettze 
heejt ingestemcl; het is nod·ig rnaa1· het 
volstaat dat deze pa1·tij de gelcozen woon
plaats lcent ( 1). 

( 1) Het hof van beroep was van oordeel dat 
de woonstkeuze in Belgie door de in het 
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(VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT 
« STEINBOCK G.M.B.H. l>, T. PERSONEN 
VENNOOTSCHAP li!I:ET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID « ETABLISSEM:ENTEN 
DE BIE l>,) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

buitenland verblijvende partij niet geldig was, 
op grond dat deze keuze door de tegenpartij 
niet was aangenomen en dus een eenzijclig 
karakter vertoonde. Ret hof had eruit afgeleid 
dat, aangezien de partij in Belgie geen woon
plaats had gekozen, de betekening geldig kon 
gedaan worden op de zetel van de vennoot
schap, die in Duitsland was gevestigd. Deze 
partij had de akte van betekening gekrcgen 
na de terechtzitting waarvoor de dagvaarding 
om te verschijnen was gestuurd. 

De r edenering van het arrest berustte dus 
op de stelling dat de keuze van woonplaats 
slechts geldig is wanneer aile partijen in de 
zaak ze aanvaard hebben. 

De keuze van woonplaats heeft tot doel de 
rechtsbetrekkingen tussen twee of meer par
tijen te r egelen in verband met een rechts
handeling of een geheel van rechtshandelingen. 
De keuze van woonplaats heeft enkel gevolg 
ten aanzien van deze handelingen ( speciali
teit) en verplicht aileen de partijen (relativi
teit). 

Deze beide kenmerken (specialiteit en rela
tiviteit) hebben een deel van de auteurs 
inzake rechtsleer ertoe gebracht te beschouwen 
dat de keuze van woonplaats niet geldig is, 
dan wanneer zij blijkt nit de toestemming 

· van aile partijen in de zaak (DE PAGE, d. I, 
3e uitg., ill'S. 330 en vlg. ; H. en J. li'IAZEAUD, 
2e uitg., d. I, nr. 582, biz. 575; JossERAND, 
d. I, nr. 240, b iz. 147; KLUYSKENS, 2e uitg., 
d. VII, nr. 159, biz. 172). 

Dit standpm~t is aileen juist wanneer de 
beiangen van aile partijen afhangen van de 
keuze van woonpiaats. Dit is onder meer het 
geval wanneer de keuze van woonplaats tot 
doel heeft de bevoegdheid van de rechter 
vast te stellen. In dit geval zijn aile partijen 
in de zaak betrokken bij de keuze van woon
plaats en deze kan hen derhalve aileen ver
binden in zover zij hun toestemnling hebben 
gegeven. 

Het is evenwel mogelijk dat de keuze van 
woonplaats aileen geschiedt in het belang van 
een cler partijen in de zaak en in voorkomend 
geval zelfs geschiedt in het belang van de 
tegenpartij van degene clie de keuze doet 
(MARTY en RAYNAUD, d. I, nr. 697, biz. 708; 
BAUDRY-LACANTINERill, d. II, nr. 1048), Wan
neer een partij woonpiaats Iciest in de ge-

arrest, op 14 januari 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het rniddel afgeleid uit de schen
d~ng van de artikelen 40, meer bepaalde
lrJk het laatste lid daarvan, van het 
Gerechtelijk Wetboek en lll van het 
Burgerlijk W etboek, 

cloonlat het bestreden arrest, om te 

meente waar haar tegenstander is gevestigd, 
teneinde er de betekening van a ile geding
stukken te ontvangen, gebeurt deze keuze 
hoofdzakelijk in het belang van deze tegen
stander : deze spaart daarmee tijd en kosten 
uit. Doch de partij die deze keuze heeft gedaan, 
kan er ook belang bij hebben, hoofdzakelijk 
wanneer zij in het buitenlancl is gevestigd : zij 
zal aldus beter op de hoogte zijn van het ver
loop van het geding en haar belangen zullen 
beter ktmnen beschermd worden. 

In iecler geval, moet dus worden bepaald 
ten voordele van welke partij de keuze is 
gedaan. De keuze kan ten goecle komen aan 
een van de partijen of van a ile partijen in de 
zaak. W anneer de keuze ten vom·clele van de 
tegenpartij is gedaan en deze partij, zelfs 
stilzwijgend, de gedane keuze aanvaardt, kan 
deze keuze niet gewijzigd worden zonder haar 
toestemnling, op gevaar af van haar nadeel 
te berokkenen (COLIN en CAPITANT, d. I, 
ill', 869 , blz. 516; BAUDRY-LACANTINERill, 
d. II, nr. 1048) . 

De keuze van woonplaats kan dus een een
zijdig karakter vertonen en is a ls dusdanig 
geldig (MARTY en RAYNAUD, loc. cit; AUBRY 
en RAu, d. I, 6e uitg., § 146, blz. 852 ; 7e uitg., 
blz. 950 ; PLANIOL en RIPERT, d. I, ill'. 166, 
biz. 211; BAUDRY-LACANTINERm, d. II, 
nr. 1032, b lz. 212). 

Deze cenzijclige woonstkeu ze kan evenwel 
vervangen worden door een woonstkeuze bij 
overeenkomst, wanneer de tegenpartij ook 
belang heeft bij de keuze en deze heeft aan
vaard. 

Het is dus onjuist te beweren, zoals een 
deel van de auteurs inzake rechtsleer zegt, 
dat de keuze van woonplaats slechts geldig 
is wanneer zij blijkt nit de toeste=ing van 
de partijen. Daar zij op een algemene wijze 
en zonder scbakering is uitgeclrukt, is deze 
mening onjuist. 

* * * 
De bepa.lingen van het Gerechtelijk Wet

hoek hebben geen wijziging gebracht in de 
zoeven vermelde beginseien. Dit wetboek 
bevat geen enkele omschrijving van de gekozen 
woonpiaats en verwijst dienaangaande naa1• 
de regels van het burgerlijk recht. 

Het onderzoek van de artikeien 39 eli 40 
van het Gerechtelijk Wetboek bevestigt overi-
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beslissen dat de door verweerster aan de 
maatschappelijke zetel van eiseres in 
Duitsland betekende alde van verzet van 
9 april 1969 niet als ongedaan moet 
b eschouwd worden hoewel eiseres in de 
alde van betekening van 12 m aart 1969 
in Belgie woonplaats gekozen had, over
weegt dat de keuze van woonplaats « zo 
zij buiten de overeenkomst ontstaat, door 
d e tegenpartij moet aangenomen worden 
om geldig te zijn » en d at ha.ar bindende 
kracht derhalve van de toestemming van 
verweerster afhangt, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, de betekening 
in het buitenland ongedaan is indien de 
p artij op wier verzoek ze verricht is de 
gekozen woonplaats van degene aan wie 
betekend wordt k ende, ongeacht of die 
partij aldan niet met de keuze van woon
plaats heeft ingestemd (schencling van 
h et laatste lid van artikel 40 van h et 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede oncle1·deel, de keuze van woon
plaats die geschiedt niet in_ een overeen
komst maar in een eenzijdige handeling 
zoals een gerechtsdeurwaardersexploot op 
zichzelf geldig is zonder dat daartoe de 
toest emming van d e t egenpartij vereist 
is (schending van artikel Ill van het 
Burgerlijk W etboek) : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
d at eiseres bij exploot van 12 maart 1969 
het verstekvonnis van 12 februari 1969 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Mechelen aan verweerster liet betekenen 
m et vermelding dat zij ten einde dezer 

gens de zoeven gegeven uitlegging van de 
gekozen woonplaats. 

Naar luid van a~·tikel 39 van clit wetboek 
kunnen de b etekeningen in beginsel geschieden 
aan de werkelijke woonplaats of aan de 
gekozen woonplaats. Zoals reeds gezegd is, 
geschiedt de keuze van woonplaats m eestal 
in h et voordeel van de tegenpat·tij . 

Maar wanneer de p artij, die de keuze doet, 
in heo buitenland verblijft, geschiedt de keuze 
ook in haar belang, omdat zij zodoende beter 
op de hoogte zal zijn van h et verloop van h et 
proces en t er plaatse maatregelen kau u emen 
die voor de b esch erming van haar b elangen 
noodzakelijk zijn. 

Artikel 40, laat st e lid, legt derha lve aan de 
tegenpartij de verplichting op de keuze van 
woonplaats te eerbiedigeu, zelfs indien de 
tegenpartij noch uitdrukkelijk noch stilzwij 
gend de eenzijdige keuze van de andere partij 
h eeft aanvaard. D eze bepaling kan slechts 
worden uitgelegd iudien m en aanneemt dat 
de keuze van woonplaats niet bij overeen -

woonstkeuze deed bij h aar raadsman te 
Sint-Niklaas-Waas alsmede t er studie van 
de instrrunenterende gerechtsdeurwaar
der en dat verweerster bij exploot van 
9 aprill969 tegen voormeld vom1is verzet 
liet betek en en aan eiseres in de vormen 
bepaald door de overeenkomst tussen d e 
Belgische R egeripg en de R egering van 
de Bondsrepubliek Duitsland op 25 april 
1959 te Brussel ondertekend, dit is aan 
het Amtsgericht te Moosburg door tussen
komst van de Procureur des Konings te 
Mechelen ; 

Overwegende d at , wam1eer de woonst
keuze in B elgie gedaan wordt door en in 
het belang van een partij die in het bui
tenland woont, artikel 40, laatste lid, van 
het Gerechtelijk vVetboek, op straffe van 
nietigheid van de betekening, de ver
plichting oplegt de woonstkeuze t e eer
biecligen, ongeacht of de tegenpartij a l 
dan niet m et deze woonstkeuze heeft inge
stemd; 

D at d eze wetsbepaling enkel vereist 
dat d e tegenpartij die de beteken ing doet 
de gekozen woonplaats kende ; 

Overwegende dat de wetgever daardoor 
d e b elangen h eeft willen beschermen van 
de partij die in het buitenland woont 
maar woonstkeuze deed in B elgie, en het 
euvel heeft willerr vermijden d at door de 
pleiters misbruik zou gem aakt worden 
van de betekening in het buitenland ; 

Overwegende derhalve dat het arrest 
door te b eslissen, enerzijds, dat de bin
d ende luacht van de woonstkeuze van de 
toestemming van de t egenpartij afhangt 

komst geschiedt en kan gedaan worden bij 
eenzijclige beslissing van degen e die de keuze 
doet. Iuclien moest worden aangenomen, zoals 
in het bestreden arrest worclt b etoogd, da t de 
keuze slechts kon blijkeu uit de toestemming 
v an de partij en, clan zou artikel40, laatste lid, 
overbodig zijn omclat in clit geval de partij, die 
de betekening doet zonder inachtneming van 
de gekozen woonpla ats, duidelijk een bij 
overeenkomst vastgestelcle verplichting over
treedt en d eze overtreding op zichzelf volstaat 
om de betekeniug onregelmatig te maken. 
Dit hoefde dus in de wet niet te worden 
b epaald. 

N eemt m en claar entegen aan da t de keuze 
van woonplaats een eenzijdig karakter kan 
v ertonen, dan krijgt de b epaling van artikel 40 
haar voile waarde, claar zij de eenzijdige 
b eslissing van de partij v oor de andere partij 
verbinclend maakt. De wet vermoedt in dit 
geval da t de keuze van woonplaats gedaan is 
in bet belang van degene die er gebruik heeft 
willen van maken. 
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en, anderzijds, dat, nu het bewijs van 
deze toestemming niet wordt geleverd·, 
art1kel 40, lid 1, van h et Gerechtelijk 
W etboek ten d eze van toepassing is, zijn 
b eschikkend gedeelte niet wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt h et bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
m elding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissi.:ng; houdt de 
kosten aan; zegt dat erover door de 
feitem·echter zal worden beslist; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

10 december 197L - 1e kamer. -
Vom·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H . Gerniers. - Gelijlchtidende concl·u
sie, de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. van Heeke. 

2e KA.l'\ffiR. - 13 december 1971. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BUR
G-ERLIJ"KE R.ECHTSVORDERING- . - BE
KLAAGDE DIE MET OPGAVE VAN DE 
N.A,UWKEURIGE R.EDENEN ERVAN BE
TOOGT, DAT DE DOOR DE BURGERLIJ"KE 
PAR.TIJ" OVERGELEGDE STUKKEN HET 
BE'WIJ"S NIET LEVEREN VAN DE AAN
GEVOERDE SCHADE . BESLISSING 
W.A.ARBIJ" SCHADEVERGOEDING WORDT 
TOEGEKEND. - BESLISSING W.A.ARBIJ" 
ENKEL WOR.DT BEVESTIGD DAT DEZE 
SCHADE VOLDOENDE UIT DE OVERGE
LEGDE STUKKEN BLIJ"KT. NIET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Niet 1·egelmcttig gemotivee1·d is de bcslis
sing, waa1·bij aan de bu1·ge1·lijlce pa1·tij 
schadevc?·goeding wonlt toegelcend doo1· 
enlcel te zeggen dctt de schade voldoencle 
tdt de ove1·gelegde stuklcen bli.jlct, te1·wijl 
de belclaagde bij conclusie, rnet opgave 
van cle 1·edenen e1·van, betoogcle dat deze 
stulclcen het bewijs niet leverden van de 
aangevoenle schade (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

(1) Men raadplege cass., 27 juni 1966 (Bttll. 
en PASIC., 1966, I, 1384). 

(GOVER.S EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE A.A,NSPR.A.KELIJKHEID 
« DETRACO », T. HOYOIS.) 

AR-REST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 februari. 1971 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Dinant, 
rechtdoende in hager beroep over de 
burgerlijke belangen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 en 1384 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
d e Grondwet, 

doo1·dat h et bestreden ~onnis heeft op
genomen in de schadevergoed.ing die het 
aa.n verweerder toekent, een bedrag van 
30.000 frank, dat van laatstgenoemde 
werd geeist door een gewone koper van 
ZlJn hout a ls schadevergoedi.:ng voor niet
levering van het hout op de vastgestelde 
da tum, een tweede bedrag van 21.000 fr. 
wegens ontwaarding van genoemd hout 
en ten slotte een d erde bedrag van 
14.992 frank a ls interest die verweerder 
verschuldigd zou zijn aan de garage De 
lVIessine wegens lening. van het b~drag 
besteed voor de herstelling van de door 
het ongeval beschacligde vrachtwagen op 
basis van een interest van 10 pet., over
eenstemn:wnde m et de bankinterest, en 
zulks alleen op grand dat uit de voorge
legde stukken voldoende blijkt dat die 
bedragen verschuldigd zijn, 

tenvijl het bestreden vonnis a ldus niet 
antwoordt op de hoofdconclusie en de 
aanvullende conclusie van de eisers in 
hager beroep waarbij d eze betwistten dat 
uit de voorgelegde stukken b leek dat de 
burgerlijke partij een verlies van 30.000 fr 
had geleden wegens n iet-levering van het 
hout op de gestelde datum, een verlies 
van 21.000 frank wegens waardevermin
dering van het hout, en ten slotte dat 
zij 14.992 frank a ls interest had moeten 
betalen op de som die de gar age D e lVIes
sine haar zou h ebben geleend voor het 
herstellen van de beschadigde vracht
wagen, en waarbij zij stelden : « dat eiser 
in hager beroep als enig bewijs aanvoert 
dat de twee fakturen van 30.000 frank 
en 21.000 frank gerepertorieerd zijn; dat 
de rechtbank niettemin vaststelt dat het 
volgens voornoemde eiser gaat om een 
d ebetnota op een rekening-courant die 
tussen de partijen bestaat; dat de ver
meerdering hierop niet het bewijs is van 
een werkelijke uitbetaling, die slechts zou 
kunnen blijken uit het nazicht van de 
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eind-afrekening tussen de vennootschap 
International Wood te Brussel en de eiser 
in hager beroep, dat het bewijs dat zulke 
schade niet b estaat, duidelijk hieruit 
blijkt dat de eiser in hoger beroep D e
traco (klaarblijkelijk moet worden gele
zen Hoyois) durft pleiten dat die bedra
gen niet werkelijk verschuldigd zijn, 
vermits zij eveneens het voorwerp zouden 
moeten zijn van een rechtsgecling tegen 
zijn voornaamste klant ... ; dat dit bedrag 
(de interest van 10 pet.) niet voldoende 
b ewezen is ; dat een attest van de b etaling 
van die som niet voldoende is en dat h et 
contract zelf in r echte moet worden over
gelegd. De datum van de leningovereen
komst evenmin als de vervaldag van 
dezelfde overeenkomst bekend zijn ; dat 
h et attest van 22 d ecember 1969 overi
gens geen gewag maakt van een lening
rente, maar alleen van achterstallige 
interest die zou zijn verschuldigd aan de 
garage De Messine, waarschijnlijk de 
garage die de herstellingswerken uitvoert. 
Overigens zal de rechtbank zien d at het 
voorschot ·van 189.745 fra tik werd be
taald in november 1969 terwijl h et laatste 
b escheid waarin sprak e is van de betaling 
van achterstallige interesten, dagtekent 
v an 12 januari 1970 " : 

Overwegende dat d e eisers in hun con
clusie die in het middel is aangehaald, n iet 
alleen _ de bewijskracht betwistten van 
de gegevens die verweerder aanvoert tot 
staving van d e clrie punten van zijn vor
d ering, maar de redenen aangeven waar
om die gegevens h et b ewijs n iet leveren 
van d e aangevoerde schade ; 

Dat het vonnis dat er zich toe beperkt 
d e stelling van d e eisers tegen te spreken, 
zonder te preciser en waarom de overge
legde stukken volcloencle bewijzen clat de 
geeiste bedragen verschuld igd zijn, niet 
p assend ant woordt op de conclusie van de 
eisers; 

Dat het midclel gegrond is ; 
Overwegende dat de eisers geen enkel 

middel aanvoeren t egen de beschikkingen 
van het vonnis, waarbij zij veroordeeld 
worden om aan verweerder 199 .301 frank 
en 70.000 frank plus d e interest t e b et alen 
m et aftrek van de som van 189 .745 frank; 

Om die redenen, vernietigt h et bestre
den vonnis, in zover het de eisers v eroor
deelt om aan v erweerder 30.000, 21.000 
en 14.992 frank met interest te betalen 
en het uitspraak doet over de kosten ; 
verwerpt d e voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
m elding zal worden gemaakt op de k ant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 

veroordeelt de eisers in de h elft van d e 
k osten en verweerder in de andere helft ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Recht bank te N amen;- zit
ting houdende in h oger beroep. 

13 december 1971. - 2e kamer. -
T1oo 1·zitte1·, de H. P errichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - T1e1·slaggeve~·, 
de H . Ligot. - Gelijklui dende conclttsie , 
de H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. D eBruyn en Ansiaux . 

ze KAli'I:El:t. - 13 december 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERli'IIJN·.- STRAFZAKEN. - VEROOR
DELEND VERS1'EKARREST. - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE 
GEWONE VERZETTERJIHJN. - NrET
ON1'V ANKELIJKHEID, 

Niet ontvanlcelijk is de V001'Z'iening die door 
de beklaagde tijdens de gewone ve1·zettM'
rnijn is ingesteld tegen een a1'1'est hern 
ve1'001'clelend bij ve1·stek ( 1). 

(LOUCKX.) 

ARREST (VC1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1971 door het Hof v an 
beroep te Brusse1 gewezen ; 

Overwegencle da t h et arrest t en op
zichte van eiser bij verstek is gewezen ; 

Overwegende clat op d e datum van de 
voorziening , op 1 juli 1971 , de gewone 
verzettermijn niet was verstreken ; 

Dat de voorziening d erhalve niet ont
va.nkelijk is ; 

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

13 december 1971. - 2e kamer. -
Voo1'Zitter, de H. P errichon, raadsheer 
waarnem end voorzitter. - T1e1·slaggeve1·, 
de H. Trousse. - Gelijkluiclende conclt£
sie, de H. D elange, advocaat-generaal. 

(1) Cass .. 1 juni 1971 (A1'1', ca.~s., 1971, 
biz. 676) en 11 oktober 1971, sttpm, biz. 156. 
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2• KAMER. - 13 december 1971. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE . -
PERSONEN BEVOEGD OlVI ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN.- VoORZIENING VAN 
RET OPENBA,.AR MINISTERIE TEGEN EEN 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- WIJZIGING DOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VAN EEN VRIJSPREKEND 
VONNIS VAN DE POLITIERECRTBANK. 
- EENSTE:MlVIIGHEID VEREIST. 

3° CASSATIE. - 01VIVANG. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING IN CASSATIE 
VAN RET OPENBA,.AR lVIINISTERIE TEGEN 
DE BEKLAAGDE EN DE PARTIJ DIE VOOR 
HEM BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE
LIJK WORDT VERKLAARD.- 0ASSATIE 
VAN DE BESLISSING TOT VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE.- 0ASSATIE VAN 
DE BESCHIKKING TOT 'I'EROORDELING 
VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRA
KELIJKE P ARTIJ. 

4° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0ASSATIE VAN RET BE
SCHIKKENDE GEDEELTE BETREFFENDE 
DE STRAFVORDERING. - 0ASSATIE DIE 
ZICH NIET UITSTREKT TOT HET BE
SCHIKKENDE GEDEELTE WAARBIJ UIT
SPRAAK WORDT GEDAAN OVER DE GE
GRONDHEID VAN DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

1° H et open bam· ministe1·ie is in de ?'egel 
niet bevoegd om zich in cassatie te voo?'
zien tegen een beslissing op de burge?'
lijlce rechtsvorde1·ing (1). (Sv., art. 177 
en 216. ) 

2° Om een doo?' de politie?'echtbanlc m·ijge
sprolcen belclaagde in hoge1· beroep te 
ve?·oo?·delen, moet de co?'?'ectionele ?'echt
banlc uitsp1·aalc doen met eenpm·ige 
stemmen van ham· leden (2). (Sv., 
art. 2llbis.) 

3° De cassatie, op de voo1·ziening van het 
openbaar ministe1·ie tegen de belclaagde 
en de partij die voo?' hem btwge?'?'echtelijlc 
aansp?·alcelijlc wonlt ve1·lclaanl, van de 
beslissing tot ve1·oonleling van de be-

(1) Cass., 11 mei 1970 (A?'1·. cass., 1971, 
biz. 915). 

(2) Cass., 11 mei 1971 (A1'1', cass ., 1971, 
biz. 915). 

lclaagde brengt de cassatie mede van de 
beslissing wcta?·bij deze pa1·tij burge?'
?'echtelijlc aanspmlcelijlc w01·dt ve?·lclaa?·d 
voo?' de Ve?'OO?'deling van de belclaagde (3). 

4° Wannee1·, op de voo1·ziening ctlleen van 
het open bam· ministe?·ie, het H of het 
beschilclcende gedeelte van een vonnis 
bet1·efjende de st1:ajvonle?·ing ve1·nietigt, 
strekt deze vernietiging zich niet uit tot 
het beschiklcende gedeelte wctcwin uit
spmalc wo1·dt gedaan ove1· de geg1·ondheid 
van de ?'echtsvonle?·ing van de btwge?'lijlce 
pm·tij ( 4). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. LECOCQ, THEUNISSEN EN NAAli'[LOZE 
VENNOOTSCHAP « ENTREPRISES C+Jhd: 
RALES LOUIS DUCHENE ll.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 april 1971 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen Lecocq, als beklaagde : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvonnen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkmnstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van Lecocq, burgerlijke 
partij, tegen de andere verweerders : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie niet bevoegd is om in cassatie op te 
komen tegen die beslissing ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen Theunissen, beklaagde, en de naam
loze vern1.ootschap " Entreprises generales 
Louis Duchi'me ,, civielrechtelijk aan
sprakelijk voor Theunissen : 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van artikel 2llbis van het Wetboek 
van strafvordering : 

doo1'dat het bestreden vmmis, met ver
andering van het beroepen vonnis waar
bij verweerder werd vrijgesproken, ver
weerder tot een straf veroordeelt wegens 

(3) Cass., 4 oktober 1971, supm, blz. 132. 
(4) Cass., 14 juni 1971 (An·. cass ., 1971, 

blz. 1034). 
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alle tegen hem aangevoerde telastleggin
gen, zonder vast te stellen dat de correc
tionele rechtbank uitspraak heeft gedaan 
met eenparige stemmen van haar leden : 

Overwegende dat krachtens de in het 
middel aangehaalde wetsbepaling de cor
rectionele rechtbank, rechtdoende in 
hoger beroep, een door de eerste rechter 
gewezen vrijsprekend vonnis niet kan 
veranderen en de veroordeling van de 
beklaagde uitspreken dan met eenparige 
stemmen van haar leden ; 
- Dat bij ontstentenis van de vaststelling 

van deze eenparigheid, welke vorm sub
stantieel is, de veroordeling door nietig
heid is aangetast ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing waarbij beklaagde, op 
de voorziening van het openbaar ministe
rie gericht tegen beklaagde en de voor 
hem civielrechtelijk aansprakelijk ver
k laarde partij, veroordeeld wordt, de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
waarbij deze laatste partij civielrechte
lijk aansprakelijk wordt verklaard voor 
de veroordeling van de beklaagde ; 

Dat, uitgesproken op de voorziening 
alleen van het openbaar ministerie, de 
vernietiging van de veroordelende beslis
sing op de strafvordering zich niet uit
strekt tot de beschikking betreffende de 
gegrondheid van de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het 1o1itspraak doet 
op de rechtsvorderingen van het openbaar 
ministerie tegen Theunissen en de naam
loze vennootsch11p « Entreprises Louis 
Duchene » ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting 
houdende in hoger beroep. 

13 december 1971. - ~e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H . Trousse. - Gelijlclttidende concltt
sie, de H. Delange, advocaat-generaal. 

(1) Men raadplege cass., 25 november 1935 
(Bull . en PASIC., 1936, I, 66). 

(2) Men raadplege het verslag dat bij de 
Senaat in naam van de Commissie-van J ustitie 
is uitgebracht met be-trekking tot het wets-

2e KAMER. - 13 december 1971. 

1° WEGVERKEER. - VLUCHTMIS
DRIJF.- BESTUURDER VAN EEN VOER
TUIG. - BEGRIP. 

2° WEGVERKEER. - VLUCHTMIS
DRIJF. - BESTANDDELEN VAN HET 
MISDRIJF. 

1 o Voo1· de toepassing van a1·tilcel 33 van 
de wet bet1·efjende de politie ove1· het 
wegveTlceer (cooTdinatie van 16 maa1·t 
1968) is het niet ve1·eist dat hij die de 
plaats, waa1· het ongeval is gebeu1·d, 
heejt ve1·laten om zich te ontt1·elclcen aan 
de dienstige vaststellingen, de bestuu1·de1· 
van het voe1·tuig is geweest op het ogen
blilc van het ongeval (1). 

2° Het jeit voo1· een bestttu1·de·r van ee-n 
voe1·tuig, die weet dat dit voertuig de 
oo1·zaalc van dan wel de aanleiding tot 
een ongeval is geweest, de plaats te ver
laten om zich te ontt1·elclcen aan de 
dienstige vaststellingen, valt onde1· de 
toepassing van a1·tilcel 33 van de wet 
bet1·efjende de politie ove1· het wegve1·lcee1· 
(coordinatie van 16 maa1·t 1968), niet 
alleen wannee1· het op een openba1·e weg 
is gebeu1·d, maa1· oolc wannee1· het gebeurt 
op een van de ande1·e openba1·e plaatsen 
die zijn opgesomd in cwtilcel 28 van deze 
wet (2). 

(GROSJEAN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 mei 1971 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 33 van de 
gecoiirdineerde wetten van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis eiser, die geen voer
tuig bestuurde, wegens vluchtmisdrijf 
veroordeelt, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel , door enkel te 
overwegen dat eisers Stelling gevolgen 

ontwerp van 11 juli 1967 (Gedr. st., Senaat, 
zitt. 1065-1966, nr. 211, blz. 6); zie voor de 
periode van v66r de inwerkingtreding van 
deze wet : cass., 31 oktober 1960 (Bull . en 
PASIC., 1961, I , 229). 
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zou meebrengen die strijdig zijn met bet 
gezond verstand en door niet te preciseren 
of bet van om·deel is dat voor het bestaan 
van een vluchtmisdrijf niet vereist is dat 
men een voertuig bestuurt dan wel dat 
eiser een voertuig bestum·de, het vonnis 
een dubbelzi1mig antwoord geeft op 
eisers conclusie luidens welke hij niet 
bestuurde, vermits zijn wagen op het 
ogenblik van het ongeval niet reed, en 
geen antwoorcl geeft op het middel clat 
eiser nit de wettekst heeft afgeleid; 

tweede oncle1·deel, uit d e tekst van voor
noemcl artikel 33 en uit de bedoeling van 
de wetgever voldoende blijkt dat voor de 
toepassing van deze bepaling vereist. is 
clat men een voertuig b estuurt ; 

derde onde1·deel, eiser geen bestuurder 
was in de zin van artikel 2, 6°, van h ct 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen r eglement op de 
politie van het wegverkeer, aangezien, 
volgens de feitenstelling van het vonnis, 
net op het ogenblik waarop eiser in zijn 
wagen is gaan zitten, h et opengebleven 
port ier onder de dnlk van zi jn gewicht 
de wagen van de getroffene zou hebben 
geschramd zodat eiser, die niet bestmu·de, 
daar zijn wagen niet reed, geen bestuur
der was: 

Over de drie onderdelen samen : 

Overwegende dat voor de toepassing 
van a.rtikel 33 van gecoordineerde wetten 
betreffencle de politie over het wegverkeer 
niet vereist is dat hij die de plaats waar 
het ongeval is gebeurcl, beeft verlaten 
om zicb te onttrekken aan de clienstige 
vaststellingen, de bestum·cler van h et 
voertuig is geweest op h et ogenblik van 
het ongeval ; 

Overwegende dat uit d e vaststellingen 
van het vonnis blijkt clat eiser, OIIl zich 
te onttrekken aan de di enstige vaststel
lingen, de plaats van h et ongeval h eeft 
verlaten achter bet stuur van zijn wagen, 
wetende dat deze de oorzaak van clan 
wel de aanleiding tot een ongeval was 
geweest; · 

Dat die vaststellingen volcloende zijn 
om wettelijk de beslissing te recbtvaarcli
gen en dat de rechtbank niet meer be
boefcle te antwoorclen op de in b et eerste 
ondercleel van b et Iniddel overgenomen 
conclusie, die niet meer ter zake was; 

Dat bet miclclel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 33 van de 
gecoordineerde wetten van 16 maart 1968 

betreffende de politie over het wegverkeer 
en 97 van de Grondwet, 

cloo1·dat h et bestreden vonnis eiser ver
oordeelt wegens vluchtmisclrijf, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, h et door zijn 
voertuig veroorzaakte ongeval gebeurde 
op de parkeerplaats van een groat waren
huis, dit is buiten de openbare weg; 

tweede onde1·deel, om de openbare ·weg 
te karakteriseren, het vonnis stetmt op 
artikel 28 van genoemcle gecoordineerde 
wetten, waarin een bepaling wordt gege
ven van de openbare plaats en niet van 
de openbare weg ; 

de1·de ondenleel, h et vonnis geen ant
woord geeft op eisers conclusie waarin 
deze stelt dat genoemde parkeerplaats 
aileen openstond voor de klanten en de 
overweging dat het algemeen b ekend is 
clat niet-klanten d e parkeerruimten van 
de grate warerihuizen gebruiken, vreemd 
is aan bet dossier : 

Overwegende dat, sincls de inwerking
treding van de wet van 11 juli 1967, 
waarvan artikel 2 in de wet van 1 augus
tus 1899 een artikel4quinqtties h eeft inge
voegd, clat artikel 28 van de gecoordi
neerde wetten van 16 Inaart 1968 is 
geworden, het v oor de toepassing van 
artikel 33 van de gecoordineercle wetten 
volcloende is clat bet feit op een openbare 
plaat s gepleegcl wercl, clat, luidens voor
noemd artikel 28, in genomnde gecoorcli
neerde wetten onder « openbare plaats >> 

wordt verstaan de openbare weg, de ter
reinen toegankelijk voor het publiek en 
de niet openbare terreinen die voor een 
zeker aantal personen toegankelijk zijn ; 

Overwegende dat het vom'lis erop wijst 
dat het ten laste van eiser gelegde feit 
werd begaan op een terrein, « toegankelijk 
voor de klanten van het warenhuis, eige
naar van de parkeerplaats >> ; 

Overwege;nde dat die vaststelling, die 
passend antwoordt op de in het middel 
vermelde conclusie, volstaat om de be
slissing wettelijk te rechtvaardigen; dat 
de overweging luidens welke « het alge
m een bekend is dat niet-klanten eveneens 
gebruik m aken van soortgelijke parkeer
plaatsen >> derbalve t en overvloede is 
gegeven en dat het Iniddel, in zover het 
bierop luiti ek oefent, niet ontvankelijk is 
wegens bet ontbreken van belang ; 

Overwegende dat bet middel niet kan 
worden aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigbeid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat 
de beslissing overee1ikomstig d e wet is ; 
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Om die redenen, ~erwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

13 december 1971. - 2e kamer. 
Voo1·zittc1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, · 
de H. Legros. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advoca.at-generaal. -
Pleite1·, de H. Delande (van de balie te 
Brussel. 

2e KAllffi:R. - 13 december 1971. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING. - VOOR
ZIENING 'l'EGEN DE BESLISSING VAN 
HE'l' VONNISGERECH'l' . - MIDDEL DAT 
UITSLUITEND BE'l'REKKING HEE]"l' OP 
HE'l' VOORONDERZOEK. - AAN DE 
BEVOEGDHEID VREEMD l\UDDRL. 
NIF'l' ON'l'VANKELIJK MIDDEL. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - s~rRAFZAKEN . - BEKLAAGDE 
DIE ZICH 'l'EN GRONDE HEEF'l' VERDE
DIGD ZONDER AAN 'l'E VOEl~EN DAT DE 
GEVOLGDE RECHTSPLEGING ZIJN RECH'l' 
VAN VERDEDIGING HEEFT GESCHONDEN. 
- SCHENDING AANGEVOERD VOOR HET 
HoF. - NrE'l'-ON'l'VA.t-.'KELIJKHEID. 

3° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
S'l'RAFZAKEN. - MIDDEL 'l'EN BE'l'OGE 
DAT DE RECH'l'ER DE GEGEVENS VAN DE 
ZAAK VERKEERD IN FEI'l'E HEEF'l' BE
OORDEELD.- HOF NIET BEVOEGD OM 
KENNIS ERV AN 'l'E NEMEN. 

I 0 N iet on tvanlcelijk, tot stewing van een 
voo1·ziening in cassatie tegen de beslis
sing ctllcen van het vonnisgencht, is het 
midclel dat vreemcl is aan de bevoegclheicl 
en ~titshtitend bet1·ekking heeft op het 
voo1'0ndeTZoelc ( l). 

2° De belclaagcle kan voo1· het H of niet 
bewe1·en dat zijn 1·echt van ve1·dediging 
is geschonden do01· de ?'echtspleging die 
de 1·echte1· in hoge1· be1·oep heeft gevolgcl, 
1vannee1· hij zich ten g1·onde heeft ve?·
dedigd zoncle1· een de1·gelijlce schending 
aan te voe1·en (2). 

3° Het Hoj is niet bevoegd om na te gaan 
of de 1·echte1' de hem voorgelegde bewijs-

(1) Cass., 22 februari 1971 (An·. cass., 1971, 
blz. 598). 

middelen van de zaak jui8t of verlceerd in 
feite heeft beo01·deeld (3). 

(HENRION, THILL EN 'l'OFFEL.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 j1.mi 1971 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de eisers, beklaagden, 
zich in cassatie hebben voorzien " tegen 
alle strafrechtelijke en burgerrechtelijke 
beschikkingen van het arrest " ; 

In zover de voorzieningen van de eisers, 
de echtgenoten Thill en Stoffel, gericht 
zijn tegen de beslissing waarbij zij van 
de vervolging wegens de t elastlegging b 
worden ontslagen, en in zover de voor
zieningen van de eisers Hem·ion en Thill 
gericht zijn tegen de beslissing luidens 
welke er geen grond bestaat om hun 
dadelijke aanhouding te bevelen : 

Overwegende dat de voorzieningen 
niet ontvankelijl~ zijn wegens het ont
breken van belang ; 

In zover de voorzieningen gericht zijn 
tegen de overige beschikkingen van het 
arrest : ' 

I. Op de voorziening van Henrion, 
beklaagde: 

a) In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

' 
Over het eerste middel, hieruit afgeleid 

dat het deskundigenonderzoek dat eiser 
tijdens het vooronderzoek had gevraagd, 
zonder enige reden werd geweigerd : 

Overwegende dat het middel geen 
b e trekking heeft op bevoegdheid en aileen 
het vooronderzoek aangaat, zodat het 
niet ontvankelijk is ; 

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

doo1·dat van eiser geen personalia wer
den opgegeven : 

Overwegende clat eiser niet ontvanke
lijk is om voor het Hof aan te voeren dat 

(2) Cass., 8 december 1970 (An. cass., 1971, 
blz. 351). 

(3) Cass., 15 februari 1971 (A7T. cass., Hl71, 
blz. 569). 
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zijn recht van verdediging werd geschon
den, daar hij zijn verweer ten gronde 
heeft gevoerd zonder dergelijke schending 
voor te draget1 ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grond
wet, 

cloonlat het arrest in zijn tweede over
weging " de conclusie beantwoordt door 
aan te nemen dat inzake schenkingen 
onder de levenden de toestennning anders 
kan worden afgenomen dan exp1'essis 
ve1·bis en in zijn tweeiintwintigste over
weging het arrest " beslist dat de schenker 
een omstandige verklaring moet afieg
gen " ; dat clie redenen tegenstrijdig zijn : 

OverV\;egende dat de tweede overwe
ging in werkelijkheid verklaart " dat 
notaris Henrion erkent dat Mathieu niet 
exp1·essis ve1·bis heeft bevestigd dat de 
aide de uitdrukking inhield van zijn wil, 
maar aanvoert dat uit de algemene hou
ding van Mathieu cliens instemming met 
de akte bleek en derhalve kon worden 
gesproken van een " verklaring " van 
Mathieu, die de uitdrullliing was van zijn 
wil >>; 

Overwegencle dat, in strijcl met wat het 
micldel aanvoert, het arrest aldus niet 
beslist clat inzake schenking onder de 
levenden de toeste1nming anders kan 
worden afgenomen dan exp1·essis ve1·bis; 

Dat het midclel dus feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grond
wet, 

cloonlat, na te hebben verklaard dat 
eiser bijzondere omzichtigheid zou heb
ben 1noeten betrachten, het arrest vast
stelt dat eiser de toestennning van de 
schenker inDuits dialect heeft uitgelokt, 
zodat het aldus op tegenstrijdige redenen 
heeft gestetmd; clat althans de eerste 
van die redenen een gegeven weglaat 
dat ten gm1ste van eiser had moeten 
strekken: 

Overwegende dat de in het midclel 
vermelde reclenen niet tegenstrijdig zijn; 

Dat het midclel in dat opzicht feitelijke 
grondslag mist ; 

Dat, in zover het 1nidclel aanvoert dat 
het arrest een gunstig gegeven weglaat, 
het hierop neerkomt clat het hof van 
beroep de overgelegde bewijzen in feite 
verkeerd heeft beoordeeld en het derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

Over het geheel van de andere " midde
len >>: 

Overwegende dat buiten de feitelijke 
beschouwingen, waarop het Hof geen 
acht vermag te slaan, de schriftutu die tot 
staving van de voorziening werd neerge
legd, zodanig onnauwkeurig is dat hieruit 
de d:raagwijdte van de geuite grieven niet 
kan worden opgemaakt ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

b) In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de btugerlijke 
rechtsvordering die tegen eiser is inge
steld : 

Overwegende dat eiser geen enkel bij
zonder 1niddel aanvoert ; 

II. Op de voorzieningen van Thill en 
Stoffel, beldaagden : 

a) In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvorde
ring: 

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 voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat de eisers geen enkel 
middel aanvoeren ; 

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

13 december 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Legros. - Gelijkluiclencle conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 december 1971. 

1 a TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN DE FRANSE). -
STRAFZAKEN. - NIETIGHEID TEN GE
VOLGE VAN EEN SCHENDING VAN DE 
WET VAN 15 JUNI 1935. - LATERE, 
NIET LOUTER VOORBEREIDEl'."DE BE 
SLISSING OP TEGENSPRAAK. - NIETIG
HEID GEDEKT. 



-371-

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MrDDEL DAT EEN ONREGEL
MATIGHEID IN DE RECHTSPLEGING VOOR 
DE FEITENRECHTER AANVOERT. 
0NREGELMATIGHEID ZONDER INVLOED 
OP DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLIS
SING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° De nietigheid ten gevolge van een schen
ding van de wet van 15 juni 1935 op het 
geb1·uik de1· talen in ge?"echtszaken w01·dt 
gedekt doo?' de late1·e, niet lottte?· voo?'
be?·eidende beslissing op tegenspmak die 
zelf doo?' geen ttit een schending van deze 
wet voo1·tvloeiende nietigheid is aange
tast (1). (Wet van 15 jmli 1935, art. 40, 
lid 2.) 

2° Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
belang, is het middel dat een omegel
matigheid in de 1·echtspleging voo?' de 
jeitem·echte?' aanvoe1·t, wannee?' de aan
gegeven on?'egelmatigheid zonde?' invloed 
is op de wettelijkheid van de best?"eden 
besl·issing (2). 

(SERBENIUK, T. ARITSCH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei 1971 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de sch en
ding van de artikelen 23 en 97 van de 
Grondwet, 31 en 40 van de wet van 
15 juni 1935, 65 van het Strafwetboek 
en 407, 408 en 413 van h et Wetboek van 
strafvordering, 

doo1·dat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat meerdere processen
verbaal of geueelten ervan «in strijd zijn 
met de wet van 15 juni 1935 en met 
artikel 23 van de Grondwet », « deze 
teksten uit de debatten » weert, d e beslis
sing steunt nochtans op stukken die na 
de geheel of gedeeltelijk nietige processen
verbaal werden opgesteld, of zelfs uit-

(1) Cass., 1 december 1970 (A?T. cass., 1971, 
olz. 320). 

(2) Cass., 30 september 1968 (A1·r. cass., 
1969, biz. 117); men raadplege cass., 22 febru
ari 1960 (Bull. en PAsrc., 1960, I, 721) en 
10 mei 1971 (A1·r. cass., 1971, biz. 891). 

drukkelijk op stukken die uit de de batten 
werden geweerd, en gegevens aanwendt 
die niet nader worden bepaald, 

te1·wijl, ee?"ste onde1·deel, niet enkel de 
bedoelde processen-verbaal of gedeelten 
ervan alsook het vmmis hadden moeten 
vernietigcl worden, maar naar luid van 
de artikelen 408 en 413 van het Wetboek 
van strafvordering tevens al « hetgeen 
daaraan is voorafgegaan, vanaf de oudste 
nietige akte » ; 

tweede onde~·deel, het arrest niet aan
geeft op welke stukken het blijft steunen 
en zelfs klaarblijkelijk voor de feiten D 
en F teruggrijpt naar stukken die uit de 
de batten werden geweerd ; 

de1·de onde1·deel, het arrest voor het feit 
E uitdrukkelijk stetmt op het proces
verbaal nr. 2842 van 13 oktober 1970, 
zijnde het stuk 4, clat nochtans uit de 
debatten werd geweerd : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het beroepen vonnis nietig verklaart 
omdat het bepaalde processen-verbaal, 
waarin in de Franse taal afgelegde ver
klaringen van eiser en Serbeniuk Adolf 
door de ondervragers rechtstreeks in het 
Nederlands vertaald werden, uit h et 
d ebat niet verworpen h eeft a ls strijdig 
met de wet van 15 jtmi 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht t e slaan blijkt 
dat de nietigheid van bedoelde processen
verbaal voor de eerste rechter niet werd 
tegengeworpen ; dat zij derhalve, over
eenkomstig artikel 40 van de wet van 
15 jrmi 1935, gedekt was door het op 
tegenspraak gewezen beroepen vonnis dat 
zelf met geen nietigheid voortvloeiend 
uit de schending van deze wet aangetast 
is; 

Overwegende dat eiser niet aanvoert 
dat de vernietiging van de procedure, 
welke het hof van beroep a ls gebrekkig 
beschouwd heeft en uit het debat ver
worpen heeft, tot gevolg zou hebben 
gehad hem van een middel van verdedi
ging te beroven; dat hij integendeel 
staande houdt dat het hof van beroep 
niet a ileen bedoelde processen-verbaal 
en het vomlis, maar tevens al hetgeen 
daaraan is voorafgegaan vanaf de oudste 
nietige alde had moeten vernietigen ; 
Overwege~1de dat, nu de nietigheid van 

die procE>\lsen-verbaal door h et beroepen 
vonnis gedekt is, het overbodig is na te 
gaan of zij de geldigheid van andere 
processtukk:en heeft kmmen aantasten ; 
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Dat het hof van beroep alleszins ertoe 
gehonden was over de grond van de zaak 
nitspraak te doen ingevolge de overbren
gende werking van het boger beroep en 
het dns onverschillig is dat het dit gedaan 
heeft bij toepassing van artikel 215 van 
het Wetboek van strafvorclering, na het 
beroepen vonnis ten om·echte te niet 
gedaan te hebben wegens schending van 
de op straf van nietigheid door de wet 
van 15 jnni 1935 voorgeschreven vor
men; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat, zelfs indien het hof 
van beroep zijn beslissing zou hebben 
gesteund op stukken welke het als nietig 
nit het clebat verwerpt, nit het antwoord 
op het eerste onderdeel volgt dat die 
beslissing niettemin wetteliJk gerecht
v aardigd zon blijven ; 

Overwegende da t het middel, wegens 
h et gemis aan belang, niet ontvankelijk 
IS; 

En overwegende dat de substantiele of 
o.p stra.ffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de bm·gerlijke 
rechtsvordering van Aritsch ; 

Overwegende dat de eiser geen Iniddel 
doet gelden ; 

01u die r ed enen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

14 december 1971. - ze kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Louveanx, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve7·, de H. Janssens. - Ge
lijlclttidende conclttsie, de H. Colard, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, de H. K: J. 
Geirlandt (van de balie te Gent). 

28 KAMER. - 14 december 1971. 

1 o AANRANDING VAN DE EER
BAARHEID EN VERKRACHTING. 

(1) NYPELS en SERVAIS, Code JJ(mal inte1'-
1J1'ete, art. 372, nr. 0; CONSTANT, 111anuel de 
droit penal, cl. II, (nr. 857; GOEDSEELS, 

Commentai1·e dn Code penal belge, d. II, 
nr. 2138; TAHON, « Le consentement de la 
vict.ime ,, Revue de d1·oit penal, 1951-1952, 
blz. 323 en vlg. en inzonderheid blz . 326; 

- AANRANDING VAN DE EERBAARHEID 
ZONDER GEWELD OF BEDREIGING, GE
PLEEGD OP DE PERSOON OF MET BEHULP 
VAN DE PERSOON VAN EEN KIND 
BENEDEN DE VOLLE LEE:E'TIJD VAN 
ZESTIEN JAAB·. STRAFWE'I;BOEK, 
ARTIKEL 372, LID l. - TOESTEMMING 
VAN RET SLACHTOFFER. - NIET·BE
STAAN VAN BET VERlVIOEDEN VAN TOE
STEMMING. 

zo AANRANDING VAN DE EER
BAARHEID EN VERKRACHTING. 
- AA~TRANDING VAN DE EERBAARHEID 
ZONDER GEWELD OF BEDREICHNG, GE
PLEEGD OP DE PERSOON OF MET BEHULP 
VAN DE PERSOON VAN EEN KIND BENE
DEN DE VOLLE LEEFTIJD VAN ZES
TIEN JAAR. - STRAFWETBOEK, ARTI
KEL 372, LID l. - TOESTEJ\ilVIING VAN 
RET SLACHTOFll'ER. - TOESTEllil\HNG 
DIE GEEN VERSCHONINGSGROND IS . 

3° OPENBAR.E SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZED EN. - VERKOOP OF 
VERSPREIDING VAN PRENTEN DIE STRIJ
DIG ZIJN J\iET DE GOEDE ZEDEN. -
STRAFWETBOEK, ARTIKEL 383, LID l. 
- 0PENBAARHEID. - N IET \'EREIST. 

4° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
E NIG , STRAFBA,AR OPZET. - SOEVE
REINE BEOORDELING IN FEITE. 

1 o en 2o Artilcel 372, lid 1, van het Stmf
wetboelc is geg1·oncl op het ve1·moeclen clat 
een lcincl vctn beneden de valle leeftijd 
van zestien jaar niet m·ijwillig lean toe
stemmen in de onzedel?:jlce handelingen 
wellce het onde1·gaat of wellce van clit 
lcind wonlen geeist ; de toestemmin g van 
het slachto tfm· lcctn cled!ctlve cloo1" de dade1· 
vctn het misd1·ijf niet ctls ve1'schonings
g7'0nd wo1"den aangevoe1"d ( 1). 

3° De openbam·heid is geen bestanddeel van 
het wanbecl1·ijf dat e1·in bestaat p1"enten 
die st1·ijdig zijn met de goede zeden te 
ve1·lcopen of te ve?·spreiclen (2). (S.W., 
art. 383, lid 1.) 

4° De feiten?·echte?· beoo1·deelt soevm·ein in 
feite of ve?·schillencle feiten wegens de 

BILTRIS, (( L'attentat a ]a pudmu· et le viol ,, 
Revue de cl7·oit penal, 1925, blz. 1002 tot 1046 
en 11131 tot 11139, inzondcrheid blz. 1008, 
nr. 13, en blz. 1019, nr. 28; Rep. pmt. d1·. belge, 
Complement, d. I, v 0 Attentat d la pudettl' et 
·viol, nr. 19. 

(2) Cass., 22 december 1970 (A1'1' . cass., 
1071, blz. 409) en de noot; 7 december 1971, 

1 
sttp?·a, b lz. 345. 
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eenheicl van st1·ajbaa1' opzet een enkel 
strafbam· j e·it upleveren (1). (S.W., 
art. 65.) 

(DIRIX.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op b et bestreden 
arrest, op 29 juni 1971 door bet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 372, a linea 1, 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest verklaart : 
« dat het eerste lid van artikel 372 van 
het Strafwetboek berust op het wettelijk 
vermoeden dat een kind beneden de 
zestien jaar niet vrijwillig toestemmen 
kan in de onzedelijke handelingen die het 
ondergaat of welke van hem worden 
gevergcl ; dat het vermoeden van morele 
dwang onweerlegbaar jtwis et de ju1·e 
vaststaat », en bijgevolg beslist dat eiser 
« zich niet kan beroepen op de zwakheden 
van zijn slachtoffer om zijn oneerbar>e 
daden te verschonen », 

tenvijl hogerbedoeld artikel dit ver
moeden niet inhoudt enerzijds en ander
zijds eiser zich niet heeft beroepen op de 
« zwakheden >> van het minderjarig meisje 
om zijn handeling te verschonen, maar 
wel om een minder strenge straf te 
vragen, zodat het arrest artikel 97 van 
de Grondwet heeft geschonden : 

Overwegende dat artikel 372, eerste lid, 
van het Strafwetboek op bet wettelijk 
vermoeclen rust dat een kind beneden de 
zestien jaar niet vrijwillig kan toestem
men in de onzedelijke handelingen welke 
het ondergaat of welke van dit kind wor
den geeist; 

Overwegende dat bet arrest derhalve 
wettelijk beslist dat eiser zich niet op de 
zwakheden van zijn slachtoffers kan be
roepen om zijn oneerbare daden te ver
sch onen; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
voor de telastleggingen A, B en 0 een te 
milde straf werd toegepast, omdat eiser 
als verleider is opgetreden door minder
jarigen aan de school af te halen en ze 
door micldel van daden van exhibitio
nisme, tonen van onzedige prenten en 

(1) Cass., 6 september 1971, supm, blz. 13; 
men raadplege cass., 8 maart 1971 (A?T. cass., 
1!)71, blz. 654). 

oneerbare voorstellen tot ontuchtige han
delingen over te halen, het arrest de con
clusie van eiser verwerpt volgens welke, 
om wille van het niet onberispelijk gedrag 
van die minderjarigen, er aanleiding be
stond om een mildere toepassing van de 
strafwet te maken ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 383, alinea 1, van 
het Strafwetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest de telast
legging D als bewezen beschouwt, om de 
reden dat het blijkt nit een brief van 
juli 1967 van een Engelse firma dat 
de « voorgestelde foto's niet voldoeude 
seksueel prild~elend waren » en dat eiser 
« aan verschillende personen onzedige 
foto's heeft getoond >> en « dat ten over
v loede, verschillende reeksen dezer foto's 
in de wagen van eiser ';verden gevonden », 

tenvijl bedoeld artikel uitsluitend ge
wag maakt van « tentoonstellen, verkopen 
of verspreiden », en een aanbieding aan 
de blildmn van het publiek onderstellen; 
bewoorclingen die volgens de a lgemene 
beginseli:m van strikte interpretatie zijn, 
en eiser geen enkele van deze daden heeft 
gesteld: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat in de woning en in de auto van eiser 
honderden foto's werden gevonden welke 
strijdig zijn met de goede zeden; 

Dat het tevens vaststelt : dat eiser, na 
in 1967 een schrijven van een Engelse 
firma ontvangen te hebben volgens het
welk de door hem vervaardigde foto's niet 
voldoende seksueel prild~elend waren, 
talrijke vrouwen heeft aangezet voor hem 
hetzij naakt, hetzij in obscene houclingen 
of gedurende ontuchtige handelingen te 
poseren ; dat sommige dezer vrouwen 
eiser hebben verweten hun foto's aan 
derden te hebben getoond of de bedongen 
prijs niet te hebben betaald; dat op veel 
onzeclige foto's een stempel is aange
bracht met de woorden « Copyright Bob 
Dirix >> ; dat .verschillende personen ver
klaard hebben dat eiser hen onzedige 
foto's had getoond; dat de omstandigheid 
dat verscheidene reeksen foto's in de 
auto van eiser gevonden werden aantoont 
dat hij ze niet verborgen hield voor zijn 
eigen genoegen ; 

Overwegende dat het arrest daaruit 
wettelijk kon afl.eiden dat eiser afbeeldin
gen die strijdig zijn met de goede zeden 
tentoongesteld, verkocht en verspreid 
heeft; 
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Overwegende ii=ers dat de tekst van 
artikel 383, lid 1, van het Strafwetboek 
als voorwaarde van de inbreuk door dit 
artikel beteugeld, de openbaarheid van 
de verkoop of van de verspreiding van 
onzedelijke beelden of prenten geenszins 
vermeldt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde m iddel, afgeleid uit de 
schencling van artilrel 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het bestreden arrest verklaart 
« dat in strijd met de beweringen van 
beklaagde er geen termen zijn om te 
beslissen dat de feiten welke het voor
werp van huidige strafrechtspleging (fei
ten A, B, 0 en D) uitmaken, zich wegens 
eenheid van opzet vermengen met die 
welke aanleiding gaven tot zijn veroor
deling bij een ander vonnis gewezen op 
30 april 1970 door de Correctionele 
Recht bank te Brussel ; dat er immers 
een verschil bestaat in de aa.rd van de 
feiten, de datum waarop ... en de perso
nen tegenover wie ze werden gepleegd », 

te1·wijl eiser in zijn conclusie in onder
geschikte orde voorhield dat clit enkel en 
aileen geldig was voor de betichting D : 

Overwegende dat, zelfs indien eiser in 
zijn conclusie aileen bedoelde dat de 
feiten van de telastlegging D, en niet 
tevens die van de telastleggingen A, B 
en 0, zich wegens eenheid van opzet 
vermengden met clie welke· aanleiding _ 
gaven tot zijn veroordeling bij vonnis van 
30 april 1970, de reden van het arrest 
<< dat er een verschil bestaat in de aard 
van de feiten, de datum en de wijze ... 
waarop ze warden gepleegcl » ook uitslui
tencl ten aanzien van de telastlegging D 
geldt, afgezien van d e telastleggingen A, 
Ben 0; 

Dat eiser in zover hij beweert dat de 
aard van de feiten en de wijze waarop 
zij werden gepleegd niet verschillen tegen 
een soevereine beoordeling van de feiten
rechte'r opkomt ; 

Dat derhalve het Iniddel niet ontvan
kelijk 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 redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

14 december 1971. - 2e kamer. 

Voo7·zitte7', de H. Louveaux, voorzitter.
Ve7·slaggeve7', de H. Naulaerts.- Gelijk
lttidende conclttsie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Erilc 
Carre (van de balie te Brussel). 

26 KAMER. - 14 december 1971. 

OPENBARE SCHENNIS VAN · DE 
GOEDE ZEDEN.- BEGRIP. 

De openbm·e schennis vcm de goede zeden 
do01· handelingen die de ee7·baa7·heid 
lcwetsen, onde1·stelt niet noodzakelijlc de 
nctalctheid en nag minde7' de volledige 
naalctheid (1). (S.W., art. 385). 

(DIRIX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 jtmi 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending vail de artikelen 385 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest eiser ver
om·cleelt wegens openbare zeclenschennis, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, het nemen van 
foto's met zuiver technische aanduidingen 
betreffende lichtinval, opnamehoek, en 
dergelijke van een half naakte vrouw in 
een pelsmantel niet onder de toepassing 
van artikel 385 van h et Strafwetboek 
valt; 

tweede oncle?'deel, h et tegenstrijdig is 
eensdeels aan te nemen dat er geen vol
leclige naaktfoto's werden genomen en 
anderdeels eiser wegens openbare zeclen
schennis te veroordelen : 

Vv at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
dat de foto's door eiser to Grimbergen in 
een openbare ruimte werden genomen in 

(1) Men raadplege cass., 23 februari 1970 
(.Arr. cass., 1970, blz. 593) en de arresten 
waarvan sprake in noot 3, blz. 594. 
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verscheidene houdingen welke door hem 
aan Leemans en vV oelfel werden aange
duid ; dat, hoewel Leemans een mantel 
droeg, zij deze mantel openhield; dat op 
sommige foto's de borsten en de schaam
streek volledig zichtbaar waren en dat 
op de meeste foto's Leemans en Woelfel 
obscene houclingen aannamen ; 

Overwegende dat, ten aanzien van deze 
vaststellingen, welke soeverein zijn in 
feite, het arrest wettelijl~ heeft kunnen 
beslissen dat eiser als mededader zich 
schuldig heeft gemaakt aan het bij arti
kel 385 van het Strafwetboek omschreven 
misdrijf; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat handelingen die de 
eerbaarheid kwetsen niet noodzakelijk 
naaktheid, laat staan volledige naakt
heid, onderstellen ; dat het derhalve niet 
tegenstrijclig is eensdeels vast te stellen 
dat Leemans een opengehouden mantel 
droeg en anderdeels eiser te veroordelen 
om aan Leemans obscene houdingen te 
hebben aangeduid en foto's ervan te heb
ben genomen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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. 

14 december 1971. - ze kamer. 
Voo;·zitte;·, de H. Louveaux, voorzitter. -
V e;·slaggeve;·, de H. N aulaerts. - Gelijk
luidende conclt/,Sie; de H . Colard, advo
caat-generaal. - Pleite;·, de H. Erik 
Carre (van de balie te Brussel). 

3° KAMER. - 15 december 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
V ORlVI. DIENSTPLIOHTZAKEN. 
VoORZIENING DIE DE GESCHONDEN 

(1) Cass., 3 november 1971, sttpm, blz. 231; 
vgl. in geval van een voorziening tegen een 
beslissing van de hoge militieraad, cass., 
3 februari 1971 (A;·r. cass., 1971, b lz. 543). 

(2) Cass., 9 juni 1969 (An·. cass., 1969, 

"WETTEI,IJKE BEPAI,ING NIET ,YERMELDT. 
- NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo;·ziening tegen 
een beslissing van de herketwings;·aad, 
die de wettelijke bepaling niet venneldt 
die zot~ geschonden zijn ( l). ( Gecoordi
neerde dienstplichtwetten, art. 51, 
§§ l en 4.) 

(DREZE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

15 december 1971. - 3e kamer. -
Voo;·zitte;·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve;·, de 
H. Busin. - Gelijklt~idende conclusie, de 
H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 15 december 1971. 

1° WEGVERKEER.- VooRRANGHEB
BENDE BESTUURDER. - NIET ONTHE
VEN VAN RET NEMEN VAN DOOR DE 
OMSTANDIGREDEN GEBODEN VOORZICR
TIGHEIDSMAATREGELEN OlVI EEN BOT
SING TE VOORKOMEN. 

2° WEGVERKEER. - BESTUURDER 
DIE VOORRANG REEFT OP EEN KRUIS
PUNT.- VERANDERING VAN RICRTING. 
- NIET ONTREVEN VAN DE INACRT
NElliiNG VAN ARTIKEL 25 VAN RET WEG
VERKEERSREGLEMENT, GEWIJZIGD BIJ 
RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 APRIL 
1963. 

l o De voo?Tanghebbende bestuu;·de;· is 
niet ontheven van de ve;ylichting de doo;· 
de omstandigheden geboden voo;·zichtig
heidsmaatngelen te nemen om een bot
sing te voorkomen (2). (B.I·V., art. 1382.) 

2o De besttttwder die op een k;·uisptmt 
voo?Tang heejt, is, indien hij van 
ricl~ting verande;·t, niet ontheven van de 
voorschrijten van a;·tikel 25 van het 
wegve;·kee;·snglement, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 30 ap;·il 1963 (3). 

blz. 979) en 30 juni 1970 (ibid., 1970, blz. 
1025). 

(3) Cass., 12 januari 1970 (A1-r. cass., 1970, 
blz. 424). 
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(NA.AMLOZE VENNOOTSCH.AP « DE STER », 

T. N.AAMLOZE VENNOOTSCH.AP BELGI

SCHE NATIONALE VERZEKERINGSKAS 

TEGEN ARBEIDSONGEV ALLEN « ASSU

BEL».)' 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 17 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het miclclel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk "\Vetboek, 12-1, inzonderheicl 
lid 1 (konliili.lijk besluit van 30 april 1963, 
artikel 3), 15-1 (koninklijk besluit van 
30 april 1963, artikel 5), 16-1 (koninklijk 
besluit van 30 april 1963, artikel 5) 
17 (koninklijk besluit van 30 april 1963, 
artikel 5), 25-2, inzonclerheicl d, (konink
lijk besluit van 30 april 1963, artikel 12) 
van het algemeen reglement op de politic 
van het wegverkeer, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 10 december 1958, 
en 97 van de Gronclwet, 

cloo1·dctt het volgens de vaststellingen 
var1 de rechter vaststaat clat de werk
nerner Frenay, op de weg van het werk, 
per brom.fiets kwam gereclen uit een 
« rijbaan (Rechthoeksplein .te Sint-J ans
Molenbeek) ... clie zich uitspreiclt tot een 
breeclte van rutin tweeenclertig meter op 
de ktuisil1g » met de rijbaan (Nijverheids
kaai) bereclen door de automobilist Zyl
berman, links insloeg « op ongeveer 
viJf meter van de rand van het trottoir 
van de hoek die hij wilde omrijden », 
en tijdens dat 1naneuver mnver werd 
geworpen door Zylberman, die, links van 
hem kwam en rechts afsloeg OlTI het 
kruisptult te verlaten, en het arrest daar-. 
op beslist dat de gehele aansprakelijkheicl 
voor het ongeval op Zylbenllan rust, 
dientengevolge eiseres, diens verzekeraar, 
veroordeelt om de wettelijke vergoedin
gen wegens arbeidsongeval, door verweer
ster aan Frenay uitgekeercl, terug te beta
len in de mate waarin deze vergoeclingen 
de beclragen welke voor clezelfde schade 
gemeenrechtelijk verschuldigd zijn niet 
overschrijden, en deze beslissing met name 
hierop grondt « ... dat die afstand ( dit is 
de voornoemde afstand van vijf meter) 
voldoende was enerzijds om Frenay in 
staat te stellen de Nijverheidskaai op de 
rechterkant op te rijden en anderzijcls 
om het normale verkeer niet te hil1deren 
van degenen die, komende uit de richting 
van de Nijverheidskaai, regelmatig rechts 
afsloegen om de rijbaan op te rijclen die 
Frenay wilcle verlaten om links in te 

slaan ; dat noch de plaatsgesteldheid, 
noch de breedte van laatstgenoemde rij
baan Frenay de verplichting oplegden 
dicht bij de middenas van deze rijbaan te 
blijven ... en evenmin Zylberman veroor
loofclen zijn draai naar rechts niet zo 
kort mogelijk te nemen ; dat geen enkele 
fout in oorzakelijk verband met het 
ongeval ten laste van Frenay bewezen 
kan worden geacht ... », 

tenvijl voornoemd artikel 25-2, d, de 
naar links afslaande bestuurcler verplicht, 
zich naar links te begeven en op een 
kruispunt voor het uitvoeren van dat 
maneuver een zo groot mogelijke clraai 
te nemen, zodat de weg die de bestuurcler 
oprijdt, opgereden wordt overeenkomstig 
het bepaalcle in artikel 12, 1, luachtens 
hetwelk de bestuurder die de rijbaan 
volgt, zo dicht mogelijk bij de rechter
rand van die baan moet blijven, waaruit 
volgt clat fie rechter die erop wijst ener
zijds, clat Frenay clank zij zijn maneuver 
de Nijverheiclskaai « op de rechterkant » 
kon oprijden en anderzijds dat de ruimte 
die Frenay op zijn linker kant had overge
laten « voldoende » was, niet wettelijk 
beslist dat bedoeld maneuver regelmatig 
was en clat aan Frenay geen schulcl te 
wijten is (schencling van alle voornoemde 
bepalil<gen, uitgezonderd artikel 97 van 
de Grondwet) en in ieder geval in het 
onzekere laat of Frenay genoemd arti
kel25, 2, d, in acht heeft genomen (schen
ding van ·artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegencle dat uit het bestreden 
arrest blijkt : a) dat de aanrijding heeft 
plaatsgehad te Molenbeek op 9 augustus 
1965; b) dat Zylberman, die op de 
Nijverheidskaai reed, rechts wilde il1slaan 
om het Rechthoeksplein op te rijden ; 
c) dat Frenay, die het Rechthoeksplein 
had overgestoken, links afsloeg om de 
Nijverheidskaai in te rijclen; 

Overwegende dat, zonder op dat punt 
bekritiseerd te worden, het arrest beslist 
dat, door niet met de kleinst mogelijke 
draai rechts af te slaan en door Frenay, 
die rechts van hem kwarn, niet te hLten 
doorgaan, Zylberman zijn verplichtingen 
niet is nagekomen; dat het arrest even
eens beslist dat Frenay geen enkele fout 
heeft begaan; dat het micldel slechts cleze 
beslissing bestrijclt ; 

Overwegende clat een voorranghebber 
niet ontslagen is van de verplichting de 
bepalingen van het wegverkeersreglement 
in acht te nemen en de voorzichtigheid te 
betrachten, die in de omstancligheden 
geboden is; 
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Overwegende dat op het ogenblik van 
de feiten artikel 25-2, d, van het regle
ment op de politie van het wegverkeer 
bepaalde dat op de kruispunten de naar 
links afslaande bestuurder dat maneuver 
zo ruim mogelijk moet uitvoeren, zodat 
de weg die de bestuurder oprijdt, opge
reden wordt overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 12, 1; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat op de plaats waar de Nijverbeidskaai 
en het Rechtboeksplein mekaar kruisen, 
dit plJin ten minste tweeendertig m et er 
breed 1 is en dat desniettegenstaande 
« Frenay links heeft ingeslagen op onge
veer v ijf meter van de rand van b et 
trottoir van de hoek die hij wilde omrij
den »; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing op geen enkele omstandigbeid wijst 
die de bromfietser zou belet hebben h et 
maneuver ruimer uit te voeren; 

Dat derhalve, door slechts te verklaren 
dat de ruimte van vijf m eter « voldoende 
was om enerziJdS Frenay in staat te stel
len de Nijverheidskaai op de recbter kant 
op te rijden en anderzijds om bet norma le 
verkeer niet te hinderen van degenen die, 
komende uit de ricbting van die kaai, 
regelmatig rechts afsloegen " en door erop 
te wijzen dat nocb de plaatsgesteldbeid, 
nocb de breedte van laatstgenoemde rij
baan « Frenay de verplichting oplegden 
dicht bij d e middenas van deze rijbaan te 
blijven n, bet arrest het bestreden be
scbikkend gedeelte niet wettelijk recbt
vaardigt; 

D at het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt bet b estre
den arrest, in zover het beslist dat Frenay 
geen enkele fout heeft begaan; b eveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde b eslissing ; houdt de kosten 
aan en laat d e desbetreffende beslissing 
over aan de feitenrecbter ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar h et Hof van 
beroep te Luik. 

15 d ecember 1971. - 3• kamer. -
Voo1'zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. Polet, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende conclusie, de H . Ducbate
let, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Fally. 

1• KAMER. - 16 december 1971. 

BEWIJS . - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
00NCLUSIE. - AKKOORD- v.A,N DE PAR
TIJEN OVER RET I NSTELLEN VAN EEN 
DESKUNDIGENONDERZOEK « ONDER 
VOORBEROUD VAN AL RUN RECHTEN 
EN ZONDER NADELIGE ERKENNING ». -
RECHTER DIE V ASTSTELT DAT EEN 
PARTIJ ZODOENDE RET BESTAAN EN DE 
AARD VAN RET DOOR DE ANDERE PARTIJ 
AANGEVOERDE CONTRACT REEFT BE
KEND.- MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACRT VAN DE AKTEN. 

De bewijslcmcht van de conclttsie wam·in 
de ove?·eenlcomst van de pa1·tijen wo1·dt 
vastgesteld ave?' het instellen van een 
deskundigenonde1·zoelc « onde?' voo?·be
houd van al lnm 1'echten en zonde·r nade
lige e1'kenning , wo?·dt mislcend doo1· de 
?'echte?', die dat beschouwt als cle impli
ciete bekentenis doo?' een de1· pa1·tijen 
van het bestaan en van de ctanl van het 
doo1· de ande1·e pa?'tij aangevoe1·cle con
tmct. (B .W., art. 1319 en 1320.) 

(PERSONENVENNOOTSCRAP MET BEPERKTE 
AA,NSPRAKELIJKREID « BOUWBEDRIJF 
BLEUS-NELISSEN ll, T. RERELIXKA.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1969 door bet Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste m icldel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek en uit de 
miskenning van de bewijsluacht van de 
« toegestane conclusies " die door de par
tij en voor de Recbtbank van koopbandel 
te Luik werden genomen op de dagvaar
ding van verweerder van 26 november 
1965 en v66r het voorbereidend vonnis 
van 20 januari 1966, 

doo1·dat bet bestreden arrest, recbt
doende op een rechtsvordering tot ant
binding van een aam1emingscontract en 
tot betaling van schadevergoeding en 
kennisnemende van een conclusie waarbij 
eiseres ontkende met verweercler een aan
nemingscontract te hebben aangegaan, 
doch verklaarde zich er enkel toe verbon
den te hebben een van haar vloerleggers 
ter beschikking van verweerder te stellen 
tegen een vergoeding van x frank per m 2 
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volgens de materie van de t egelvloeren, 
eiseres aansprakelijk stelt voor de gebre
ken in de uitvoering van de bevloerings
werken en zulks op grond dat eiseres door 
de ondertekening van de toegestane con
clusies, voor de eerste rechter neergelegd, 
« impliciet heeft bekend dat zij zich jegens 
eiser in hoger beroep (thans verweerder) 
door eon aannemingscontract had ver
bonden, op grond waarvan zij de liti
gieuze werken heeft uitgevoerd », 

terwijl de toegestane conclusies door 
de partijen waren ondertekend " onder 
voorbehoud van al hun rechten en zonder 
naclelige erkenning » en verklaarclen " dat 
de r echtbank, v66r elk clebat, eon archi
tect als cleslnmclige client aan to stollen » : 

Overwegende dat de partijen, in de 
toegestane conclusies die zij voor de 
rechtbank van koophandel hadden geno
lnen « onder voorbehoud van al hun 
rechten en zonder nadelige erkenning », 
aan de rechtbank haddon gevraagd eon 
desktmdige aan to stollen en hem met 
name de opdracht to geven de door eiseres 
uitgevoerde bevloeringswerken to onder
zoeken, de eventuele gebreken to be
schrijven en or de oorzaken van vast te 
stollen, « met de wetenschap dat eiser 
(thans verweerder) de materialen van de 
aanneming had geleverd en clat verweer
ster (thans eiseres) voor de plaatsing had 
gezorgd »; 

Overwegende dat hot bestredon arrest 
beslist dat de partij en door eon aan
nemingscontract waren verbonden, op 
grond dat blijkens de bewoorclingen zelf 
van de conclusies waarbij hot desktmdi
genonderzoek word gevraagd eiseres goon 
enkel voorbehoud heeft gemaakt m et 
b etrekking tot de aard van hot contract 
en " dat door de onclertekening van doze 
conclusies gedaa.gde in hoger beroep 
(thans eiseres) impliciet heeft bekend dat 
zij zich jegens eiser in hoger beroep 
(thans verweercler) door eon aannenlings
contract had verbonden, op grond waar
van zij de litigieuze werken heen uitge
voerd »; 

Overwegende dat, nu de toegestane 
conclusies haddon vastgesteld dat het 
akkoord van de partijen was gesloten 
" onder voorbehoud van al hun rechten 
en zonder naclelige erkem1ing », hot hof 
van beroep niet kon beslissen, zonder de 
bewijskracht van doze conclusies to mis
kennen, clat eiseres, door h aar h andteke
ning op doze akte van rechtspleging te 
plaatsen, had bekencl clat hot door ver
vveerder aangevoerde aannenilngscontract 
bestond ; dat hot arrest aldus de in hot 

nilddel vermelde artikelen 1319 en 1320 
van hot Burgerlijk W etboek heeft ge
schonden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat or 
grond bestaat tot onderzoek van hot 
tweede middel dat goon ruimere cassatie 
kan meebrengen, vernietigt hot bestreden 
arrest, behoudens in zover dit het hoger 
beroep van verweerder ontvangt; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk 
vernietigcle beslissing; houdt de kosten 
aan opclat hierover door de feitenrechter 
worclt beslist; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar hot Hof van beroep to Brussel. 

16 december 1971. - }e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Polet, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkltticlencle conclttsie, de H . Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
van H eeke en D e Bruyn. 

1e KAlliER.- 16 december 1971. 

INKOMSTENBELASTINGEN.- WET
BOER VAN DE INKOllfSTENBELASTINGEN . 
- VOORHEFFINGEN. - TOEREKENING 
EN TERUGGAVE VAN DE VOORHEFFIN
GEN. - ROERENDE VOORHEFFINGEN 
INGEHOUDEN OP DE INKOlVISTEN UIT 
AANDELEN OF DELEN VAN EEN N.A,Al\1 -
LOZE VENNOOTSCHAP OF VAN HAAR 
INKOl\iSTEN UIT BELEGDE KAPITALEN. 
- BOEKJ .A,AR MET VERLIES .A,FGESLOTEN 
EN DERHALVE ONl\iOC+ELIJKHEID Ol\1 
GENOEMDE INKOlVISTEN VAN BELAST
BARE WINS TEN AF TE TREKKEN. -
VOORHEFFINGEN DIE NIET KUNNEN 
WORDEN TERUGGEGEVEN. 

l'Vannee1· cle 1'oe1·encle voo1·hef{ingen zijn 
ingehouclen op cle inlcomsten ttit actnclelen 
of clelen vctn een naamloze vennootschaJJ 
of van lwcw inlcomsten ttit belegcle lcapi
tctlen heeft cleze vennootschap geen 1·echt 
op cle tentggave van cleze voo1·hef{ingen, 
zelfs inclien, na ajslttiting vcm ham· 
boelcjaa1· met ve1'lies, cleze inlcomsten niet 
lconclen wonlen ajget1·olclcen van ham· 
belastbm·e winsten. (Wetb., van de in
komstenbel., art. Ill, 153, 164, 191, 
192, 198 en 205; wet van 27 juni 1966, 
art. 3; wet van 15 juli 1966, art. 30, 
§ 4.) 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « CHARBON
NAGES DU PETIT-TRY ll, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling) (1). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 maart 1970 door h et Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 164, I o en 3o, 291 
192, 198 en 205 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen, welk artikel 205 
gewijzigd is bij de wet ten van 27 juni 1966 
en 15 juli 1966, 

doo1·dat, zonder te betwisten dat eise
r es, Belgische naamloze vennootschap die 
aan de vennootschapsbelasting is onder
worpen, haar dienstjaar 1965 met verlies 
heeft afgesloten en, derhalve, van haar 
belastbare winsten niet heeft kunnen af
trekken, met toepassing van artikel Ill, 
h et beclrag van h am· inkomsten uit aan
delen of del en en uit in Belgische vennoot
schappen belegde kapitalen, het bestre
den arrest niettemin beslist dat de eisende 
vennootschap geen recht heeft op de 
teruggave van de roerende voorhefiingen 
die vverkelijk aan de bran werden inge
houden op genoemde inkomsten, 

tenvijl voor de belastingplichtigen die 
aan de vennootschapsbelasting zijn on
derworpen de werkelijke r oerende voor
h effingen zoals met name bedoeld in 
artikel 164 van het vVetboek van de in
komstenbelastingen, lu·achtens artikel205 
van het vVetboek, worden teruggegeven 
m de mate dat ze de vennootschaps
belasting en de opcentiemen op deze 
belastmg te boven gam1. ; deze algemene 
regel van toepassing is op de roerende 
voorhefiingen die werkelijk werden inge
houden op ·- de inlwmsten welke d e ven
nootschap haalt uit aandelen of delen of 
uit kapitalen belegd in andere Belgische 
vennootschappen, van welke voorheffin
gen sprake is in artikel 164, 1o en 3o; 
slechts in de mate dat genoemde inkom
sten, overeenkomstig artikel Ill, worden 
« afgetrokken van de winsten " van de 
v~nnootschap die ze verkrijgt, de aftrek
kmg van de voorheffmgen betreffende 
deze inkomsten bij artikel 192 van het 
wetboek wordt uitgesloten : 

Overwegende dat uit de vergelijking 

(1) 1\'[en raadplege de conclnsie van Advo
caat-generaal Delange v66r cass., 16 decem
ben' 1!171 (Bull . en PASIC., 1972, I, 378). 

van de artikelen 174, 191, 198 en 205 
lid 2, 2°, van het vVetboek van de inkom: 
stenbelastingen b~ijkt dat, om aanleiding 
te geven tot de m art1kel 205 bedoelde 
teruggave, de werkelijke roerende voor
heffing aftrekbaa:r moet zijn van de glo
bale belastmg d1e verschuldigd is ; 

Overwegencle dat krachtens artikellll 
§ I, van dit wetboek de inkomsten uit 
aandelen of delen of uit belegde kapitalen 
van de m de vennootschapsbelasting. 
belastbare wmsten worden afgetrokken 
en dat lu·achtens artikel 192 van het
zelfde wetboek geen roerende voorheffing 
wordt afgetrokken uit hoofde van de 
inkomsten die van de winsten zijn afge
trokken luachtens artikel Ill ; 

Overwegende dat onder « inkomsten 
die van de winsten zijn afgetrokken 
krachtens artikel Ill » niet moet worden 
verstaan de inkomsten die werkelijk kon
den worden afgetrokken van de winsten 
over het bedoelde boekjaar dat met een 
positieve balans werd afgesloten doch 
de inkomsten waarvan het \iV etbo~k van 
de inkomstenbelastingen, in zijn alge
mene economie en teneinde dubbele be
lastin~ van eenzelfde inkom en te vermij
den, m begmsel b epaalt dat ze van het 
geheel van d e belastbare inkomsten wor
den afgetroldcen ; 

Dat immers uit h et geheel van voor
melde teksten voortvloeit en dat door de 
parlementaire voorbereicling van arti
kel 34, § I, 1°, van de wet van 20 novem
ber 1962, waarvan artikel Ill van het 
vVetboek van de inkomstenbelastingen 
de bepalingen heeft overgenomen, evenals 
door de parlementaire voorbereicling van 
art1kel _3 van d e wet van 27 jtmi 1966, 
dat artikel 205 van genoemcl wetboek is 
geworclen , wordt b evestigd dat de wet 
gever, voor de vestiging van de vennoot
schapsbelasting_ en met betrekking tot 
de mkomsten tnt aandelen of del en of uit 
belegde kapitalen, het beginsel heeft wil
len hancli1.aven dat bij artikel 52 van de 
gecoiirdineerde wetten van 15 januari 
1948 was ingevoerd en volgens hetwelk 
het overschot van definitief aangeslagen 
mkomsten op d e belastbare winsten ver
loren was, en aldus van de regel van de 
teruggave van de voorheffingen heeft 
willen afwijken ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
bestreden arrest een juiste toepassing 
heeft gemaakt van de in het middel aan
ge~uide wettelijke bepalingen en dat, 
biJgevolg, d1t 1mddel naar recht faalt; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 
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16 december 1971. _:_ 1e kamer. -

Voo1·zitte1·, de H. Pol et, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Capelle. - Gelijlcluidende conclttsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HR. Kirkpatrick (van de 
balie te Brussel) en Fally. 

1 e KAl\mR. - 17 decetnber 1971. 

1D CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL NIET DOOR 
DE ElSER VOORGEDRAGEN VOOR DE 
FEITENRECHTER. - MIDDEL DOOR DE 
VERWEERDER VOORGEDRAGEN VOOR DE 
FEITENRECHTER. - ARREST DAT UIT
SPRAAK DOET OVER DIT MIDDEL. -
MIDDEL RAN NIET WORDEN TERZIJDE 
GELEGD ALS ZIJNDE EEN NIEUW MID
DEL. 

2D ONGEOORLOOFDE MEDEDIN
G ING . - KONINKLIJK BESLUIT NR. 55 
VAN 23 DECEMBER 1934, ARTIKEL 3.
TERMIJN VAN HOGER BEROEP TEGEN 
DE BESCHIKKINGEN VAN DE VOORZIT
TER VAN DE RECHTBANK VAN KOOP
HANDEL . - GEEN BEPALLL'<G WAARBIJ 
VERLENGING VAN TERJ\UJN \~70RDT 

VOORGESCHREVEN. ARTIKEL 55 
VAN HE1 GERECHTELIJK WETBOEK 
J'.TJET VAN TOEPASSING. 

3D HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - GERECHTELIJK \i'fETBOEK, 
ARTIKEL 1054, LID 2. - NIETIG OF 
LAATTIJDIG HOOFDBEROEP. - INCI
DENTEEL BEROEP KAN NIET ·woRDEN 
TOEGELATEN. 

4D HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - HOGER BEROEP TEGEN EEN 
BESLISSI NG ALVORENS RECHT TE DOEN 
NIET GEGROND. - RECHTER KAN TEN 
GRONDE NIET KENNIS NEMEN VAN RET 

(1) Oass., 26 mei 1955 (Bttll. en PAsrc. , 
1955, I, 1056); men raadplege cass., 22 okto
ber 1942 (ibid., 1942, I, 249) en de noot L .O., 
inzonderheicl blz. 256 ; 24 september 1953 
(ibid., 1954, I, 36) en de conclusie van de 
Eerste advocaat-generaal J\lfahaux, toentertijd 
ad vocaat-generaal. 

(2) Ret koninklijk besluit nr. 55 van 23 de
cember 1934 is opgeheven bij a.rtikel 76-3 
van de wet van 14 juli 1971, waarvan de 
a rtikelen 55 en volgende de in voornoemd 
besluit geregelde stof behandelen. 

GESCHIL DAT RET VOORWERP IS GE
WEEST VAN EEN BESLISSING W AARTE 
GEN GEEN GELDIG HOGER BEROEP IS 
INGESTELD . 

1 D Een micldel lean niet tu01·den te1·zijcle 
gelegd als niettw, omclat het doo1· de eise1· 
niet is voo1·geclmgen voo1· cle feite?wech 
te?', tenuijl het an·est ttitsp1·aalc cloet ove1· 
dit miclclel dat cloo1· de venueenler voo1·
gecl1·agen was voo1· cle 1·echter ( 1). 

2D H et lconinlclijlc beslttit m. 55 van 
23 decembe1· 1934 tot beschenning van 
de voo1·tbTenge1·s, hctndelaa1·s en veTbnti
lcers tegen zelce1·e hanclelwijzen st?·elc
lcende tot het venlntaien van cle 1w1·male 
voo1·waanlen cler mecleclinging (2), wam·
van m·tilcel 3 de te1·mijn stelt voo1· hoge1· 
be1·oep tegen beschiklcingen van cle voor
zitte?· van de 1·echtbanlc van lcoophandel, 
bepaalt niet clat die tennijn vedengd 
wonlt voo1· de pa1·tij cl-ie geen woon- of 
ve?·blijfplaats of geen gelcozen woonplaats 
in Belgie heeft; wrtilcel 55 van het 
Ge?·echtelijlc Wetboelc is cledwlve niet 
toepasseUjlc op hoge1· be1·oep van ge
noemde beschilclcingen. 

3D liuiclens m·tilcel 1054, licl 2, van het 
GeTechtelijlc W etboelc lean incidenteel 
be1·oep niet wonlen toegelctten wannee1· 
het hoofclbemep nietig of laattijcl-ig wo1·dt 
ve1·lclam·d ( 3). 

4D De 1'echte1· die het hoge1· be1·oep tegen een 
beslissing alvo1·ens 1·echt te cloen ont
vanlcelijlc mact?' ongeg1·ond ve1·lclam·t, lean 
ten g1·onde geen lcennis nemen van het 
geschil dat het voo1·we1p is geweest van 
een beslissing waa1·tegen geen gelclig 
hoge1· be1·oep is ingestelcl. (G.W., arti
kel 1063.) 

(ADRIAANSE, T . BOI.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(3) Over d e strijdvraag die aan de orde 
was to en het W etboek van bmgerlijke 
rechtsvordering van toepassing was, zie Rep. 
p?·at. cl?·. belge, v 0 A11pel en matii:we civile et 
co?nnurrciale, nrs. 398 tot 410; Alg. Pmct. 
Rechtsve?·z., yo Bm·oep in bw·ge1·Zijke zalcen en 
zaken van kooplwndel, m·s. 644 tot 653. 

(4) Lid 5 van a rtikel1039 van het Gerechte
lijk W etboek, dat verlenging van de termijn 
van boger beroep voorschreef, is, evenals 
lid 3 van genoemd artikel, opgeheven bij 
artikel 37 va.n de wet van 15 juli 1970. 
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arrest, op 30 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Gelet op het eerste middel, afgeleicl uit 
de schending van de artikelen 54, 55, 1°, 
1039, lid 5, 1051, lid 3, van het Gerechte
lijk Wetboek, 3, lid 3, van het koninklijk 
besluit nr. 55 van 23 december 1934 tot 
bescherming van de voortbrengers, han
delaars en verbruikers tegen zekere han
delwijzen strekkende tot het verdraaien 
van de norrnale voorwaarden der mede
dinging, 1319, 1320 en 1322 van het 
Bmgerlijk Wetboek, 

dooTdat het bestreden arrest het door 
eiser bij gerechtsdeurwaardersexploot van 
8 oktober 1969 tegen het bevelschrift van 
26 juni 1969 van de voorzitter van de 
Rechtbank va.n koophandel te Aalst inge
steld hager beroep als te laat ingediend 
verwerpt om de reden dat het ingesteld 
werd " buiten de termijn van 15 dagen 
na de betekening, bepaald door artikel 3 
van het koninklijk besluit van 23 decem
ber 1934 », 

te1·wijl 1° het bevelschrift van 26 juni 
1969 door verweerder aan eiser betekend 
werd _bij alde van gerechtsdeurwaarder 
van 8 september 1969 aan· zijn woon
plaats te Yerzeke (Nederland), Oude 
Bomngaardstraat 3, claar hij geen gekende 
woonplaats, verblijfplaats of gekozen 
woonplaats in Belgie had (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetback), 2° de terrnijn van 
hager beroep tegen dit bevelschrift der
halve met 15 dagen verlengd werd en het 
door eiser bij gerechtsdeurwaardersakte 
van 8 oktober 1969 ingesteld hager beroep 
binnen deze verlengde termijn gebem·de 
en de1·halve ontvankelijk was (schending 
van de artikelen 54, 55, 1°, 1039, lid 5, 
1051, lid 3, van het Gerechtelijk Wetboek 
en 3, lid 3, van het koninklijk besluit 
m. 55 van 23 december 1934) ; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door verweercler tegen dit middel 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het 
nieuw is : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hierbij recht doende op de conclusie van 
verweerder, beslist dat het door eiser 
tegen het bevelschrift van 26 jm1i 1969 
ingesteld boger beroep laattijdig is ; 

Dat het nriddel, derhalve, niet nieuw is 
en dat de grand van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen ; 

Over het middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest aanneemt 
dat het bevelschrift van 26 juni 1969 
betekend werd op de datmn en op de 
plaats in het middel vermeld ; 

_Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
rrnst; 

\Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat zo, luidens artikel 3 
lid 1, van het k01rinklijk besluit m. 55 
van 23 december 1934, de rechtsvorde
ring ingesteld wordt en de voorzitter uit
spraak doet overeenkomstig de regels 
van de rechtspleging _in kort geding, dit 
art1kel echter door mgen bepalino·en de 
termijn en de uitoefening van het hager 
beroep dat tegen de bevelschriften van de 
voorzitter ingesteld lmi1 worden, regelt; 

Overwegende, derhalve, dat de artike
len 1039 en 1051 van het Gerechtelijk 
vVetboek, welke de termijnen van hager 
beroep respectievelijk tegen de beschik
kingen in kort geding en tegen de vonnis
sen vaststellen en bepalen dat die 
termijnen desgevallend verlengd zullen 
worden overeenkomstig artikel 55 van 
hetzelfde wetboek, niet toepasselijk zijn 
op de termijn van hager beroep tegen 
hager vermelde bevelschriften ; 

Overwegende dat artikel 3 van het 
koninklijk besluit m. 55 van 23 december 
1934 niet bepaalt dat de termijnen van 
de rechtsmiddelen desgevallend verlengd 
zullen worden ; 

Dat, de1·halve, de verlenging van de 
termijnen welke door artikel 55 van het 
Gerechtelijk vVetboek enkel wordt gere
geld voor de gevallen wa.a.rin de wet 
zulke verlenging bepaalt, niet toepasse
lijk is op de termijn van hager beroep 
vastgesteld door artikel 3 van voormeld 
koninklijk besluit ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 1051, 
leden 1 en 2, en 1054, lid 2, van het 
Gerechtelijk ·wetboek, ' 

doonlat het bestreden arrest het hager 
beroep van eiser tegen het bevelschrift 
van 26 jmri 1969 laattijdig verklaart en 
het incidenteel beroep van verweerder 
ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond ver
klaart en zegt dat de termijn van verbod 
van een jaar zal ingaan op 1 juli 1970, 
om de reden dat de gronden van de 
beslissing van 26 juni 1969 niet meer kun
nen besproken worden, tenzij voor zoveel 
zij van belang zijn ten aanzien van ge'in
timeerdes tegenberoep betreffende de ter
mijn gedurende welke het ophouden van 
de daden van oneerlijke mededinging 
client bevolen te worden, 
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tenvijll1et incidenteel beroep van ver
weerder tegen het bcvelschrift van 26 juni 
1969 niet kan toegelaten worden wanneer 
het hoofdberoep van eiser tegen hetzelfde 
bevelschrift laattijclig wordt verklaard, 
zodat het arrest de in het middel aange
wezen bepalingen schendt : 

Overwegende dat de eerste rechter, bij 
wie door verweerder een vordering ge
stetmd op het koninklijk besluit nr. 55 
van 23 december 1934 aanhangig werd 
gemaakt, bij bevelschrift van 14 novem
ber 1968 een deskm1cligenonderzoek bevo
len heeft en bij bevelschrift van 26 jtmi 
1969 over de grand uitspraak heeft ge
daan; 

Overwegende dat het arrest, nadat 
eiser bij eenzelfde akte hager beroep 
tegen beide beslissingen ingesteld had, 
het hager b eroep gericht tegen het bevel
scluift van 14 november 1968 ontvanke
lijk doch ongegrond en clit gericht tegen 
het bevelschrift van 26 jtmi 1969 laat
tijdig verklaart; dat het echter het 
incidenteel beroep, dat door verweerder 
bij conclusie ingesteld werd tegen boven
gemeld bevelschrift van 26 jmli 1969, 
ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond ver
klaart; 

Overwegende clat luidens artikel 1054, 
lid 2, van bet Gerechtelijk \Vetboek, het 
incidenteel beroep 11iet kan toegelaten 
worden wanneer het hoofdberoep 11ietig 
of laattijdig wordt verklaard ; 

Dat de rechter in hager beroep, der
halve, het incidenteel beroep van ver
weerder tegen het bevelschrift van 
26 jmli 1969 11iet kon toelaten ; 

Overwegende clat, in strijcl met de stel
ling van verweerder, nu de bestreden 
beslissing het hager beroep tegen het 
bevelschrift alvorens recht t e doen van 
14 november 1968 als ongegrond had 
verworpen en het hager beroep t egen het 
bevelschrifb van 26 jmli 1969 niet ont
vankelijk wegens laattijdigheid had ver
klaard, het defulitief vaststond dat clit 
laatste bevelschrift, waarbij over de 
grand van de zaak werd beslist, in kracht 
van gewijsde was gegaan ; 

Overwegende dat het door verweerder 
ingeroepen artikel1068 van het Gerechte
lijk vVetboek de rechter in hager beroep 
niet machtigt uitspraak te doen over een 
geschil waarover de eerste rechter een 
in kracht van gewijsde gegaan vomlis 
heeft gewezen ; 

Dat het lniddel gegrond is ; 

01n clie redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het incidenteel beroep 
van verweerder tegen het bevelschrift 

van 26 jmli 1969 ontvankelijk wordt 
verklaard en in zover het arrest beslist 
dat het aan eiser opgelegd verbod zal 
ingaan op 1 juli 1970 en eiser in de kosten 
veroordeelt; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan en zegt 
dat erover door de feitenrechter zal wor
den beslist ; verw:ijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

17 december 1971. - 1 e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. \Vau
ters, raadsheer waarne1nend voorzitter. 
- Gelijlclttidende conclttsie, de H. De
tournay, aclvocaat-generaal. - Pleite1·s , 
de HH. Houtekier en Philips. 

2" KA:WIER. - 20 december 1971. 

1° VOORZl~NING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - AFSTAND. - VooR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN DE BESLISSING OP HAAR VOR
DERING. - AFSTAND GEGROND OP DE 
ENKELE REDEN DAT DEZE BESLISSING 
GEEN EINDBESLISSING IS IN DE ZIN 
VAN ARTIKEL 416 VAN HET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. - AFSTAND 
DIE NIE'l' ALS EEN BERUSTING KAN 
WORDEN GEINTERPRETEERD. - GE
VOLG. 

2° VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKERINGEN. - \VET VAN 11 JUNI 
1874, ARTIKEL 22 . - lNDEPLAATSSTEL
LING VAN DE VERZEKERAAR, DIE DE 
SCHADE HEEFT EETAALD, IN DE REOH
TEN VAN DE \TERZEKERDE. - GRENS 
VAN DEZE INDEPLAATSSTELLING. 

3° VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKERINGEN. - WET VAN 11 JUNI 
1874, ARTIKEL 22. - lNDEPLAATSSTEL
LING VAN DE VERZEKERAAR, DIE DE 
SOHADEVERGOEDING HEEFT BETAALD, 
IN DE REOHTEN VAN DE VERZEKERDE. 
- UITGESTREKTHEID VAN DE OVER
DRAOHT VAN DE ALDUS OVERGEDRAGEN 
SOHULDVORDERING. 

4° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VERZEKERAAR VAN DE EURGER
REOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE BEKLAAGDE, INZAKE MOTORRIJTUI
GEN, DIE VOOR HET STRAFGEREOHT 
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VRIJWILLIG IS TUSSENGEKOMEN EN 
JEGENS DE BENADEELDE PARTIJ IS 
VEROORDEELD . - HOGER BEROEP VAN 
DEZE VERZEKERAAR ALLEEN. - 0NT
VA..L'fKELIJKHEID. - GEVOLGEN. 

5° VERZEKERINGEN. - VERPLICRTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE lVIOTORRIJTUIGEN. - VERZEKE

RAAR VAN DE BEKLAAGDE , DIE VOOR 
RET STRAFGERECRT VRIJWILLIG IS TUS
SENGEKOMEN EN JEGENS DE BENA
DEELDE' PARTIJ IS VEROORDEELD. -

HOGER BEROEP VAN DEZE VERZEKE
RAAR ALLEEN.- 0 N TVANKELIJKREID. 
- GEVOLGEN. 

6° OASSATIEl\1IDDELEN. - STRAFZA
KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - MIDDEL GEGROND OP EEN 
DOOR DE RECRTER BEGANE RECRTS

DWALING. - DWALING ZONDER IN
VLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN RET 
BESCRIKKENDE GEDEELTE.- MIDDEL 

ZONDER BELANG. 

l 0 Wannee?' de btu·geTlijke pm·tij zich in 
cassatie heeft voorzien tegen de beslissing 
op haa1· ?'echtsvoTde?·ing en ve1·volgens 
van haaT vooTziening afstand heeft ge
daan om de enlcele 1·eden dat deze beslis
sing geen eindbeslissing is, in de zin 
van a1·tikel 4·16 van het TVetboelc van 
st?·afvo?·deTing, lean deze afstand niet als 
een be?'ttsting wo1·den gMnte1p1·etee1'd en 
wordt hij doo1· het H of niet gedec·reteenl, 
indien doo1· het H of wo1·dt vastgesteld 
dat deze beslissing een eindbeslissing 
is (1). 

2° De bij m·tilcel 22 van de wet van 11 juni 
187 4 ingevoe1·de indeplaatsstelling ten 
voo1·dele van de ve?·zelce?·am· die de doo1· 
de ve?·zeke1·ing gedelcte schade heeft be
taald, heeft tot gevol g dat de schttldvonle
?'ing zelf van de ve1·zeke?·de tegen de voo1· 
de schade aanspmlcelijlce de1·de, met al 
haa1· bestanddelen en toebeho1·en, ten 

(1) Oass., 26 februari 1968 (A1'1', cctss., 1968, 
biz. 841) en 6 januari 19G9 (ibid., 1969, 
biz. 424). 

(2) Oass., 6 december 1965 (Bull. en PAsrc., 
196G, I, 443) en 17 maart 1967 (An·. cass., 
1967, biz. 885). 

(3) Argt. cass., 6 december 1965, waarvan 
sprake in de voorgaande noot ; men raadpiege 
cass., 21 mei 1964 (ibid., 1964, I, 497); 
21 oktober en 22 november 1965 (ibid., 1966, 
I, 240 en 384); DE PAGE, d. III, nrs. 514, 551 
en 552 ; DALcQ, Tmite de la ?'esponsabilite 

belope van die schadeve1·goeding aan de 
veTzelcemaT wo1·dt ove1·ged1·agen (2). 

3° De ove1·dmcht van de schuldv01·de?·ing 
van de veTzelcenle tegen de voo1· de schade 
aansp1·alcelijlce de1·de aan de ve?·zekeTam·, 
die de schadeve1·goeding heeft betaald, 
ten gevolge van de indeplaatsstelling 
wellce doo1· a1·tilcel 22 van de wet van 
11 juni 187 4· is ingevoe1·d, geschiedt ten 
belope van de ve1·goeding die ctan de 
ve1·zelcenle we1·d betaald en niet naa1· 
gelang van de 1·echten van de ve1·zelce?·de 
ten aanzien van de voo1· de schade aan
spmlcelijlce de1·den (3). 

4° en 5° De ve?'zeke?·aa?" van de btwge?·
?'echtelijlce acmsprakelijlcheid van de 
beklaagde, die v1·ijwillig is lttssengeko
men voo1· het st1·af ge1·echt dat lcennis 
heeft genomen van de ?'echtsvO?·de?·ing 
tot ve1·goeding van de schade ve1·ooTzaalct 
doo?" het moto1'1'ijtttig van de beklaagde 
en die samen met de belclaagde is ve1'001'
deeld tot de betaling van schadeve1·goe
ding aan de benadeelde pa1·tij, is ont
vanlcelijk om alleen hogeT be?"oep in , te 
stellen tegen deze beslissing, om de be
slissing op de stmfvonle?·ing te betwisten 
in zove1· zijn eigen ve?·oo?·deling hie1'0p 
is geg1·oncl (4) en alle middelen aan te 
voe1·en die de belclaagcle had lcunnen 
voonl1·agen om hem voo?" het ongeval niet 
aanspmlcelijk te doen ve1·klaTen (5). 
(Wet van l juli 1956, art. 9; Sv., 
art . 202.) 

6° Niet ontvanlcelijlc, bij geb1·eke van be
lang, is het middel clat aan de ?'echte?' 
ve1·wijt een nchtsclwaling te hebben 
begaan, wannee1· deze zoncle1· invloed is 
op de wettelijlcheid van het best1·eden 
beschilclcende gedeelte ( 6). 

(DAFFE, wwe VANROOF, T. DAUCHOT, 
NAAMLOZE VENNOOTSCHA,P « VERZEKE

RINGSlVIAA,TSCRAPPIJ VAN DE SCHELDE » 
EN NAA,MLOZE VENNOOTSCHAP « SOCIETE 

civile, d. II, nr. 3445; ·Rep. pTat. d1·. belge, 
Bijv., d. III, V 0 Assu1·ances te1Test1·es (cont?·at 
en general), m·s. 323 en voig. 

(4) Vgl. cass., 13 april1961 (Bull. en PAsrc., 
1961, I, 764) ; men raadplege a cont?·a?·io cass., 
4 april 1966 (ibicl., 1966, I, 1023). 

(5) 1vlen raadpiege Rep. pmt. d1·. belge, 
Bijv., d. III, V 0 AssttTances te?Test?·es (cont?·ats 
JJaTticulie?'s), nr. 928. 

(6) Cass., 10 mei 1971 (An·. cass., 1971, 
biz. 891); vgl. in burgerlijke zaken, cass., 
6 janua.ri 1967 (ibid., 1967, biz. 538). 



-384-

SUISSE D'ASSURANOES OONTRE LES 
ACCIDENTS WINTERTHUR » ; DA.UOHOT 

EN NA.A,MLOZE VENNOOTSOHAP « VERZE
KERINGSlVIA.ATSOHA.PPIJ VAN DE SOREL

DE », T. NAAlVILOZE VENNOOTSOHA.P 
« SOCIETE SUISSE D'ASSURA.NOES OON

TRE LES ACCIDENTS WINTERTHUR ».) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 januari 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Op de voorziening van Isabelle 
Daffe, burgerlijke partij : 

Betreffende de afstand van de voorzie
ning: 

Overwegende dat, door tussenkomst 
van Mr. Mahieu, advocaat, houder van 
de stu.kken en optredende namens eiseres, 
deze verklaard heeft afstand te doen van 
haar voorziening; dat die afstand uit
drulzkelijk gegrond werd op de reden dat 
het bestreden arrest geen eindarrest was 
in de zin van artikel416 van het \iVetboek 
van strafvorclering en dat eiseres zich het 
recht voorbehoudt orn haar voorziening 
opnieuw in te stellen, naclat een eindbe
slissing zal zijn gewezen ; 

Overwegende dat het arrest uitspraak 
doet op alle eisen van eiseres en de ver
weerders Dauchot en de namnloze ven
nootschap de Verzekeringsmaatschappij 
De Schelde in de kosten veroordeelt ; dat 
het, met bevestiging van het beroepen 
vonnis, zich claarnaast ertoe beperkt « de 
uitspraak aan te houden over de vergoe
ding die de burgerlijke partij Van hoof 
(thans eiseres) zou kmmen vorderen, 
indien zij inkomstenbelasting zou moeten 
betalen op het bedrag toegekend als ver
goeding voor materiele schade » ; 

Overwegende dat, niettegenstaande dat 
voorbehoud waarbij eiseres het recht 
bewaart een rechtsvordering in te stellen 
in geval van een toekomstige en onzekere 
schade, daannee de rechtsmacht van het 
hof van beroep is uitgeput ; 

Dat hie1·uit volgt dat de beslissing, door 
genoemd' hof gewezen, een ·eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het vVet
boek van strafvordering en hiertegen 
cassatieberoep kan ·worden ingestelcl ; 

Dat er derhalve geen grand is om de 
afstancl van de voorziening te decreteren, 
daa.r de afstand door een dwaling is aan
getast en niet kan worden geiuterpreteerd 
als een berusting in de beslissing ; . 

Over het middel afgeleid uit de schen- I 

cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1161, 1250, 1251, 1320, 1322, 1382, 
1383, 1689, 1690 van het Burgerlijk Wet
hoek en 22 van de wet van 11 juni 1874 
betreffende verzekering te land, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist dat 
het bedTag van 2.500.000 frank dat de 
verweerster Winterthur aan eiseres had 
betaald ter uitvoering van de overeen
komst voor gemeenschappelijke ongeval
lenverzekering, door de werkgever van 
de echtgenoot van eiseres ten voordele 
van zijn personeelsleden afgesloten, 
krachtens de bedingen van die overeen
komst moet worden afgetrokken van de 
schadevergoeding waarop eiseres jegens 
Dauchot en zijn verzekeraar, de maat
schappij naamloze vennootschap « De 
Schelde », gemeenrechtelijli aanspraak 
kon maken, en daarvoor enerzijds hierop 
steunt dat, luidens artikel 27 van de 
algemene beclingen van het gemeenschap
p~lijk verzeke~ingscontract, « de begun
strgde zrch m reeler geval ontzegt de ver
goedingen die door een derde verschul
digd zijn, te cmnuleren en zich daaren
boven verbindt tot beloop van de door 
de rnaatschappij Winterthur betaalde 
sollllnen, aan deze laatste zijn rechten 
tegen deze derde over te dragen », en 
anderzijds hierop dat de door eiser op 
26 januari 1970 ondertekende overdracht 
van schuldvordering « aan de verweerder 
Dauchot op 6 maart 1970 betekend werd 
en dus kan worden tegengeworpen aan 
derden, in de ·eerste plaats aan Dauchot 
zelf en aan de naamloze vermootschap 
De Schelde, in de zaak vrijwillig tussen
komende. partij », 

te1·wijl, em·ste ondenleel, lui dens arti
kel 27 van de algemene beclingen van het 
gemeenschappelijk verzekeringscontrad 
« de bepalingen van artikel 1251 van het 
Bmgerlijk \iV etboek en van artikel 22 
van de wet van 11 jmli 1874 op de ver
zekeringen, aangaande subrogatie, toe
pa.sselijk zijn, dienvolgens de maatschap
prJ gesubrogeerdrs m alle rechten en vor
deringen die aan de ondertekenaar, ver
zekerden of begunstigden behoren tegen
over de de1·den daders van of verantwoor
delijk voor de ongevallen en in ieder 
geval de ondertekenaar, verzekerden of 
begtmstigden zich verbinden tot beloop 
van de door de maatschappij betaalde of 
verschuldigde sommen, aan deze laatste 
h1.m rechten tegen deze derden over te 
dragen » ; de bewoorclingen van dit bedino· 
geenszins insluiten dat er overdracht va:'; 
schuldvordering is geweest, maar enkt;)l 
dat eiseres zich heeft verbonden haar 
rechten tegen de voor het ongeval aan-
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verzekeraar die de schadevergoeding 
heeft betaald, welk artikel krachtens het 
ten gunste van de echtgenoot van eiseres 
afgesloten contract van gemeenschappe
lijke ongevallenverzekering toepasselijk 

sprakelijke derde over te dragen ; eiseres 
in de kwijting die zij op 26 januari 1970 
heeft ondertekend, verklaart dat de ver
weerster naamloze vennootschap Winter
thur ten belope van het b etaalde bedrag 
in h aar rechten tegenover de derden ten 
gevolge van het schadegeval treedt ; de 
akte van betekening van 6 maart 1970, 
waaraan eiseres trouwens vreemd is, 
derha.lve verkeerdelijk vermeldt dat ver
weerster de overnemer is van de schuld
vordering van eiseres ; waaruit volgt dat, 
door zijn beslissing te gronden op een 
niet bestaancle overclracht van schulcl
vordering, het arrest de bewijskracht van 
de b edingen cler gemeenschappelijke ver
zekeringsovereenkomst, en van de tekst 
van voornoemde kwijting schendt (scherr
cling van de artikelen 1320, 1322, 1689 
en 1690 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, door te beslissen dat 
krachtens de regel van niet-cumulatie 
het geheel van het door de verweerster, 
d e naamloze vennootschap Winterthur, 
aan eiseres betaalcle bedrag moet afge
trokken worden van de aan eiseres ge
m eenrechtelijk verschulcligcle schadever
goecling, het arrest een verkeercle uitleg
ging geeft aan artikel 27 van het gemeen
schappelijk verzekeringscontract betref
fencle het cumulatieverbod en aan de 
k wijting van 26 januari 1970, die slechts 
als voorwerp kLmnen hebben d e vergoe
dingen voor welke de maatschappij vVin
terthur, verweerster, in de rechten van 
eiseres treeclt, in onderhavig geval in haar 
recht op vergoecling van de twee dercle 
van de materiele schade wegens het ver
lies van de beroepsinkomsten van haar 
echtgenoot, zonder dat dit recht zich 
uitstrekt tot het overige derde van de 
schadevergoeding, waarvoor eiseres zich 
op geen enkel r echt kan beroepen tegen 
d e dader die voor h et ongeval aansprake
lijk is (schencling van d e artikelen 1161, 
1250, 1251, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
W etboek en 22 van de wet van 11 juni 
1874 betreffende verzekering t e land); 

de1·de onde1·deel, het arrest niet ant
woordt op het middel dat eiseres in ha,ar 
tweede conclusie voor het hof van beroep 
aanvoerde en waarin zij stelde dat de 
naamloze vennootschap Winterthur han
delde als iemand die in de rechten van 
haar verzekerden is getreden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de indeplaatsstelling 
welke bij artikel 22 van de wet van 11 juni 
1874 is ingevoerd ten gtmste van de 
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is gemaakt op de betrekkingen tussen 
eiseres en verweerster, de maatschappij 
Winterthur, tot gevolg heeft dat, ten 
bedrage van deze schadevergoeding, de 
schuldvordering zelf van de verzekerde 
tegen de voor het ongeval aansprakelijke 
derde overgaat van bet vermogen van de 
verzekerde naar dat van de verzekeraar ; 

Dat, door zijn beslissing te gronden op 
een overdracht van schuldvordering, het 
arrest derhalve van de in het middel 
bedoelde stukken een interpretatie geeft 
die met de bewoordingen van die alden 
niet onverenigbaar is ; 

Dat clit onderdeel van het midclel feite
lijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel b etreft : 

Overwegende , dat, krachtens het ge
meenschappelijk verzekeringscontract, de 
schuldvordering van de verzekerde tegen 
de voor de schade aansprakelijke dm·de 
aan de verzekeraar die de schadevergoe
cling heeft betaald, wordt overgedragen 
ten belope van de-betaalde schadevergoe-· 
cling en niet naar gelang van de rechten 
van de verzekerde ten aanzien van de 
derde die voor de schade aansprakeli]k 
is; 

Dat de rechtsoorzaak van de rechten 
van de overnemencle maatschappij im
m ers verschillend en onafhankelijk is van 
de oorzaak van het recht -van eiseres 
tegen de derde die voor de schade aan~ 
sprakelijk is ; 

D at derhalve, door aan de verweerster, 
de maatschappij Winterthur, bet totale 
bedrag toe te kennen, dat zij luachtens 
het contract van gemeenschappelijke 
ongevallenverzekering aan eiseres heeft 
betaald, en door dat bedrag af te trekken 
van d e schadevergoeding waarop laatst
genoemde gemeenrechtelijk aanspraak 
kon maken, zonder rekening te houden 
met het ten laste van de echtgenoot van 
eiseres gelaten gedeelte van de aansprake
lijkheid voor het ongeval, het arrest de 
in het middel aangehaalde wetsbepalin
gen juist heeft toegepast; 

Dat clit onderdeel van het middel naar 
rech t faalt ; 

Wat bet derde onderdeel betreft : / 

Overwegende dat, daar de « indeplaats
stelling " de overdracht van de schuld
vordering van eiseres aan de maatschap
pij Winterthur tot gevolg heeft gehad, 
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~oals in het antwoord op het eerste middel 
is gezegd, het arrest, dat gegrond is op 
de overdracht van de schuldvordering, 
niet gehouden was een ander antwoord te 
geven op de conclusie, waarin eiseres 
aanvoerde dat de verweerster, de maat
I:!Chappij Winterthm, enkel i:n de rechten 
van eiseres was getreden ; 
·' Dat het middel niet kan worden aan
~enomen; 

· II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap verzekeringsmaatschappij 
De Schelde : · 

i Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
vVetboek, 23, 26, 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 3, .4 van de wet van 17 april 
1878 houclencle de voorafgaande titel.van 
het vVetboek van strafvorclering, 199, 
202 van het Wetboek van strafvorclering, 
6 en 9 van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorvoertuigen, 

doo1·dat het bestreden arrest eiseres 
veroordeelt mn aan verweerster het be
drag van 2.500.000 frank, alsmede de 
interest en de kosten te betalen, op grond 
dat beklaagcle geen hoger beroep had 
aangetekencl tegen de strafrechtelijke 
beschikkingen van het vonnis waarbij 
hij wercl veroorcleelcl wegens onopzette
lijk cloden, waarvan een van de oorzaken 
hierin lag dat hij in staat va.n dronken
schap zijn autovoertuig had bestuurd ; 
die strafrechtelijke beschikkingen in 
kracht van gewijsde waren gegaan, waar
uit volgde dat e1·ga omnes de aanspra
kelijkheid voor het ongeval op de be
klaagde rustte, voor zover d eze bestm.u·
der, die voor een zichtbare en voorzien
bare hindernis was komen. te staan, ze 
niet had lnmnen ontwijken, omdat door 
zijn staat van dronkenschap zijn oplet
tendheid en zijn gezichtsscherpte waren 
verminderd ; de enige vraag die bij het 
beperkte hoger beroep van de beklaagde 
kon worden gesteld, was of de aansprake
lijkheid moest worden verdeeld en in 
welke verhoucling en de eerste rechters 
terecht hadden geoordeeld dat de schuld 
van de beklaagde, die niet had geaarzeld 
het stum· te nenien met een bloedalcohol
gehalte van 2,48 gram per liter, zwaarcler 
was clan die van de getroffenen en de aan
s'pr:ikelijkheicl hadclen verdeeld, door 
twee derde op .beklaagde en een derde op 
de getroffene te doen rusten, 

te1·wijl, zoals het arrest ·vaststelt, 
eiseres regelmatig een hoger beroep had 

ingesteld betreffende de civielreohtelijke 
besohikkingen van het vonnis, overeen
komstig het reoht haar verleend bij de 
artikelen 199, 202 van het Wetboek van 
strafvordering en 9 van voornoemcle wet 
van 1 juli 1956, waaruit volgt dat lu·aoh
tens de artikelen 23, 26, 28 van het 
Gerechtelijk W etboek, 3 en 4 van voor
noemde wet van 17 april 1878 de beslis
sing waartegen hoger beroep en meer 
bepaaldelijk de beslissing van de eerste 
rechter, waarbij beklaagde ten m inste 
gedeeltelijk voor het bedoelde dodelijke 
ongeval aansprakelijk werd verklaard, 
ten opziohte van eiseres niet in lu·aoht 
van gewijsde waren gegaan; 

terwijl het feit dat beklaagde in staat 
van dronkenschap of onder invloed van 
alooholische dranken een voertuig had 
bestuurd en dit misdrijf in hoofde van de 
beklaagde een zwaardere fout opleverde 
dan clie van de getroffene, niet volstaat 
om te bewijzen dat de fout van de be
klaagde de oorzaak was van bedoeld 
dodelijk ongeval en om beklaagde aan
sprakelijk te stellen overeenkomstig de 
artikelen 1382, 1383 van het Bm·gerlijk 
Wetboek, 418 en 419 van het Strafwet
boek,' en evemnin o1n dientengevolge 
eiseres te verpliohten de benadeelde par
tijen overeenlwmstig artikel 6 van voor
noemde wet van 1 jnli 1956 schadeloos te 
stellen, 

en terwijl hiei·uit volgt dat de over
wegingen van het arrest niet voldoende 
zijn om de verwerping te recbtvaarcligen 
van het verweermiddel waarin eiseres bij 
conclusie voor bet bof van beroep aan
voerde dat de oorzaak van het ongeval 
aileen moest worden gezoobt in de mis
drijven en de onvoorzichtigheden van het 
slachtoffer, dat voor beklaagde een on
voorzienbare hindernis was geweest, en 
bet arrest op dat pmlt onvoldoende met 
redenen is omkleed, wat schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet oplevert : 

Overwegende dat, niettegenstaande het 
beperkt hoger beroep van de beklaa.gde, 
eiseres krachtens haar hoger beroep het 
recht had de beslissing op de strafvorde
ring te bestrijden, in zover deze grond 
opleverde voor haar eigen veroordeling, 
alsmede aile middelen aan te voeren die 
de beklaagde had lnmnen voorclragen 
om te doen verklaren dat hij voor het 
ongeval niet aansprakelijk was ; 

Overwegende dat bet arrest derhalve 
de :devolutieve kracht van het hoger 
beroep miskent als het beslist « dat de 
strafrechtelijke beschikkingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, waaruit volgt 
e1·ga omnes dat de aansprakelijkheid 
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voor het ongeval op de beklaagde Dan
chat rust voor zover deze bestuurder, die 
voor een zichtbare en voorzienbare hin
dernis was komen te staan, ze niet had 
kunnen ontwijken, omdat door zijn staat 
van dronkenschap zijn oplettendheid en 
zijn gezichtsscherpte waren verminderd n ; 

Overwegende echter dat het arrest 
enerzijds de redenen aangeeft waarom 
de inbreuken op artikel 48, 50 en 6°, van 
h et wegverkeersreglement die eiseres aan 
h et slachtoffer verwijt, slechts voor een 
derde het ongeval h ebben h elpen veroor
zaken en anderzijds erop wijst « dat de 
eerste rechters terecht hebben overwogen 
dat d e schuld van de beklaagde, die niet 
h ad geaarzeld b et stnnr t e nemen met 
een bloedalcoholgehalte van 2,48 gram 
per liter, zwaarder is dan die van de 
getroffene en de aansprakelijkheid terecht 
h ebben verdeeld door twee derde op 
b eklaagde te doen rusten n ; 

Dat het aldus impliciet doch zeker een 
oorzakelijk verband vaststelt tussen h et 
ongeval, de dronkenschap alsmede het 
bloedalcoholgehalte van beklaagde en 
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat dientengevolge h et middel in zijn 
eerste onderdeel niet ontvankelijk is 
wegens het ontbreken van belang en voor 
het overige feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de · 
Grondwet, 1251, 1252, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk vVetboek en 22 van 
d e verzekeringswet van 11 j1.mi 1874, 

doonlat, na te hebben beslist dat een 
derde van de aansprakelijkheid voor het 
bedoelde ongeval op de getroffene rust en 
slechts twee derde op b eklaagde, en na 
te hebben vastgesteld dat ter uitvoering 
van b et gemeenschappelijk verzekerings
contract van 21 jannari 1965 verweerster 
aan de partij Daffe, weduwe Vanhoof, 
een bedrag van 2.500.000 frank heeft 
b etaald, het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster het geheel van dit 
b edrag te betalen, op grand dat luidens 
artikel 27 van de algemene bedingen van 
h et gemeenschappelijk verzekeringscon
tract de begunstigde zich in ieder geval 
ontzegt de vergoedingen die hij nit het 
contract h eeft getrokken, te cumuleren 
met die welke hem door een derde zouden 
v erschuldigd zinj, en zich daarenboven 
verbindt tot IJeloop van de door de ver- . 
weerster betaalde sommen, aan deze zijn 
rechten tegen deze derde over te dragen ; 
de overdracht van de schuldvordering 
aan beklaagde bij deurwaardersexploot 

. werd betekend ; 2.ijn dus kan worden 

tegengeworpen aan beklaagde en aan 
eiseres; het bedrag van 2.500.000 frank 
dat door verweerster aan voornoemde 
partij Daffe werd betaald, krachtens de 
regel van niet-cumulatie ingevolge de 
overeenkomst moet worden afgetrokken 
van de schadevergoedingen die gemeen
rechtelijk aan de partij Daffe verschul
digd zijn, waaruit trouwens voor be
klaagde of eiseres geen enkel nadeel zal 
ontstaan, vermits zij niet m eer zullen 
behoeven te beta1en dan de gemeem'ech
telijk verschnldigde vergoedingen die te 
verdelen zijn onder de rechtverkrijgenden 
van de getroffene, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, luidens arti
kel 27 van de algemene bedingen van het 
gemeenschappelijk verzekeringscontract, 
dat op 21 jannari 1965 werd afgesloten; 
enerzijds, de bepalingen van artikel 1251 
van het Bnrgerlijk Wetboek en van arti
kel 22 van d e wet van 11 juni 1874 op de 
verzekeringen aangaande subrogatie toe
passelijk waren, diensvolgens verweerster 
gesubrogeerd was in alle rechten en acties 
die aan de ondertekenaar, verzekerden of 
begunstigden toebehoren t egenover de 
derden daders van of aansprakelijk voor 
de ongevallen en dat de ondertekenaar 
zich verbond, een overdracht van schuld
vordering toe te staan, maar dit arti
k el 27 anderzijds niet insloot dat er 
overd:racht van schnldvordering was ge
weest ; eiseres in de kwijting die zij op 
26 januari 1970 heeft ondertekend, ver
klaarde dat de verweerster t er zake van 
het schadegeval en ten belope van het 
betaalde bedrag in haar rechten tegen
over de .derden treedt; de alde van b ete
kening van 6 maart 1970 derhalve ver
keerdelijk vermeldt dat verweerster de 
overnemer is van de schnldvordering van 
eiseres ; waaruit volgt dat, door zijn 
beslissing te gronden op een onbestaande 
overdracht van schuldvordering, het 
arrest de bewijskracht van de bedingen 
van de gemeenschappelijke verzekerings
overeenkomst en van de tekst van voor
noemde kwijting schendt ; 

tweede onde1·deel, krachtens de regels 
van de indeplaatsstelling zoals vastge
steld bij de artikelen 1251 v an het Bur
gerlijk Wetboek en 22 van de wet van 
11 juni 1874, waarnaar de gemeenschap
pelijke verzekeringsovereenkomst ver
wijst, en bij artikel 1252 van het Burger
lijk W etboek waarnaar artikel 22 van de 
wet van 11 juni 1874 verwijst, en met 
inachtneming van het feit dat de partij 
Daffe slechts vergoeding kon eisen ten: 
belope van twee derde van de schade, 
verweerster niet meer kon eisen dan 
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twee derde van 2.500.000 frank, welk 
bedrag zij aan de partij Daffe had be
taald; 

de1·de onde1·deel, de pa.rtij Daffe in haar 
tweede conclusie voor bet hof van beroep 
stelde dat slechts twee derde van 
2.500.000 frank moesten worden afge
trokken van de schadevergoeding die de 
aansprakelijke derde haar verschulcligd 
was en deze stelling niet op de gevolgen 
van een zogenaamde overdracht van 
schuldvordering, maar op de gevolgen 
van de indeplaatsstelling grondde ; het 
arrest niet antwoordt op het middel dat 
de partij Daffe aldus uit de gevolgen van 
de indeplaatsstelling afl.eidde, zcidat het 
arrest niet op passende wijze, zoals ver
eist bij artikel 97 van de Grondwet, met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
van het aan de burgerlijke partij Dafle 
verschulcligde bedrag 2.500.000 frank 
moet worden afgetrokken, welk bedrag 
eiseres veroordeeld werd in solid~tm met 
de beklaagde, aan verweerster te beta
len; 

Dat ten gevolge van de verwerping van 
de voorziening van de beU"gerlijke partij 
Daffe, het middel geen belang meer ople
vert; 

Dat het derhalve niet ontvankelijk is ; 

III. Op de voorziening van Dauchot : 

Overwegende dat eiser geen enkel mid
del aanvoert ; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de afstand van de voorziening van de 
eiseres Daffe, verwerpt de voorzieningen ; 
veroordeelt iedere eiser in de kosten van 
zijn voorzieni:ng en de eiseres Daffe 
bovendien in die van de afstandsakte. 

20 december 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Trousse. - Gelijkl~tidende concltt
sie, de H. Paull\'Iahaux, eerste advocaat
generaal.- Pleite1·s, de HH. 1\'Iahieu (van 
de balie te Brussel), Bayart en DeBruyn. 

2e ,KAMER.- 20 december 1971. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
GEEN VERSLAG.- NIETIGHEID·. 

In stmjzaken is het vonnis in hoge1· be1·oep 
nietig, wannee1· geen ve1·slag is gedaa;n 
doo1· een van de 1·echte1's (1), zelfs indien 
alleen de btwge1'lijlce 1'echtsvo1·de1·ing aan
hangig is gemaalct bij de 1'echtB?· in hoge1' 
be1·oep (2). (Sv., art. 172 en 209.) 

(BURNI,AUX EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« OLIEFABRIEKEN VA.J....,.DEl\iOORTELE », 
T. THOMAS EN NATIONAAL VERBOND 
VA.N SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de twee be
streden vonnissen, op 25 september 1970 
en 19 maart 1971 in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Na.men; 

Overwegende enerzijds dat de eisers 
hem voorzieningen hebben beperkt tot 
de beslissingen op de burgerlijke rechts
vordering tegen hen ingesteld, wat de 
bestaansreden ontneernt aan de voorzie
ning tegen bet vonnis van 25 september 
1970, verm.its clit slechts uitspraak doet 

. op de strafvordering ; . 
Dat anderzijds de eisers afstancl h ebben 

gedaan van hem. voorziening t egen de 
beslissingen op de burgerlijke rechtsvor
dering die tegen hen door Thomas is 
ingesteld; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing op de beU"gerlijke rechtsvor
dering tegen de eisers ingesteld door het 
Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten : 

Over het eerste middel, afgeleicl uio de 
schending van de artikelen 153, 172 
(gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 
1 mei 1849), 176, 192, 209, 210 en 211 
van bet W etboek van strafvorclering, 96 
en 97 van de Grondwet, 

do01·dat, uitspra!1k doende in hoger 
beroep op de burgerlijke rechtsvorclerin
gen, de correctionele rechtbank bij vonnis 
van 25 september 1970 de h ogere beroe
pen heeft ontvangen, en alvorens recht 
te doen over de overige pemten, de per
soonlijke verschijning van de burgerlijke 
partij Thomas ter terechtzitting van 
16 oktober 1970 h eeft bevolen, en daarna, 

(1) Cass., 18 april 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1047) en de noten 1 en 2, van F.D. ; 
men raadplege cass., 10 april 1967 (A1'1' . cass., 
1967; biz. 954). 

(2) Cass., 28 oktober 1957 (Bull. en PAsrc., 
1958, I, 195) en de noten 2 en 3. 
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toen het rechtscollege anders was samen
gesteld, het geding heeft voortgezet op de 
terechtzitting van 19 februari 1971 waar
op de debatten werden gesloten, nadat 
Thomas Marceau persoonlijk was ver
schenen en de raadslieden van de partijen 
werden gehoord, en bij vonnis van 
19 maart 1971 op de burgerlijke rechts
vorderingen uitspraak heeft gedaan, zon
der een verslag van een van de rechters 
die zitting hadden op 19 februari 1971 en 
19 maart 1971, en doordat laatstgenoemd 
voru1is clerhalve nietig is, vermits bij d e 
uitspraak van de correctionele r echtbank 
in hoger beroep het verslag van een van 
de rechters een substantiele vorm is, die 
op straffe van nietigheicl is voorgeschre
ven, zelfs indien bij de rechtbank slechts 
burgerlijke rechtsvorcleringen aanhangig 
zijn gemaakt : 

Overwegende clat de correctionele 
rechtbank bij vonnis van 25 september 
1970 haar uitspraak op de burgerlijke 
rechtsvorcleringen heeft aangehouden en 
d e persoonlijke v erschijning van Thomas 
op de terechtzitting van 16 oktober 1970 
heeft bevolen ; clat Thomas persoonlijk 
op die terechtzitting is verschenen en dat 
de rechtbank, samengestelcl zoals voor 
het vomlis van 25 september 1970, de 
sluiting van de debatten h eE'ft bevolen 
en haar uitspraak over de zaak heeft 
gestelcl op 30 oktober 1970 ; dat vercler, 
toen de rechtbank anders was samenge
stelcl, de zaak achtereenvolgens uitgesteld 
wercl tot 18 december 1970 en tot 
19 februari 1971 ; clat op die datum 
Thomas persoonlijk voor de anders 
samengestelde r echtbank is verschenen, 
de raadslieclen van de partijen werden 
gehoord, de debatten gesloten en de uit
spraak over de zaak op 19 maart 1971 
werd gesteld; dat op deze terechtzitting 
de rechtbank . uitspraak heeft gedaan op 
de burgerlijke rechtsvorderingen, zonder 
dat het proces-verbaal van de zitting of 
h et vonnis melding maken van een ver
slag gedaan door een van de rechters ter 
terechtzitt ing van de anclers sa.m enge
stelcle rechtbank; 

Overwegende clat in strafza.ken het 
vom1is in hoger beroep niet kan worden 
gewezen clan op het verslag van een van 
de rechters, zelfs indien alleen de burger
lijke rechtsvordering aanhangig is ge
maakt bij de rechter in hoger beroep ; 

Overwegende dat het verzuim van die 
substantiele vorm de vernietiging van 
het bestreden vom1is met zich brengt ; 

Dat h et middel gegrond is ; 

Om die r edenen, en zonder dater aan-

leicling bestaat om het tweecle middel te 
onderzoeken, welk midclel, zelfs al was 
h et gegrond, geen ruimere vernietiging 
kan meebrengen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover zij gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de verweerder Tho
mas tegen de eisers ; vernietigt het vonnis 
van 19 maart 1971 in zover het uitspraak 
doet op de burgerlijke rechtsvordering 
van de verweerster het N ationaal Ver
boncl van Socialistische Mutualiteiten 
t egen de eisers en in zover het uitspraak 
doet over de kosten ; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt clat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt de 
eisers in de helft van de kosten en de 
verweerster het N ationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten in de andere 
helft ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Dinant, zitting houdende in hager beroep. 

. 20 december 1971. - 2e lmmer. -
Voo1·zittm· en Ve1·slaggeve1·, de H. Per
richon, raadsheer waarnemend voorzit
t er. . Gelijklttidende conclttsie, de 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. - Pleite?', de H. De Bruyn. 

2° KAMER. - 20 december 1971. 

l 0 R.EDENEN VAN DE YONNI SSEN 
EN ARR.ESTEN.- STRAFZAKE T,

REDE:r-.~N DOOR TEGENSTRlJDIG,iEID 
AANGETAST. - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNI SSEN 
EN ARR ESTEN. - STI<AFZAKEN.
BESLISSil\.G DIE DE FEITELIJKE GEGE
VENS NADER OlliSCHRIJFT \VAAROP ZIJ 
IS GEGROND.- BESLISSING DIE ALDUS 
ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE WAARIN 
ANDERSLUIDENDE OF STRIJDIGE l!'EITE
LIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGE
ZET. - REGELM:ATIG GEM:OTIVEERDE 
BESLISSING. 

l o Een ?'echte?·lijke beslissing is doo?' tegen
stTijdigheid aangetast niet alleen wan
nee?' de 1·edenen van de beslissing op de 
stmjvo?'de1·ing ellcam· tegenspnken, mam· 
ook wannee?' deze Tedenen st?·ijclig zijn 
met die van de beslissing op de bu1·ge1·-
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lijke 1'echtsvorde1·ing (1). (Grondwet, 
art. 97}. (Impliciete oplossing.) 

2° De 1·echte1' die de gegevens nade1· om
sclw'ijjt waa1·op hij zijn beslissing g1·onclt, 
beantwoonlt aldtts, doo1· ze te ve1·we1pen, 
de conclttsie wam·in ande1·slttidende of 
st1·ijdige jeitalijke gegevens zijn ttiteen
gezet en motivee1·t de1·halve 1·egelmatig 
zijn beslissing (2). ( Grondwet, art. 97.) 

(VIGNERON, T. D'Al\iATO.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening is gericht 
tegen het openbaar ministe1;ie : 

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

doo1·dat, na de telastlegging van ver
wonding door onvoorzichtigheid bewezen 
te hebben verklaard tegen eiser, met 
name op grond dat uit geen enkel gegeven 
van het vooronderzoek volgt dat de 
getroffene al lopende de rijbaan heeft 
overgestoken en dat niet blijkt dat dit 
oversteken voor beklaagcle niet was te 
voorzien, het best.reden arrest met be
trekking tot de bmgerlijke belangen 
beslist de aansprakelijkheid in twee te 
verdelen, door overneining van de gran
den van de eerste rechter, luidens welke 
de getroffene de rijbaan heeft betreden 
zonder te !etten op zijn eigen v eiligheid 
en zonder zich te vergewissen of hij zulks 
kon doen zonder enig gevaar of zonder 
het verkeer te hinderen, 

te1·wijl die opeenvolgende redenen on
verenigbaar zijn ; de voetganger inuners 
die de rijbaan betreedt zonder zich te 
bekonuner;en om het verkeer, noodzake
lijkerwijs de verwachting van de aldaar 
rijdende autobestuurder verijdelt en al
dus de hindernis tot iets onvoorzienbaar 
maakt, wat door de andere redenen van 
het arrest wordt ontkend; door deze 
te15enstrijdigheid in de motivering de 
fe1tenrechter de verplichting niet is nage-

(1) Men raadplege cass., 19 april 1971 (A1'1' , 
cass., 1971, blz. 767) en noot 3; vgl. cass., 
4 november 1971, supm, blz. 236. 

(2) Oa,ss., 27 april 1971 (A1'1' . cass., 1971, 
b iz. 828). 

komen zijn beslissing naar vereiste van 
de wet met redenen te omkleden : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is te beslissen dat onder de gegeven om
standigheden enerzijds een voetganger 
een fout begaat, wanneer hij bij het op 
dagen van een autobestuurder de rijbaan 
betreedt zonder te !etten op zijn eigen 
vmligl~md en zonder zich te vergewissen 
dat hlJ zulks kan doen zonder enig gevaar 
of zonder het verkeer te hinderen en 
anderzijds dat de aanwezigheid va1; be
doelde voetganger op de rijbaan onder 
dergelijke omstandigheden voor de be
stuurder geen onvoorzienbare hindernis 
heeft opgeleverd ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, 26bis, 1, en 27 van 
het konillklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest de telast
legging van verwonding door onvoor
zichtigheid be>vezen verklaart tegen eiser, 
op grond dat de snelheid van 50 tot 60 km 
per uur waarmee hij volgens zijn eigen 
zeggen reed, overdreven was op het einde 
vail een winternamiddag, bij mistig weer 
en 1n een straat waar de openbare ver
lichting schadUWI)lekken liet ; eiser in 
ieder geval had moeten vertragen bij het 
z1en van een bus, zelfs indien niet bleek 
dat deze diende voor het vervoer van 
scholieren ; en het van weinig belang 
was dat genoemde bus reeds in beweging 
was gekomen, vermits beklaagde over 
geen voldoend zicht beschikte om zich te 
vergewissen dat de passagiers zich niet 
op de rijbaan hadden begeven ; 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, die redenen 
geen of althans geen passend antwoorcl 
geven op het middel, door eiser afgeleid 
mt de stellmg van cle plaatselijke rijks
wacht, luiclens welke, naar wat is vermelcl 
in het proces-verbaal van 7 april 1971, 
voornoemde snelheid op die plaats en op 
die hoofdweg " normaal » is ; en de feiten
rechter derhalve zijn verplichting niet is 
nagekomen zijn beslissing wettelijk met 
redenen te omkleden (schencling van 
artikel 97 van cle Gronclwet) ; 

tweede ondenleel. de bestumclers die 
langs een au tocar r'ijden slechts hun snel
heid moeten matigen, wanneer deze stil ~ 
staat om reizigers te Iaten in- of uit
stappen ; geen enkele wetsbepaling hen 
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ertoe verplicht te vertragen enkel en 
aileen bij het zien van een bus en evenmin 
een algemeen voorzichtigheidsbeginsel 
dergelijke vertraging als r egel stelt 
~schending van de andere in het middel 
aangehaalde bepalingen) : 

"\Vat h et eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de rijkswacht, dat in het middel 
wordt aangevoerd, vaststelt dat de op
stellers twee controleproeven hebben ver
richt, waarvan de tweede werd gedaan 
« met een normale snelheid van 60 Inn » ; 

Overwegende dat door de overweging 
dat « de snelheid van beklaagde (50 tot 
60 km volgens zijn zeggen) overdreven 
was » wegens verschillende omstandig
heden van h et ongeval, die het vonn.is 
nader bepaalt en die in het middel worden 
aangehaald, het arrest op eisers conclusie 
afgeleid uit voornoemde vaststelling pas
send antwoordt, door ze tegen te spreken ; 

Dat het eerste onderdeel van h et mid
del feitelijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de redenen die be
doeld worden in het antwoord op het 
eerste onderdeel van het middel en die 
buiten verband zijn met de aanwezigheid 
vari een bus op de rijbaan, voldoende zijn 
om .de beschikking te rechtvaardigen 
waarbij eiser werd veroordeeld; dat de 
door het tweede onderdeel bestreden 
redenen derhalve ten overvloede zijn 
gegeven en dat dit onderdeel van het 
middel n iet ontvankelijk is wegens bet 
ontbreken van belang ; 

Over b et derde middel afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

Dat h et middel feitelijke grondslag 
mist; 

En over wegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de besli ssing overeenkomstig de wet is ; 

II. I n zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerl ijke 
rechtsvordering van verweerder tegen 
eiser: 

Overwegende dat, onder voorbehoud 
van ins telling van een nieuwe voorziening 
wanneer de beslissing op genoemde 
rechtsvordering definitief zal zijn, eiser 
afstancl heeft gedaan van zijn voorzie
ning; 

Om die redenen, decreteert binnen de 
voornoemde grenzen ci.e afstand van de 
voorziening ; . verwerpt de voorziening 
voor het overrge ; veroordeelt eiser in de 
kosten van de voorziening en van de 
afstand. 

20 december 1971. - 2• kan1.er. -
Voo7·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Capelle. - GeUjkhtidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Philips. 

2• KAlliER. - 20 december 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE 
NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING TOT VERWERPING VAN ZIJN 
VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING. 
- VOORZIENING NIET BETEKEND. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is cle voo7'ziening van cle 
beklaagde tegen de beslissing tot ve?'
wm-ping van de v01·cle1·ing tot schacleve?'
goeding, die doo7' de beklaagcle op de 
voet van a1·tikel 191 van het liVetboek van 
stmfvo1'de1'ing we1·d ingesteld, wannee1· 
zij niet is betekend aan de pa1·tij wam·
tegen zij is ge1·icht (1). (Sv., art. 417 
en 418.) 

(FAYT, T. DECOS'l'ER.) · 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestredtm 
arrest , op l j1..mi 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen d e beslissing op de strafvordering : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 

(1) Cass., 14 maart 1939 (Bttll . en PAsrc., 
1939, I, 145); 26 mei 1952 (ibid., 1952, I, 613); 
28 maart 1955, inzake Theunissen, niet ver
schenen; men raadplege cass., 27 maart 1922 
(ibid., 1922, I, 219); 15 december 1924 (ibid., 
1925, I, 78); 1 december 1924 (ibid., 1925, 
I, 90) . 
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rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen gewezen : 

a) op de burgerlijke rechtsvordering 
van de verweerder Decoster tegen eiser : 

Overwegende dat deze geen enkel mid
del aanvoert ; 

b) op de tegenvordering door eiser 
overeenkomstig artikel 191 van het Wet
hoek van strafvordering ingesteld tegen 
de verweerder Decoster : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser zijn voorziening heeft 
betekend aan de partij tegen welke zij is 
gericht; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

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

20 december 1971. - 2e kamer. 
V oo1·zitte1', de H. Perri chon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'8laggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijkltticlende conchtsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 20 december 1971. 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 14 li'I:AART 1968, ARTI
KEL 7-3, LID 2. - VERKEERSLICHTEN. 
- INV'LOED OP RET GEV AARSTEKEN let. 

W egens de we1·lcing van ve7-lcee1'slichten op 
een bepaedcle plaats wo1·clt het op cleze 
ple~Ctts etangebmchte te!cen 1a lcnwhte
loos (1). (Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, art. 7-3, lid 2). (Impli
ciete oplossing.) 

(JANSSEN A. EN P., T. MOUSIN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Vgl. cass., 26 september 1966 (A7'7'. 
cass., 1967, blz. 115). 

arrest, op 25 juni 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgelcid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 7, inzonderheid 7-3, tweede lid, 16, 
inzonderheidl6, 1°, 18 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 houdende alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 418 en 420 van het Straf
wetboek, 1382, 1383 en 1384 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, 

cloonlat het bestreden arrest, met beves
tiging van het beroepen vonnis, enerzijds 
eiser Alain Janssen wegens onopzettelijke 
verwonclingen veroordeelt tot 150 frank 
geldboete, alsmede in de kosten van de 
strafvord~ring, terwijl eiser Pierre J ans
sen civielrechtelijk aansprakelijk wordt 
verklaard voor het geheel van de veroor
deling in de kosten, en anderzijds de door 
de eerste eiser rechtstreeks gedagvaarde 
verweerder vrijspreekt en, rechtdoende 
op de bm·gerlijke rechtsvorderingen, 
beide eisers in solidttm veroordeelt om 
aan verweerder schadevergoeding te beta
len, het hof van beroep zich verder onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de b1.ugerlijke rechtsvordering van . de 
eerste eiser tegen verweerder Mousin, op 
grond dat clie verweerder op volstrekt 
wettige wijze de Sint-Michielslaan is op
gereclen, toen het lichtsignaal van het 
tweede doorgangslicht dat met het eerste 
is gesynchroniseerd, op rood stond, en is 
voortgereden om zo vlug mogelijk de 
rijbaan te ontruimen, daar hij geen reke
ning moest houden met het verkeerste
ken let dat op zijn rechter kant was aan
gebracht, of met de voorrang van rechts 
die de beklaagde Janssen genoot, « ver
inits op het ogenblik waarop de verkeers-' 
lichten van een kruisptmt werken, die 
lichten aileen de weggebruikers de door
gang verbieden of toestaan en er geen 
reden. is om rekening te houden met de 
voorrang rechts of met die welke wordt 
verleend door verbodstekens, welke 
slechts in aann'lerking moeten worden 
genomen wanneer de lichten tijdelijk niet 
werken », 

te1·wijl de gevaars- en verbodstekens, 
zoals het teken la, die niet meer in acht 
dienen te worden genomen bij de werking 
van de verkeerslichten op een bepaalde 
plaats, aileen die zijn welke geplaatst zijn 
op dezelfde openbare weg waarop de 
lichten zijn aangebracht, waaruit volgt 
dat het arrest met schending van die 
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beginselen het bestaan van het t eken ia 
op de berm van de Sint-Michielslaan niet 
heeft willen in aanmerking nemen om 
de onderscheiden gedra.ging van de twee 
weggebruikers te beoordelen : 

Overwegende dat om het aan de eerste 
eiser ten laste gelegde misdrijf bewezen 
en de door deze tegen verweerder aange
voerde telastleggingen niet bewezen te 
verklaren en om te beslissen dat de aan
sprakelijkheid voor het ongeval geheel 
en uitsluitencl op de eerste eiser rust, het 
arrest in strijd met wat in h et midclel 
wordt beweerd niet beslist dat verweercler 
niet gehouden was het teken la, clat zich 
op zijn r echter kant bevoncl, of de voor
-rang van rechts die eiser genoot in acht 
te I).emen; 

Dat h et beslist clat verweercler gerech
tigcl was de rijbaan op te rijclen die de 
eerste eiser volgde, daar, op het ogenblik 
dat verweerder Mousin de doorheen de 
berm aangebrachte doorgang verliet en 
dus h et verkeersteken la voorbijreed « en 
aldus de rijbaan waarop het ongeval is 
gebeurd, overstak, de twee verkeerslich
ten voor de eerste eiser nog op rood 
stonden ; .. . . dat verweerder Mousin drie 
wagens of rijen wagens voorbijreed die 
gestopt hadden v66r h et licht dat hun 
tijdelijk verbood het kruispunt op te 
rijden » ; « dat het dus bewezen is dat 
Mousin voornoemde rijbaan is opgereden 
juist v66rdat de voornoemde lichten op
hielden rood te zijn » . . • « dat hij vast
stelde dat de van de Sint-Michielslaan 
komende ·wagens stil stonden v66r de 
verkeerslichten ... , en dus op volstrekt 
wettige wijze voornoemde rijbaan is op
gereden » ; dat het arrest hieraan toevoegt 
« dat hij eveneens op wettige wijze verder 
is gereden, toen het verkeerslicht dat hij 
kon zien op groen is gesprongen, om 
genoemde rijbaan zo vlug mogelijk t e 
ontruimen », wat hierop n eerkomt dat 
verweerder in onderhavig geval h et ver
keersteken la mpcht voorbijrijden, omdat 
hij beschermd was door het tijdelijk ver
bod voor de weggebruikers die dezelfde 
richting volgden als de eerste eiser, om 
het kruispunt op te rijden; 

Overwegende dat overigens de tegen 
eiser aangevoerde fout niet voortvloeit 
uit een recht dat verweerder zou hebben 
gehad maar uit het feit dat, « niettegen
staande het oranje knipperlicht dat be
ldaagde herinnerde aan de wettelijke 
verplichting, het lu·uispunt niet op t e 
rijden dan met bijzondere voorzichtig
heid, deze dit punt met een hoge snelheid 
is opgereden, afschoon hij door de aan
wezigheid van de wagens die nog stil-

stonden aan het uiteinde van de Sint
Michielslaan, niet kon zien of het kruis
punt reeds volledig was ontruimd » ; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende dat m et betrekking 
tot de strafvordering, 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 in de kos
t en. 

20 december 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H . Trousse. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Paul .Mahaux, eerste a dvocaat
generaal. - Pleite1·, de H . Simont. 

2e KAMER. - 20 december 1971. 

lO CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - AANGIFTE VAN l\HS
DADEN EN WANBEDRIJVEN IN DE UIT
OEFENING VAN HUN AMBT GEPLEEGD 
DOOR LED EN VAN EEN HOF VAN BEROEP, 
DOOR LEDEN VAN EEN RECHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG EN DOOR EEN OFFICIER 
EN EEN AGENT VAN GERECHTELIJKE 
POLITIE. - SAlVIENHANG TUSSEN DE 
AANGEGEVEN FElTEN. - BEVOEGDHEID 
VAN RET HoF. 

20 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - RECHTSTREEKSE AAN
GIFTE VAN MISDADEN EN WANBEDRIJ
VEN IN DE UITOEFENING VAN HUN 
AlVIBT GEPLEEGD DOOR LEDEN VAN EEN 
HOF VAN BEROEP, DOOR LEDEN VAN 
EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
EN DOOR EEN OFFICIER EN EEN AGENT 
VAN GERECHTELIJKE POLITIE.- JNCI
DENTELE AANGIFTE IN EEN VOORZIE
NING. - BEGRIP. 

30 CASSATIE . - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN.- RECHTSTREEKSE AAN
GIFTE VAN EEN MISDAAD OF EEN WAN
BEDRIJF IN DE UITOEFENING VAN ZIJN 
AMBT GEPLEEGD DOOR DE MAGISTRAAT 
VAN DE RAADKAMER VAN DE RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG, DIE OVER 
DE ZAAK VAN DE ElSER UITSPRAAK 
HEEFT GEDAAN. - GRIEF DIE DE WET· 
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TELIJKHEID VAN DE BESCHIKKING NIET 
KAN AANTASTEN. - AA,NGIFTE DIE 
NIET INCIDENTEEL WORDT GEDAAN IN 
DE VOORZIENING TEGEN RET ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STii:LLING, WAARBIJ DEZE BESCHIKKING 
WERD BEVESTIGD. 

1° H et H of van cassatie dat 1·egelmatig 
kennis heeft genomen van de aangifte 
van misclctden en wanbed1·ijven, die in 
de ttitoefening van httn ambt zottden 
gepleegcl zijn doo1· leden vctn een hof 
van be1·oep (1), lean oak kennis nemen 
vctn misclaclen en wanbecl1·ijven clie in 
de ttitoefening vctn hun ambt zottden 
gepleegcl zijn cloo1· leclen van de ?'echtbanlc 
van eeTste actnleg en cloo1· een officie?' en 
een agent van ge1·echtelijlce politie, van 
het ogenblilc clat de aangegeven feiten 
smnenhangencl zijn (2). (Sv., art. 485, 
486 en 226.) 

2° Het Hof van cassatie lean geen lcennis 
nemen van de ?·echtst1·eelcse actngifte van 
miscladen en wanbed1·ijven, clie in de 
uitoefening van hun ambt zouclen ge
pleegd zijn clo01· leclen van een hof van 
be1·oep en, in samenhang, cloo1· leclen 
van een 1·echtbanlc vctn ee1·ste aanleg 
alsmecle clo01· een officie?' en een agent van 
ge1·echtelijke politie, clan wannee1· deze 
aangifte incidenteel wonlt geclaan in een 
zactk die voo1· het Hof aanhangig is, clit 
wil zeggen wannee1· zij de in de hangencle 
zactlc te nemen beslissing lean be'invloe
den (3). (Sv., art. 485, 486.) 

3° Niet incidenteel in de voo1·ziening tegen 
het a·n·est van de lcame1· van inbeschttldi
gingstelling, waa1·bij de inte1·ne1·ing van 
de eise1· wonlt bevolen, is de Techtst?'eelcse 
acmgifte van een misclaad of een tcctn
becl1·ijf die in de ttitoefening van zijn 
ambt zottden gepleegd zijn clo01' de 
magistntat van de ?'aacllcame?' van de 

(1) Men raadpiege cass., 9 mei 1939 (Bttll . 
en PAsrc., 1939, I, 237), 27 november 1967 
(A?'?'. cass., 1968, biz. 432) en 19 oktober 
1971, stt1J?'ct, b iz. 179 : Ret Hof van cassatie 
neemt, met toepassing van de artikeien 485, 
486 en 494 van het W etboek van strafvorde
ring, niet aileen kennis van de misdaden die 
in de uitoefening van hun ambt ·worden 
gepieegd door de in deze artikeien vermeide 
magistraten, maar ook van de wanbedrijven, 
waarmee misdaden, die diezeifde magistraten 
in de uitoefening van hun ambt hebben 
gepieegd, ai dan niet· samenhangen ; vg!. 
cass., 30 juni 1845 (Bttll . en PASIC., 1846, 
I, 507) en 30 april 1962 (ibid., 1962, I, 146). 

1·echtbanlc van ee1·ste aanleg, die de doo1• 
het a?'Test bevestigcle beschilclcing heeft 
gewezen, claa1· de g1·ief de wettelijkheid 
van cleze beschiklcing niet lean aantasten 
en de voo1·ziening niet tegen deze be
schikking was ge1·icht (4). (Sv., art. 485 
en 486 .) 

(BOLLEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de Procureur
generaal bij het Hof van cassatie : 

« De ondergetekende Procureur-gene
raal bij het Hof van cassatie, 

» Gelet op de voorzieni:ng van 14 juli 
1971 i:ngesteld door Bollen Guillaume 
Marie Emile, schrijver-publicist, gebore:n 
te Brussel op 28 juli 1921, a ldaar woon
achtig, Maria-Theresiastraat 35, thans 
ge!nterneerd, tege:n het arrest van 14 juli 
1971 van het Hof van beroep te Luik, 
vakantiekamer, optredend als kamer van 
inbeschuldigingstelling, waa.rbij zijn da
delijke intern~·ring werd bevolen wegens 
de misdaden en wanbedrijven omschre
ven in B 1 o 2o en 3o 0 D 1 o 2o 3o 
4° en 5°, E 2~ en 3o, F,' G ~n H io e-d. 2o; 

» Gelet op de aangifte die Bollen op 
26 juli 1971 verklaard heeft incidenteel 
in die voorziening te doen ten laste van 
de onderzoeksrechter die het onderzoek 
van de zaak heeft verricht, de eerstaan
wezend commissaris voor gerechtelijke 
opdrachten en de gerechtelijk inspecteur 
die hem b:ij deze taak hebben bijgestaan, 
de magistraat van de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg die de beroe
pen beschikking heeft gewezen en de 
magistraten van de kamer van inbe
schulcligingstelling van het Hof van be
roep clie het bestreden arrest .hebben 
gewezen, wegens m:isdaden en wanbedrij -

(2) Men raadpiege cass., 20 janururi 1919 
(Bttll. en PAsrc., 1919, I, 57); 9 mei 1939 en 
27 november 1967, waarvan in de voor
gaande noot sprake is; 20 mei 1968 (An. 
cass., 1968, b iz. 1150). 

(3) Cass., 9 april 1956 (Bttll. en PAsrc., 
1956, I, 818); 26 maart 1962 (ibicl., 1962, 
I, 830); 27 november 1967 en 20 mei 1968, 
zoeven vermeid. 

(4) Men raadpiege cass., 4 april 1966 (Bttll . 
en PAsrc., 1966, I, 1027); 19 december 1961> 
(A?'?' . cass., 1967, biz. 503); 17 november 1969 
en 16 februari 1970 (ibid., 1970, b iz. 264 en 
555). 
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.vE]n gepleegd in de uitoefening van hun 
ambt; 

n Overwegende dat de aangegeven fei
ten samenhangend zijn, zodat het Hof 
bevoegd is over het geheel uitspraak te 
doen; 

n 1. Overwegende dat eiser de onder
zoeksrechter, alsmede de gerechtelijk 
officier en de gerechtelijk inspecteur die 
hem hebben bijgestaan, verwijt valsheid 
in geschriften te hebben gepleegd tijdens 
de confrontatie van 23 juni 1969 aan de 
grens en tijdens een nieuw verhoor op 
25 september 1970 van een van de getui
gen die tijdens die confrontatie werden 
verhoord; 

n Overwegende dat, door bij artikel 486 
van het vVetboek van strafvordering toe 
te staan dat de partij die beweert bena
deeld te zijn, de misdaad rechtstreeks bij 
het Hof van cassatie aangeeft wanneer 
de aangifte incidenteel gedaan wordt in 
een zaak die voor het Hof aanhangig is, 
de wetgever gewild heeft dat de aangifte 
een juridische invloed kon. hebben op de 
te wijzen beslissing; 

n Overwegende dat het h of van beroep 
de aan de betwiste confrontatie en het 
betwiste tweede verhoor vreemde gege
vens uiteenzet, die het voldoende acht 
om tot zijn overtuiging te komen en 
vaststelt dat het aldus geen belang meer 
oplevert de betwistingen om trent ·de 
:regelmatigheid van die onderzoeksop-
~achten nate gaan; · 

n Dat de aangegeven onregelmatighe
den, ook al waren zij bewezen, de wette
lijkheid van het naar het Hof verwezen 
arrest niet zouden kunnen aantasten; 

n 2. Overwegende dat eiser verder tegen 
de eerstaanwezend commissaris voor ge
rechtelijke opdrachten en de gerechtelijk 
inspecteur die het vooronderzoek hebben 
geleid, dat aanleiding heeft gegeven tot 
de telastlegging G, als grief aanvoert, 
" een enscenering te hebben opgezet om 
hem te doen beschuldigen n van openbare 
zedenschennis ; 

n Overwegende dat eiser voor die stel
ling geen enkele aanwijzing geeft en .dat 
zodanige aanwijziging evenmin in l~et 
dossier van het geding voorkomt ; 

n 3. Overwegende dat eiser tenslotte 
aan de rechter die de beroepen beschik
king heeft gewezen en aan de raadsheren 
die het bestreclen arrest hebben gewezen, 
verwijt " opzettelijk, na overweging en 
met volledige ke1mis van zaken een inter
neringsmaatregel te hebben uitgesproken 
alleen om voornoemde personen te be
schermen n en de misdrijven te dekken 
die hij hun toeschrijft ; 

n Overwegende dat, in zover de grief 
gericht is tegen de magistraat van de 
raadkamer, hij ten opzichte van de voor
ziening niet, incidenteel is, daar die voor
ziening niet gericht is tegen de beschik
king van deze magistraat en de grief 
slechts de wettelijkheid van die beschik
king kan aantasten ; 

n Dat, in zover de grief gericht is tegen 
de magistraten die het aan het Hof 
onderworpen arrest hebben gewezen, hij 
volstrekt niet gegrond blijkt ; 

n En overwegende voor het overige dat 
de aan het Hof voorgelegde stukken geen 
enkele aanwijzing van misdaad of van 
wanbedrijf behelzen ten laste van de 
magistraten, de gerechtelijk officier en de 
gerechtelijk inspecteur die in de aangifte 
worden bedoeld ; 

n Om die redenen, gelet op de artike
len 485, 486, 493, 494 en 502 van het 
"\Vetboek van strafvordering, 37 en 41 
van de wet van 15 juni 1935, vordert dat 
het Hof, tweede kamer, het verslag van 
de raadsheer-verslaggever gehoord en 
uitspraak doende in raadkamer, gelieve 
de incidenteel gedane aangifte te ver
werpen, eiser in de kosten te veroordelen. 

n Brussel, de 29e november 1971. 
n Voor de Procureur-generaal, 
n De Eerste advocaat-generaal, 

n (get.) Paul Mahaux n; 

Gelet op de aangifte door Guillaume 
Bollen gedaan, met aanneming van de 
gronden van genoemde vordering, gelet 
op de artikelen 485, 486, 493, 494 en 502 
van het Wetboek van strafvordering, 37 
en 41 van de wet van 15 jtmi 1935, uit
spraak doende in raadkamer, verwerpt de 
incidenteel gedane aangifte ; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

20 december 1971. - Raadkamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijlclttidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 20 december 1971. 

1o CASSATIE. - BEvOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. -
MIDiiEL DOOR DE BEKLA,AGDE VOORGE

DRAGEN TOT STAVING VAN DE VOOR-
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ZIENING. - DE BEKLAAGDE ZIET VAN 
DIT lVIIDDEL AF. - HOF NIET VER
PLICHT HIEROP TE ANTWOORDEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STR.AFVORDERING. - MID
DEL DAT EEN ONREGELlVI.ATIGHEID IN DE 
RECHTSPLEGING VOOR DE FEITENRECH
TER AANGEEFT.- 0NREGELl\'[ATIGHEID 
ZONDER INVLOED OP DE vVETTELIJK
HEID VAN DE BESLISSING. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRA.FZAKEN. - BESCHER
MING VAN DE lVI.AATSCH.A.PPIJ. - GEES
TESONDERZOEK BLIJKT OVERTUIGEND 
TE ZIJN. - EIS TOT VERRICHTING VAN 
EEN TEGENONDERZOEK WAARIN GEEN 
KRITIEK WORDT GEOEFEND OP DIT 
ONDERZOEK. - VERWERPING. - GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VooR
ZIENING TEGEN DE BESLISSING VAN 
RET VONNISGERECHT. - 1\'IIDDEL DAT 
UITSLUITEND BETREKKING HEEFT OP 
RET VOOROJ'-."'DERZOEK. 1\'IIDDEL 
VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID. 
NIET ONTVANKELIJK 1\UDDEL. 

1° W annee1· de beklaagcle ajziet van een 
middel dctt hij tot staving van zijn voo?'
ziening had voo1·gedmgen, is het H of 
niet ve1pUcht hie1·op te antwo01·den, 
zelfs inclien het ge1·icht was tegen de 
beslissing op de stmjvonle1·ing. 

2° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van. belang, is het midclel clat een om·egel
mcttigheid in de 1·echtspleging voo1· de 
jeitem·echte1· aangeejt, wannee1· de aan
gegeven om·egelmatigheicl zonde1· invloed 
is op de wettelijkheid van de best1·eden 
beslissing (1). 

3° De 1'echten van de venlecliging wonlen 
niet geschonden doo1· de 1·echter die een 
vonlering om een nieuw geestesondenoek 
ve1·we1pt, wannee1· het geestesonde1·zoelc 
hem ove?'tttigend voo?'lcomt en niet wonlt 
belcritisee1·d. 

4° Niet ontvankelijk tot staving van een 
voo1·ziening, die alleen doelt op de beslis
sing van het vonnisge1·echt, is het middel 
dat v1·eemd is aan de bevoegdheid en 

(1) Cass., 18 december 1967 (An·. cass., 
1968, biz. 566). 

ttitslttitend bet?·elclcing heejt op het voo?'
onde?·zoelc (2). 

(BOLLEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1971 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik, kamer van inbe
schuldigingstelling, waarbij eisers inter
nering wordt bevolen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 153, 190, 210 
en 211 van het vVetboek van strafvorde
ring, 31 van de wet van 1 juli 1964 tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers, van 
het algemeen beginsel van het contradic
toir debat en van artikel 97 van de 
Gronclwet, 

cloonlat de beschikking van 18 j1.mi 1971 
van de raaclkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik vaststelt dat een 
van eisers raadslieclen « twee stukken 
neerlegt, die bij de beschikking zullen 
worden gevoegd » ; geen enkel stuk aan 
genoem.de beschikking gehecht is en in 
de inventaris van de stukken van het 
dossier geen enkel stuk is gemunmerd 
of vermelcl dat bij de beschikking zou zijn 
gevoegd; het derhalve niet kan uitge
maakt worden of de twee stukken waar
omtrent op authentieke wijze wordt vast
gesteld dat zij bij genoemde beschikking 
zouden worden gevoegd, hieraan werke
lijk gehecht werden en of de kamer van 
inbeschuldigingstelling die het bestreden 
arrest heeft gewezen, derhalve zelf van 
de stukken heeft kunnen kennis nemen, 
waaruit volgt dat niet kan worden uitge
maakt of een werkelijk contradictoir 
debat heeft plaatsgehad en evenmin of 
de rechters in hoger beroep kennis heb
ben gekregen van a lle stukken die moes
ten deel uitmaken van het dossier en 
meer bepaaldelijk van de twee stukken 
die de verdediging op 18 juni 1971 voor de 
raaclkamer heeft neergelegd : 

Overwegende dat, nu het dossier van 
het geding met de in het middel aange
haalde stukken, aan de griffie van het 
Hof werd overhandigd, nadat de memorie 
ter staving van de voorziening was neer-

(2) Cass., 26 februari 1971 (A1'1'. cass., 1071, 
biz. 598). 



-397-

gelegd, eiser daarop verklaard heeft van 
het middel af te zien ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 228, 235 
van het W etboek van strafvordering, van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest zich ertoe 
beperkt afwijzend te beschikken op de 
eis van de beklaagde, thans eiser, om een 
herhaling van de confrontatie te Hertain 
te bevelen, op grond dat de gegevens die 
h et tevoren heeft Iaten gelden, overtui
gend genoeg zijn, zodat het van geen 
belang meer is de betwistingen omtrent 
de aangevoerde onregelmatigheid van de 
confrontatie te onderzoeken, a lsmede een 
her haling hiervan te bevelen; bovendien 
uit geen enkel gegeven blijkt dat de 
rechten der yerdediging tijdens die onder
zoeksverrich~ing werden miskend; de in
specteur van gerechtelijke politie Jose 
Lemarchand op 23 juni 1969, toen hij 
dienst deed als tolk, geen getuige was en 
de chronologische volgorde van de op 
dezelfde datum te Hertain verrichte 
onderzoekingen volstrekt normaal is, 

te1·wijl 1° bij zijn conclusie van hoger 
beroep eiser als schending van zijn rech
ten van verdediging aanvoerde met name 
dat de onderzoeksrechter geweigerd had 
alde op te maken van sommige door hem 
daarin aangehaalde feiten en omstandig
heden die zich te Hertain op 23 juni 1969 
hadden voorgedaan en bleken uit de 
brief, door de procureur van de Repu
bliek op 24 september 1970 gericht aan 
de procureur des Konings te Luik en 
opgenomen in het strafdossier ; de weige
ring om aan de beklaagde akte te verlenen 
van een feit dat zich werkelijk heeft voor
gedaan, op zich zelf een schending is van 
het recht van verdediging, ongeacht de 
gevolgen uit dat feit af te leiden omtrent 
de schuld of de onschuld van beldaagde 
(schending van alle in het middel ver
melde wetsbepalingen); 

2° in elk geval , door aldus uitspraak te 
doen, het arrest geen antwoord geeft op 
ei::;ers conclusie in hoger beroep waarbij 
hij eiste dat zowel de stukken van het 
dossier waarin de confrontatie te Hertain 
onvolledig is uiteengezet, a ls de rechts
pleging na die confrontatie, nietig worden 
verklaard (schending inzonderheid van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat, na de bezwaren te 

hebben opgenoemd die het hof van beroep 
voldoende acht om het bestaan aan te 
tonen van de tegen eiser bewezen ver
klaarde feiten en die aile vreemd zijn aan 
de confrontatie te Hertain, het arrest 
verklaart « dat, gelet op de zoeven om
schreven overtuigingselementen, het geen 
belang meer oplevert de betwistingen 
omtrent de aangevoerde onregelmatig
heid van de confrontatie te Hertain te 
onderzoeken, alsmede een herhaling hier
van te bevelen ,, en daarna vaststelt 
« dat bovendien uit geen enkel gegeven 
blijkt dat de rechten der verdediging 
tijdens die onderzoeksverrichting werden 
miskend "; 

Overwegende dat aldus uit de redenen 
van het arrest voortvloeit enerzijds dat 
de bezwaren die uit voornoemde con
frontatie kunnen ontstaan, de beslissing 
van het hof van beroep niet hebben 
be1nvloed en anderzijds dat het arrest, 
door een hiermee feitelijk in strijd zijnde 
vaststelling, passend antwoordt op eisers 
conclusie waarin hij aanvoert dat tijdens 
dezelfde confrontatie onregelmatigheden 
werden begaan die de rechten der ver
dediging hebben geschaad; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is wegens het ont
breken van belang en dat het tweede 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9, 31 van de 
wet van 11 juli 1964 tot bescherming van 
de maatschappij tegen abnormalen en 
gewoontemisdadigers, van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging en 
van artikel 97 van de Grondwet, 

dom·dat het arrest beslist dat het over
bodig is het door de verdediging aange
voerd geneeskundig tegenonderzoek te 
Iaten verrichten, op grond dat de door 
de onderzoeksrechter aangestelde des
kundige de verldaringen van de verdachte 
omtrent zijn verleden heeft nagegaan, dat 
hij met kennis van zaken de opvallende 
aspecten van de verklaringen in aanmer
king heeft genomen, dat zijn vooronder
zoek volledig is geweest en dat het feit 
dat hij in de praemissen van zijn verslag 
op gebeurlijkheden wijst, geen afbreuk 
doet aan de zekerheid van zijn besluit, 

te1·wijl eiser bij regelmatige conclusie 
in hoger beroep aanvoerde dat hij juist 
een gerechtelijke tegenexpertise vorderde 
om de medische gegevens vast te stellen 
die het zouden mogelijk maken het oor
spronkelijk verslag te bevestigen of 
krachteloos te maken, welke geneesln.m
dige gegevens noch door hem zelf, die 
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verondersteld is krankzinnig te zijn, noch 
door zijn raadsman, die de bijzondere 
geneesktmdige bevoegdheid niet bezit, 
kunnen worden uitgemaakt en h et arrest, 
door afwijzend te beschik.ken op h et ver
zoek tot tegenexp ertise door eiser om de 
in het middel aangehaalde redenen ge
daan, enerzijds de rechten der verdedi
ging schendt en anderzijds niet passend 
antwoordt op eisers conclusie waatin hij 
·om de voornoemde onderzoeksmaatregel 
·verzocht: 

Overwegende dat, in b eschouwingen 
gegrond op de inhoud van het verslag 
van de gerechtelijk desktmdige en op de 
eigen gegevens van de zaak, welke over
wegingen door het middel niet zijn bestre
den, h et arrest de redenen aangeeft 
.waarom het hof van beroep acht dat 
genoeind verslag overtuigend is en hieruit 
afleidt dat onder die omstandigheden 
,« h et overbodig is het door de verdecliging 
aangevraagd geneeskundig tegenonder
zoek te laten verrichten » ; 

Overwegende dat enerzijds door op 
onaantastbare wijze. te oordelen over de 
raadzaamheid van een nieuw geestes
onderzoek en door dit onderzoek om de 
in het arrest aangestipte redenen te 
w eigeren, het hof van beroep d e rechten 
der verdediging niet schendt ; dat ander
zijds h et hof van beroep d e objectieve 
gegevens, die eiser. in zijn conclusie ter 
staving van zijn eis tot verrichting van 
een tegenexpertise aanvoerde, tegen
spreekt zodat het niet gehouden was op 
bijzondere wijze te antwoorden op h et 
in het n-:~iddel aangehaalde gedeelte van 
genoemde conclusie, dat slechts bestond 
:tilt algemene beschouwingen clie geen 
afzonderlijk middel opleverden ; 

Dat het middel derhalve niet k an wor
den aangenmnen ; 

Over het vierde middel, afgeleid tilt de 
schending van arti.:kel 6 van het verdrag 
tot bescherming van d e rechten van de 
inens en de ftmdamentele vTijheden, goed
gekeurd b ij de wet van 13 mei 1955, 

doonlat de onderzoeksrechter b epaalde 
.confrontaties die eiser had gevraagd niet 
heeft laten verrichten : 

Overwegende dat het middel, dat 
slechts kritiek uitoefent op het vooronder 
zoek en vreemd is aan de bevoegdheid, 
niet ontvankelijk is ter staving van de 
_voorziening gericht t egen de beslissing 
van het vonnisgerecht ; 

·· Overwegende dat enerzijds, uitgezon
derd d e zoeven behandelde middelen, 
eisers brieven clie binnen de wettelijke 

termijnen ter griffie van h et hof zijn 
toegekomen, slechts stellingen inhouden 
die geen cassatiemiddelen oplever en, en 
dat anderzijds het Hof niet vermag acht 
te slaan op eisers geschriften die op 
genoemde gri.:ffie zijn toegekomen op 
27 september, 8 en 19 oktober, 26 novem
ber, 13 en 16 december 1971, dit is na de 
verstrijking van d e wettelijke termijn 
van twee 1naanden, te rekenen vanaf de 
datmn waarop de zaak op de rol van het 
Hof werd gebracht ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissi.:ng overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie 
ning . 

20 december 1971. - 2• kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT, 
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, de H . Carlier (van 
de balie te Brussel). 

2e KAlVIER. - 20 december 1971. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. . STRAFZAKEN. 

RMJ)KAlVIER DIE EEN BEKLA.AGDE WE
GENS EEN WANBEDRIJF, lVIET AANNE
lVIING VAN VERZACHTENDE OlVISTANDIG
HEDEN, VERWIJST NAAR DE BEVOEGDE 
POLITIERECHTB.Al\TK. - V\TANBEDRIJF 
GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSE
MENT. - BEKLAAGDE DIE GEEN VER
BLIJFPLAATS HEEFT IN HET ARRONDIS
SEl\1ENT EN DAAR NIET IS GEVONDEN. 
- 0 NBEVOEGDHEID VAN DE RAADKA
lVIER VA.N DIT ARR ONDISSEl\1ENT. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - VoNNISGERECHT 
DAT VAN EEN l\1ISDRIJF KENNIS 1\TEEl\'IT 
DOOR-:EEN BESCHIKKING VAN DE RAAD 
KAlVIER. - VoNNISGERECHT D A.T zrcH 
« RATIONE LOCI » ONBEVOEGD VER
KLAART. - MISDRIJVEN GEPLEEGD 
BUITEN HET ARRONDISSEMENT. -BE
KLAAGDE DIE ZIJN VERBLIJFPLAATS 
NIET IN HET ARRONDISSEMENT HEEFT 
EN DAAR NIET IS GEVONDEN. - REGE
LING VAN RECHTSGEBIED.- VERNIETI
GING VAN DE BESCHIKKING. - VER-
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WIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE BE

VOEGDE PROCUREUR DES KONINGS. 

1 o De 1·aadkamer van een i'echtbctnk van 
ee1·ste aanleg is niet bevoegd om een" 
wan'(!ecb·ijj te contmventionalise1·en dat 
b~titlm haw· wTondissement is gepleegd 
en dat toegesc7M·evM1 wo1·dt aan een be
klaagde clie daa1· geen ve1·blijjplaats 
heejt en e1· niet is gevonden (1). (Sv., 
art. 23, 29 en 63.) 

2o TVannee1· het vonnisge1·echt, dat van een 
misd1·ijj kennis neemt doo1· een beschilc
king van de raadlcame7·, zich « 1·atione 
loci » onbevoegd vei·lclacwt en de 7'aadlca
me7' zelf " 1·atione loci » onbevoegd was, 
wonlt de beschiklcing ve1·nietigd doo1· 
het Hoj, dat het 1·echtsgebied i'egelt, en 
wonlt de zaak naa1· de bevoegde pmcu
i'ew· des Konings ve1·wezen (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUF

CHATEAU, IN ZAKE HAEGEJ\fAN EN 

LEJEUNE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied ingesteld 
op 3 augustus 1971 door de Procureur 
des Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Neufchateau; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
8 januari 1971, de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Neuf
chiHeau, na verzachtende omstandighe
den te hebben aangenmnen, Michel Hae
geman, keurder, geboren te Gilly op 
22 februari " 1949, woonachtig te Gri
vegnee, Place Dujardin, 6, naar de be
voegde politierechtbank heeft verwezen 
om op 8 november 1970 te Saint-Hubert, 
door gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, maar zonder het oogmerk om de 
persoon van een ander aan te randen, 
onopzettelijk slagen en verwondingen 
aan Paul Lejeune te hebben toegebracht 
door aanleiding te geven tot een ver
keersongeval dat aan zijn eigen toedoen 
te wijten was; 

Dat de ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij de politierechtbank te 
Saint-Hubert bovendien Haegeman en 
Lejeune heeft vervolgd om zich, in samen
hang, op dezelfde plaats en datum te 

(1) en (2) Cass., 20 juli 1967 (AlT. cass., 
1967, blz. 1320) en de voetnoten onder dit 
arrest. 

hebben schuldig gemaakt, de ene aan 
inbreuk op artikel 25-2-a, en de andere 
aan inbreuk op de artikelen 21-2 en 27-1, 
lid 2, van het wegverkeersreglement; 

Overwegende dat de Politierechtbank 
van het kanton Saint-Hubert zich bij 
vonnis van 6 mei 1971 onbevoegd heeft 
verklaard om van de zaak kennis te 
nemen, op grond dat " de misdrijven niet 
werden gepleegd in het kanton Saint
Hubert, de partijen alc,laar hun woon
plaats niet hebben en zij aldaar niet 
werden gevonden » ; 

Overwegende dat voornoemde beslis
singen in kracht van gewijsde zijn gegaan 
en dat hun tegenstrijdigheid een geschil 
over rechtsmacht doet ontstaan waardoor 
de gang van het gerecht wordt belem
merd; 

Overwegende dat nit de gedingstukken 
schijnt voort te spruiten dat de feiten die 
de ten laste van de beklaagden gelegde 
misdrijven opleveren, gepleegd 'werden 
te Tenneville, een gemeente in het gerech
telijk arrondissement Marche-en-Fa
memte, dat de beklaagden niet in het 
gerechtelijk arrondissement Neufchateau 
verbleven op het ogenblik van de feiten 
en aldaar niet gevonden werden ; · 

Dat de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Neufchateau der
halve mtione loci onbevoegd was om de 
beklaagde Haegeman naar het vomtis-.: 
gerecht te verwijzen; 

Oin die redenen, beslissend tot regelihg 
van rechtsgebied, vernietigt de beschik
king van de raadkamer van de Recht bank 
van eerste aanleg te Neufchateau van 
8 januari 1971; beveelt dat van dit 
arrest melding 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 Marche-en-Famenne. 

20 december 1971. - 2• kamer. 
Voo1·zitte1· en Ve7·slaggeve1·, de H. Per
richon, raadsheer waarnemend voorzit
ter. Gelijkluidende conclttsie, de' 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

2• KAMER. ~ 20 december 1971. 

1o HOGER BEROEP. - STitAFZAKEN'." 
- EENSTEMMIGHEID. - WIJZIGING\ 
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DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN EEN VRIJSPREKEND VONNIS VAN 
DE POLITIERECHTBANK. - EENSTEM
MIGREID VEREIST. 

2o CASSATIE. - 0MVANG. - STRAFZA
KEN. - STRAFVORDERING. - VooR
ZIENING VAN RET OPENBAAR MINISTE
RIE TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE VOOR 
DEZE CIVIELRECHTELIJK AANSPRAKE
LIJKE PARTIJ. - 0ASSATIE VAN DE 
BESLISSING TOT VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE. - C'ASSATIE DIE DE CAS
BATIE l\'lEDEBRENGT VAN RET BE
SCHIKKENDE GEDEELTE BETREFFENDE 
DE CIVIELRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN.- VoORZIENING VAN 
RET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

1 o Orn de cloo1· de politie1·echtbank vrijge
sp?·oken beklaagde te ve1·oo?·delen, rnoet 
de cor?'ectionele ?'echtbanlc, in hoge?' 
be1·oep 1·echtdoende, uitspmalc doen rnet 
eenpa1·ige sternmen van haa1· leden ( 1). 
(Sv., art. 2llbis.) 

2o De cassatie, op de voo1·ziening van het 
openbaa1· ministe1·ie tegen de belclaagde 
en de voo1· deze civiel?·echtelijlc aan
spmlcelijlce pa1·tij, van de beslissing tot 
ve1·oonleling van de belclaagde b1·engt de 
cassatie rnede van de beslissing, wam·bij 
cleze pa1·tij civiel1·echtelijlc aanspmlce
lijlc w01·dt ve1·lclaa?·d voo1· de ve?'OO?'deling 
van de beklaagde (2). 

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 ?'echtsvo?·de?·ing (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. DELMELLE, PONCE-REYES EN JAMART.) 

ARREST (VM'taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 juni 1971 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

(1) Cass., 11 mei 1971 (A1·1·. cass., 1971, 
biz. 915) : vgi. cass., 27 september 1971, 
sttpm, blz. 102. 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de strafvordering 
ingesteld : 

a) tegen de verweerster Delmelle, be
klaagde: 

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

Overwegende dat, onder gedeeltelijke 
wijziging van het beroepen vonnis waar
bij verweerster van aile tegen haar aan
gevoerde telastleggingen werd vrijge
sproken, de correctionele rechtbank de 
in 0 van de dagvaarding omschreven 
telastlegging bewezen verklaart, ver
weerster deswege veroordeelt tot stra:ffen 
en in de kosten van beide instanties 
jegens de openba re partij; 

Overwegende dat, nu niet is vastge
stelcl dat deze beslissing met de eenparige 
stemrnen van de !eden van het rechtscol
lege van hoger beroep werd genomen, 
het vonnis de in het middel aangehaalde 
wetsbepaling schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

b) tegen de verweerder Ponse-Reyes, 
beklaagde: 

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

c) tegen de verweerder Jamart, bm·ger
rechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de voorziening van het openbaar ministe
rie tegen de verweerster Delmelle, be
klaagde, en tegen de verweerder J amart, 
voor eerst genoemde, civielrechtelijk aan
sprakelijk verklaarde partij, van de be
slissing waarbij verweerster werd ver
oordeeld, de vernietiging meebrengt van 
de beslissing waarbij verweerder civiel
rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie niet bevoegd is om tegen deze be
slissingen in cassatie op te komen en 
dat, op de voorziening aileen van het 

(2) Cass., 27 mei 1968 (A1'1'. cass., 1968, 
biz. 1177) en de in noot 1 vermeide arresten. 

(3) Cass., 11 mei 1971 (A?T, cass., 1971, 
biz. 915) . 
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openbaar ministerie, de vernietiging van 
de beslissing gewezen op de strafvorde
r ing die ingesteld is tegen de verweerster 
Delmelle, zioh niet uitstrekt tot de oiviel
rechtelijke beschikkingen van het vonnis 
betreffende genoen'lde verweerster ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het de tegen de 
verweerster Delmelle aangevoerde telast
legging 0 bewezen verk laart, deze ver
oordeelt tot straffen en in de kosten 
jegens de openbare partij en de verweer
ster J amart civielrechtelijk aansprake
lijk verklaart voor de geldboete en de 
kosten ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveel t dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de a ldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting h oudende in hager beroep . 

20 december 1971. - 2• kamer. 
Voo?'zitte?', de H. Perriohon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 20 december 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
VoRIVI. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING INGESTELD BIJ BRIEF. - NIET
ONTVANKELIJKHEID . 

Niet ontvankelijk is de voo?·ziening, die 
in stmjzalcen wo1·dt ingesteld bij b?"iej 
ge1·icht aan de voo?·zitte?' van het H of 
van cassatie (1). (Sv., art. 417.) 

(LEONARD.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op 12 mei 1971 gewezen 

(1) Vgl. cass., 2 september 1954 (Bull. en 
P ASIC., 1954, I, 1032); men raadplege cass., 
8 januari 1962 (ibid., 1962, I , 338). Daar 
d e beschikking van de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg, waarbij de 

door de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel ; 

Overwegende dat eiser, in een schrijven 
van 7 september 1971 aan de Voorzitter 
van het Hof van cassatie, verklaart 
cassatieberoep in te stellen tegen d ie 
beslissing waarbij zijn internering werd 
bevolen; 

Dat dergelijk verzoekschrift, dat niet 
beantwoordt aan de voorschriften van 
artikel 417 van het W etboek van straf
vordering, geen cassatieberoep oplevert ; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek. 

20 december 1971. - 2• kamer. -
Voo1·zitte1', de . H . Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1· , 
de H. Clason. - Gelijlcluidende conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 20 decem b er 1971. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE . -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP RAN WORDEN INGESTELD. 

STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN 
DE COMliUSSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ DAT EEN. GEINTER
NEERDE NIET IN VRIJHEID lVIOET WOR
DEN GESTELD.- BESLISSING VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ BETREFFENDE DE HAND
HAVING VAN DE INTERNERING. 

' MIDDEL WAARIN WORDT AANGEVOERD 
DAT DE GEESTESTOESTAFD VAN DE 
GEINTERNEERDE IN FEITE DEZE HAND
HAVING NIET RECHTV AARDIGDE 
HOF NIET BEVOEGD OM KENNIS ERVAN 
TE NEMEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE . -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN 
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ DIE DE INRICHTING 

internering van de beklaagde wordt bevolen, 
voor hager beroep vatbaar is, kan hiertegen 
geen voorziening in cassatie worden ingesteld 
(cass. , 24 februari 1969, A1'1', cass., 1969, 
b lz. 594). 
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AANWIJST WAARIN DE INTERNERING 
ZAL PLAATSHEBBEN. - VOORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK. 

1° De beslissing van de commissie tot 
besche1·ming van cle mctatschaJJpij, clat 
e1· geen g1·oncl bestaat om een ge'inte?'
?Menle in v1·ijheicl te stelle.n, is vatbaa1· 
voo1· cassatiebe?'oep .(1). (G.W., art. 608; 
wet van 9 april 1930, vervangen bij die 
van 1 juli 1964, art. 14.) (Impliciete 
oplossing.) 

2° H et H of is niet bevoegd om in feite te 
beoo1·clelen of cle geestestoestand van een 
ge'inte1·nee1·cle al clan niet cle hanclhaving 
?'echtvaanligt van cle inte1·ne1·ing, wellce 
cloo1· cle commissie tot beschenning van 
de maatschappij is beslist (2). (Grand
wet, art. 95.) 

3° De beslissing van cle commissie tot 
besche1·min g van de maatschappij, clie 
te1· uitvoe1·ing van een 1'echte1·lijlce beslis
sing tot inte?'1W1'ing cle in1·ichting actn
wijst waa1·in cleze inte1·ne1·ing zctl plaats
hebben, is niet vatbaa1· voo1· cassatie
be?·oep (3). (G.W., art. 608; wet van 
9 april 1930, vervangen bij die van 
1 juli 1964, art. 14.) 

(LEONARD.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 oktober 1971 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de Tnaatschappij die bij de psychatrische 
afdeling van de gevangenis te Vorst is 
ingesteld; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de handhaving 
van de internering ; 

Over het eerste midclel, afgeleicl uit het 
algemeen beginsel van de rechten van 
de verclediging, 

cloo1·clat dokter Vanden Bosch, die door 
de onclerzoeksrechter gelast werd een 
verslag betreffende eisers geestestoestand 
op te maken, op 2 september 1971 zitting 
heeft gehad in de commissie tot bescher
m.i:ng van de maatschappij toen deze zijn 
geval heeft onderzocht : 

(1) en (3) Cass., 4 mei 1971 (A?'1· . cass., 1971, 
biz. 866). 

(2) Cass., 6 januari 1969 (A?'1', cass., 1969, 
biz. 438) . 

Overwegende dat uit de gedingstukken 
blijkt dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij bij de psychiatrische 
afcleling van de gevangenis te V orst, die 
eisers geval heeft onderzocht en op 
7 oktober 1971 de bestreden beslissing 
h eeft gewezen, samengesteld was uit de 
HR. Sottiaux, Schueler, Rozberg en 
Berckmans; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
Tnist; 

Over het tweede Tniclclel, hieruit afge
leid dat eiser geen enkele geestesstoornis 
vertoont en clat h:ij in vrijheicl client te 
worden gestelcl : 

Overwegende clat het Hof niet bevoegcl 
:is on1 in feite te beoordelen of eisers 
geestestoestand al clan niet de hancTha
ving van de internering rechtvaarcligt ; 

En overwegencle clat de substantiele of 
op straffe van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat 
de beslissing overeenkon:1stig de wet is ; . 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij de overplaat
sing van eiser naar de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij te 
D oornik wordt bevolen : 

Overwegencle clat dergelijke beslissing 
geen beslissing is waartegen krachtens 
artikel 608 van het Gerechtelijk W etboek 
cassatieberoep openstaat ; clat de voor
ziening niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

20 december 1971. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', de H . Perrichon, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Clason. - Gelijlcltticlencle conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 21 december 1971. 

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
- BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. 

· - EESCHIKKJNG VAN VERWIJZING. -
0NDERZOEK AANGEVRAAGD VOOR DE 
INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKE
LEN 1, § 106, EN 4-10 VAN HET BIJ
VOEGgEL BIJ HET GERECHTELIJK WET
BOEK. - · MISDRIJF GEPLEEGD IN EEN 
GEMEENTE DIE SINDS DEZE INWERKING-
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TREDING INGEDEELD IS BIJ EEN ANDER 
GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT W AAR· 
VAN DEZE GE!VIEENTE VROEGER DEEL 
UITlVIAAKTE. - 0NBEVOEGDHEID VAN 
DE RAADKA!VIER VAN DE RECHTBANK 
VAN DIT ARRONDISSEMENT Oi\1 OVER 
DE BEZWAREN TE BESLISSEN. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - 0NDERZOEK AAN· 
GEVRAAGD V66R DE INWERKINGTRE· 
DING VAN HET GERECHTELIJK vVET· 
BOEK. - BESCHIKKING VAN VERWIJ· 
7.ING VAN NA DEZE INWERKINGTRE· 
DING. - MISDRIJF GEPLEEGD IN EEN 
GE!VIEENTE DIE SIJ'..TJJS DEZE INWER· 
KINGTREDING INGEDEELD IS BIJ EEN 
KANTON DAT VAN EEN ANDER GERECH· 
TELIJK ARRONDISSEMENT DEEL UIT· 
l\iAAKT. VONNIS W AARBIJ HET 
RECHTSCOLLEGE ZICH « RATIONE LOCI ll 

ONBEVOEGD VERKLAART. - BESLIS· 
SINGEN !VIET KRACHT VAN GEWIJSDE. 
- REGELING VAN RECHTSGEBIED . -
VERDACHTE ZONDER VERBLIJFPLAATS 
IN HET ARRONDISSEMENT WAARVAN 
DEZE GEMEENTE VROEGER DEEL UIT· 
!VIAAKTE EN DAAR NIET GEVONDEN. -
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING 
EN VERWIJZING NAAR DE PROCUREUR 
DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG VAN HET GERECHTE· 
LIJK ARRONDISSEMENT WAARBIJ DE 
GEMEENTE WAS INGEDEELD. 

1 o W annee1· een onde1·zof',k is aangeV?·aagd 
v661· de inwe1·kingtreding van de m·tilce
len 1, § 106, en 4-10 van het bijvoegsel 
bij het Ge1·echtelijk W etboelc , maa1· de 
gemeente waw·in het misd1·ijj zott ye
pleegd zijn , sinds deze inwe1·lcingt1·eding 
en k1·achtens deze teksten, ingedeelcl is 
bij een kanton dat deel ttitmaalct van 
een ande1· ge1·echtelijk a?Tondissement, 
en de ve1·dachte zijn vm·blijjplaats niet 
heejt in het ee1·ste a1-rondissement waa1'· 
van die gemeente v1·oege1· deel ttitmaalcte 
en daa1· niet is gevonden, is de 1'aacllca
me1· van de 1·echtbank van ee1·ste aanleg 
van dit a1Tondissement niet mee1· bevoegd 
om ·ove1· de bezwa1·en te beslissen ( 1) . 

2o H' annee1· ingevolge een onde1·zoek, 
aangevmagd v661· de inwe1·kingt1·ecling 
van het Gerechtelijk W etboek, de mad
kame?' bij ham· beslissing na deze in
werkingtreding de venlachte naa1· cle 

(1) en (2) Cass ., 18 mei 1971 (An·. cass., 
1971, biz. 934); vgl. cass ., 14 september 1971, 
sup>·a, biz. 54. 

C01Tectionele 1·echtbanlc heejt ve1·wezen 
wegens een miscl1·ijj dat zott gepleegcl 
zijn in een gemeente clie, sinds clezeljcle 
inwe1·kingt1·ecling, ingecleelcl is bij een 
kanton clat cleel ttitmaakt van een ancle1· 
ge1·echtelijk a1Tonclissement, cle C01Tec

tionele 1·echtbank zich wegens deze inde
ling ratione loci onbevoegd heeft ve1·
lclam·cl om van cle ve1·volging lcennis te 
nemen en beicle beslissingen in kmcht 
van gewijsde zijn gegaan, oncle1·zoekt 
het Hof, wam·bij een ve1·zoek tot 1·egeling 
van 1·echtsgebied aanhangig is, of cle 
ve1·dachte zijn ve1·blijfplaats niet heeft 
in het armnclissement wam·van clie 
gemeente v1·oeger cleel ttitmaakte of claw· 
niet is gevonden. Blijkt geen van deze 
twee omstandigheclen ttit cle aan het H of 
overgelegcle stuklcen, clan ven~ietigt het 
H of de beschikking van de madkame1· 
en ve1·wijst de zaalc naa1· de p1·octwetw 
des Konings bij de 1·echtbank van ee1·ste 
aanleg van het a1'1'ondissement wam·bij 
de gemeente is ingedeelcl (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE, 
T. VAN- DE WALLE EN !VIONTEYNE .) 

ARREST . . 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van r echtsgebied van 
6 april 1971 van de Procureur des 
Konings bij d e Rechtbank van eerste 
aanleg te V eurne ; 

Overwegende dat de Raadkamer bij de 
R echtbank van eerste aanleg te Veurne, 
bij b eschikking van 8 december 1970, 
Vandewalle Annette, Maria, echtgenote 
Moerman Raymond, h aarkapster, gebo
ren te Middelkerke op 16 maart 1943, er 
wonende Vanhinsbergestraat 18, en Mon
teyne Roger, Charles, autogeleider, gebo
ren te Oostende op 28 juli 1927, wonende 
te Middelkerke, Duinenweg 223, be
klaagden, naar de correctionele rechtbank 
h eeft verwezen wegens de t elastlegging 
« te Middelkerke op herhaalde stonden 
tussen 1 oktober 1969 en 9 oktober 1970, 
de eerste bij inbreuk op de artikelen 387, 
388 en 390 van het Strafwetboek, wette
lijk gehuwd zijnde m et Moerman R ay
mond, die klacht doet, overspel t e h ebben 
gepleegd met de tweede, Monteyne R oger, 
de tweede, bij inbreuk op de a rtike
len 387, 388 en 390 van h et Strafwetboek, 
zich m edeplichtig te hebben gemaakt aan 
overspel · m et de eerste, Vandewalle 
Annette"; 

Overwegende dat de Correctionele 
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Rechtbank te Veurne, bij vonnis van 
23 februari 1971, zich onbevoegd ver
klaarde om van de zaak kemlis te nemen 
om de reden dat « de zaak werd aange
bracht bij dagvaarcling uitgaande van 
de Procureur des Konings te .Veurne, in 
datum van ll december 1970 en betekend 
op 22 december 1970; dat de gemeente 
Middelkerke sedert 1 november 1970, 
ingevolge artikel 1, § 1 (bedoeld is § 106) 
en artikel4-1 0 van het Bijvoegsel van het 
Gerechtelijk Wetboek, niet meer tot het 
rechtsgebied Veurne behoort. " ; 

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

Dar 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 uit
maken welke aan de beklaagden wordt 
verweten, zich zouden hebben voorge
daan te Middelkerke ; 

Overwegende chtt de gemeente Middel
kerke, ingevolge de artikelen 1, § 106, 
en 4-10 van het Bijvoegsel van het 
Gerechtelijk Viletboek, sinds 1 novem
ber 1970, datm:n van de inwerkingtre
ding van het Gerechtelijk Wetboek, niet 
meer behoort tot het gerechtelijk arron
dissement Veurne maar deel uitmaakt 
van het gerechtelijk arrondissement 
Brugge; 

Overwegende dat, overeenkomstig 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 kemlis te nemen indien deze v66r 
1 november 1970 op gelclige wijze bij 
haar aanhangig was gemaakt ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging 1liet blijkt dat de Cor
rectionele Rechtbank te Veurne bevoegd 
zou zijn geweest uit hoofde van de ver
blijfplaats van de beklaagden of van de 
plaats waar deze laatsten konden worden 
gevonden; 

Overwegende dat de Raaclkamer van 
de Recht bank van eerste aanleg te Veurne 
dlienvolgens mtione loci onbevoegd was 
om beklaagden naar de correctionele 
rechtbank te verwijzen ; 

Om die redenen, het rechtsgebied 
regelende, vernietigt de beschikking van 
8 december 1970 van de Raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Veurne; 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 
Brugge. 

21 december 1971. - .ze kamer. -
Voo1·zitte7·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve7·, 
de H. Meeus. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. 

2° KAMER.- 21 december 1971. 

1° VERZET. - STRA.FZA.KEN. - VER
VANGING VAN EEN ENKELE STRAF DOOR 
VERSCREIDENE STRA.FFEN. - TOTAAL 
VAN DE ONDERSCREIDEN · STRAFFEN 
GAAT DE ENKELE STRA.F NIET TE BOVEN 
OF IS ZELFS lVIINDER ZWA.A.R. - VER
ZWA.RING VAN DE .STRAF . 

2° VERZET.- STRA.FZA.KEN.- VONNIS 
BIJ VERSTEK WAARTEGEN HET OPEN
BAAR i\UNISTERIE NIET IN HOGER BE 
ROEP IS GEKOli'[EN. - BESLISSING OP 
RET HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR 
l\UNISTERIE TEGEN RET OP VERZET 
GEWEZEN VONNIS.- VERZWARI NG VAN 
DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF. 
- 0NWETTELIJKREID. 

1° H et a1·1·est dat, op ve1·zet, ve1·scheiclene 
st1·a tfen ~titsp1·eekt uit hoof de van jeiten 
waarvoo1· het ve1·stekvonnis wegens de 
eenheicl van stmjbaa1· opzet een enkele 
st1·aj hacl ~titgesproken, ve1·zwaa1·t de 
uitgesp1·oken stmj, zeljs inclien het totactl 
van de ajzoncle?·lijke stmtfen de enkele 
stmf niet te boven gaat of zeljs mincle1· 
zwaa1· is (1). 

2o W anneer het openbaar ministe1·ie niet 
in hoge1· be1·oep is gekomen tegen een 
ve1·stekvonnis, lean de 1·echte7· in hoge1· 
be1·oep, op het hoge1· be1·oep van het 
openbam· ministe1·ie tegen het op het 
ve1·zet van de belclaagcle gewezen vonnis, 
de cloo1· het ve1·stekvonnis ~titgesproken 

(1) Cass., 13 oktober 1952 (Bttll. en PASIC., 
1953, I, 61) ; men raadplege cass., 7 januari 
1963 (ibid., 1963, I, 533) en 22 oktober 1969 
en 9 maart 1970 (A?T. cass., 1970, biz. 182 
en 640). 
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stmf niet ve1·zwa1·en (1). (Sv., art. 187, 
188 en 202; wet van 1 mei 1849, 
art. 7 en 203.) 

{VENUS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 12 oktober 1970 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 187 
en 202 van het W etboek van strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiser op 28 novem
ber 1969 door de Correctionele Recht bank 
te Antwerpen bij verstek veroordeeld 
werd tot een enkele straf van zes maanden 
hoofdgevangenisstraf en een geldboete 
van 50 frank, of een vervangende gevan
genisstraf van vijftien dagen, u it hoofde 
van A) diefstal, B) opzettelijke slagen 
en C) doodsbedreigingen ; 

Overwegende dat eiser verzet aante
kencle tegen deze veroordeling ; dat het 
verzet ontvankelijk werd verklaard en 
de correctionele rechtbank op 26 decem
ber 1969 als volgt uitspraak deed : wegens 
h et feit A een maand hoofdgevangenis
straf en een geldboete van 26 frank of 
acht dagen ; wegens de feiten B en C 
samen : een hoofdgevangenisstraf van 
vijf maanden en een geldboete van 
26 frank of acht dagen vervangende 
gevangenisstraf, terwijl voor deze wegens 
de feiten B en C uitgesproken straffen 
uitstel werd verleend gedurende een ter
mijn van vijf jaar; 

Overwegende clat het openbaar minis
terie op 27 december 1969 hoger beroep 
aantekende tegen laatstgenoemd vonnis ; 

Overwegende dat bij het bestreden 
arrest de uitgesproken straffen als volgt 
gewijzigd werden : wegens feit A : 
drie maanden gevangenisstraf en 1 00 fr. 
geldboete of een maand vervangende 
gevangenisstraf; wegens de feiten B en 
0 samen : twee maanden gevangenisstraf 
en een geldboete van 26 frank of acht 
dagen vervangende gevangenisstraf ; 

Overwegende dat h et hof van beroep 
aldus zijn macht is te buiten gegaan; dat, 
nu het openbaar ministerie geen hoger 

(1) Cass., 26 april 1971 (An·. cass., 1971, 
biz. 826). 

(2) Wa.nneer het verzet ongedaan wordt 
verklaard, wordt impliciet beslist dat dit 

beroep had aangetekend tegen het ver
stekvonnis van 28 november 1969, het 
hof van beroep op hoger beroep tegen 
het op het verzet gewezen vonnis van 
26 december 1969 de toestand van de 
eiser zoals die bleek uit het verstekvonnis 
niet mocht verzwaren; 

Overwegende dat het hof van beroep 
deze toestand heeft verzwaard onder 
andere door twee straffen uit te spreken, 
terwijl het verstekvonnis, na aanvaarding 
van de eenheid van opzet voor alle feiten, 
slechts een enkele straf had opgelegd ; 
clat zulks waar blijft, ook al is het totaal 
van de afzonderlijk uitgesprokel). straffen 
kleiner dan de bij verstek opgelegde enige 
straf; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het uitspraak 
cloet over de burgerlijke rechtsvordering; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van d e 
gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; ver
wijst de a1dus beperkte zaak n aar het 
Hof van beroep te Gent. 

21 december 1971. - 2• k amer . -
Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Versee.- Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. E . Verschueren (van d e 
balie te Antwerpen). 

2e KAMER.- 21 december 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
T ERMIJN. - STRAFZAKEN. - VER
OORDELING BIJ VERSTEK. - E ERSTE 
ARREST WAARBIJ OP TEGENSPRAAK IS 
BESLIST DAT HET VERZET ONTVANKE
LIJK WAS.- TWEEDE VERSTEKARREST, 
WAARBIJ HET VERZET NIET GEGROND 
WORDT VERKLAARD. - VOORZIENING 
VAN DE VEROORDEELDE TEGEN DIT 
TWEEDE ARREST. - TER:M:IJN. 

lVannee1· het hof van be1·oep, nadat de 
belclaagde is veTschenen, diens ve?·
zet (2) (3) tegen een a?'?'est wam·bij hij bij 

ontvankelijk is : men raadplege hieromtrent 
cass ., 8 juli 1957 (B1tll. en PAsrc., 1957, 
I, 1336). 

(3) Wanneer de eiser op verzet tegen een 
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ve1·stek is ve?'Oo?·deeld ontvankelijk ve?'
klaa?'Cl en de zaak tot een late?'e datttm 
ttitgesteld heeft en clit hof tijdens deze 
zitting bij ve1·stek een tweede a?'?'est heeft 
gewezen dat het ve?'zet niet geg1·oncl ve?'
klaa?'t, is niet ontvankelijk de voo1·ziening 
van de beklaagcle tegen dit a?'?'est, indien 
zij wo1·dt ingestelcl na het ve?'St?·ijken van 
de tennijn die is voo1·gesclweven bij 
a?'tikel 373 van het Wetboek van stmf
vo?'Cle?·ing en ingaat de dag na die waa?'op 
het best1·eden cw?'est is betekend ( 1). 
(Sv., art. 373.) 

(:iVIARINUS, T. SCHEPERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 oktober 1970 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat dit arrest, dat bij 
verstek ten opzichte van eiser werd ge
veld, op 20 november 1970 aan deze 
laatste betekend werd ; clat de voorzie
ning eerst op ll mei 1971 ingesteld is, 
dit is na het verstrijken van de termijn 
voorgeschreven bij artikel 373 van het 
W etboek van strafvordering ; 

Dat de voorziening tegen deze beslis
sing derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

21 december 1971. - 2e kamer. 
Voo?'Zitte?', de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslctggeve?', 
de H. Versee. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H . Dmnon, advocaat-generaal. 

2e KA:iVillR. - 21 december 1971. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - lNTER
NERING VAN EEN VEROORDEELDE. -
INTERNERING NIET MEER NODIG 'VE-

verstekbeslissing verschenen is om zijn verzet 
uiteen te zetten, kan het gerecht dat van de 
zaak kennis heeft genomen tijde:ris dezelfde 
zitting niet a ileen de ontvankelijkheid van dit 
rechtsmiddel, m aar ook cle gegrondheid ervan 
onderzoeken en hieromtrent bij een en c1ezelfc1e 

GENS DE VERBETERING VAN DE GEES
TESTOESTAND VAN DE VEROORDEELDE. 
- V ASTSTELLING DOOR DE C0lln11ISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE 1\'I:AATSCHAP
PIJ. - TERUGKEER VAN DE VEROOR
DEEL:i:>E NAAR DE STRAFINRICHTING 
GELAST DOOR DE MINISTER VAN JUSTI
TIE. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ. - COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE :iVIAATSCHAPPIJ. 
- V ASTSTELLING DOOR DEZE COMMIS
SIE DAT DE GEESTESTOESTAND VAN EEN 
VEROORDEELDE VOLDOENDE IS VER
BETERD ZODAT ZIJN INTERNERING NIET 
MEER NODIG IS. - VOORZIENING IN 
CASSATIE.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT).- CoM:iVIIS
SIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ DIE VASTSTELT DAT DE GEES
TESTOESTAND VAN EEN VEROORDEELDE 
VOLDOENDE IS VERBETERD ZODAT ZIJN 
INTERNERING NIET MEER NODIG IS. -
VOORZIENING IN CASSATIE. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o W annee1· de commissie tot besche1·ming 
van de maatschappij vaststelt dat de 
geestestoestand van een wegens misdaad 
of wanbecl?·ijf ve?'OO?'Cleelde pe1·soon, die 
tijdens zijn hechtenis lcmchtens een be
slissing van de Ministe1· van Jttstitie 
was geinten~ee?'Cl, voldoende is ve?'bete?'Cl 
zodat zijn inte1·ne1·ing niet mee?' nodig is, 
gelast de ministe?' de tentgkee?' vcm de 
ve?'Oo?'Cleelde naw· de st?'afim·ichting 
wcta?' hij voo?'Clien in hechtenis wets. 
(Wet van 9 april 1930, vervangen bij 
die van 1 juli 1964, art. 21.) 

zo en 3° De vaststelling doo?' de comm·issie 
tot besche1·ming vcm de maatschappij 
ove1·eenkomstig w·tikel 21 van de wet 
vcm 9 ctp1·il 1930, ve1·vangen bij die van 
1 juli 1964, dat de geestestoestancl van 
een wegens misdaacl of wcmbecl?·ijf ve?'
oo?'Cleelde pe1·soon, die tijclens zijn hechte
nis kmchtens een beslissing van de 
Nliniste?' vcm Jttstitie geinte1·nee1·d was, 
voldoende is ve1·bete1·d zodat zijn inte1·-

beslissing uitSpraak cloen : men raadplege 
hieromtrent cass., 20 februari 1961 (Bttll. en 
PASIC. , 1961, I , 674), 

(1) Vgl. cass., 9 november 1971, sttpm, 
blz. 255. 
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?MTing niet mee1· nodig is, is geen beslis
sing waa1·tegen een cassatiebe?'Oep lean 
w01·den ingesteld. (G.W., art. 608; wet 
van 9 april 1930, vervangen bij die 
van 1 juli 1964, art. 21.) 

(SEGERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 13 september 1971 gewezen 
door de bij de psychiatrische afdeling der 
hulpgevangenis te Leuven werkzame 
commissie tot bescherming van de maat
schappij; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing uitspraak doet in verband met een 
aanvraag « tot wederopname in de gewone 
gevangenis » ingediend door eiser wiens 
internering door de Minister van J ustitie, 
met toepassing van artikel 21 van de wet 
van 9 april 1930, vervangen bij de wet 
van 1 juli 1964, bevolen was; 

Overwegende dat luidens lid 3 van 
bedoeld artikel21, « indien de geestestoe
stand van de veroordeelde v66r het ver
strijken van de straftijd voldoende is 
verbeterd zodat zijn internering niet 
meer nodig is, de commissie tot bescher
ming van de maatschappij dat vaststelt 
en de Minister van Justitie de terugkeer 
van de veroordeelde naar de strafinrich
ting, waar hij voordien in hechtenis was, 
gelast »; 

Overwegende dat aldus aan de com
Inissie geen opdracht wordt verleend om 
uitspraak te doen over de persoonlijke 
vrijheid of zelfs over de handhaving van 
een internering door een repressief rechts
college bevolen ; 

Dat de vaststellingen welke met toe
passing van deze wetsbepaling door de 
cormnissie tot bescherming van de maat
schappij worden gedaan niet het kenmerk 
hebben van een beslissing waartegen 
cassatieberoep kan worden ingesteld ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om. die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

21 december 1971. - ze kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Janssens. - Gelijlcluidende concht
sie, de H. Duman, advocaat-genera_al. 

ze KAMER. - 21 december 1971. 

1° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE GESCHRIFTEN. - ARTI
KEL 463 VAN RET WETBOEK VA,N STRAF
VORDERING. - HERSTEL, DOORHALING 
OF VERBETERING VAN DE VALS VER
KLAARDE AKTE. - BEGRIP. 

2° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE GESCHRIFTEN.- 0NDER
HANDSE AKTE TOT VASTSTELLING VA,N 
DE LENING VAN EEN BEDRA,G. 
BEDRA,G NIET A,FGEGEVEN AA,N DE 
LENER.- SCiruLDVERNIEUWING DOOR 
VERVA,NGING VAN EEN VERBINTENIS 
WEGENS EEN VROEGERE SCHULD DOOR 
EEN ALS LENER AA,NGEGANE VERBINTE
NIS. - RECHTER BESLIST DAT DE AKTE 
NIET VALS IS. - WETTELIJKHEID. 

3o SCHULDVERNIEUWING. - ON
DERHANDSE AKTE TOT . VASTSTELLING 
VAN DE LENING VAN EEN BEDRAG. -
BEDRAG NIET AFGEGEVEN AAN DE 
LENER. - SCHULDVERNIEUWING DOOR 
VERVANGING VAN EEN VERBINTENIS 
WEGENS EEN VROEGERE SCHULD DOOR 
EEN ALS LENER AANGEGANE VERBINTE
NIS. - RECHTER BESLIST DAT DE AKTE 
NIET VALS IS. - VVETTELIJKHEID. 

4° V ALSHEID EN V ALSHEID IN 
GESCHRIFTEN. - VALSHEID IN 
HANDELS- OF BANKGESCHRIFTEN EN IN 
PRIVATE GESCHRIFTEN. - VALSE OP
GAVE. - BEGRIP. 

5o V ALSHEID EN V ALSHEID IN 
GESCHRIFTEN.- ARTIKEL 463 VAN 
RET V'\TETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
- HERSTEL, DOORHALING OF VERBE
TERING VAN DE VALS VERKLAARDE 
AKTE. - VALSE AK'l'E. - BEGRIP. 

1° A1·tikel 4.63 van het W etboelc van stmf
vo1·de1·ing, htidens hetwellc het hof of de 
1'echtbanlc, die van de valsheicl lcennis 
heeft genomen , gf(last clat de vals ve1·
lclaaTde alcte he1·stelcl, doo1·gehaald of 
ve1· bete1·cl moet w01·clen, client te wo1·den 
toegepast niet alleen wannee1· de valsheicl 
oncle1· meeT in hanclels- of banlcgesclwif
ten en in p1·ivate gesclwiften is gepleegd, 
mam· oolc in authentielce en openba1·e 
gesclw·iften en wannee1· het gaat om een 
mate1·iele of intellectuele valsheicl; claar 
de toepassing van cleze wetsbepaling niet 
afhanlcelijlc is gesteld van een hoofdve1'
oo1·deling, moet het he1·stel of de ve1'
bete1'ing van het mate1·ieel of intellecttteel . 
ve1·valst gesclwift wo1·clen gelast, zeljs bij . 
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cifwezigheid van een bed1·ieglijk opzet of 
van een oogme1·k om te schaden (1). 

2° en 3° De ?'echte?', die e1·op wijst dat het 
bedmg wam·van cle lening aan een pa1·tij 
in een onde1·handse akte wo?'dt vastge
steld, ctan deze laatste doo1· de uitlene1· 
niet is afgegeven, beslist wettelijk dat die 
alete niet vctls is, inclien hij e1· oak op 
wijst dat tttssen cleze pct?'tijen we1·d 
ove1·eengeleomen dat een schttldve?·niettw
ing (2) tot stand lcwam doo1· de ve?'
vanging van de ve1·bintenis vcm de lene1· 
wegens een v1·oege1·e schttlcl van hem 
doo?' die wellee ttit cle lening voo1·tvloeit. 
(B.W., art. 1271; S.W., art. 133 en 
136.) 

40 De bij m·tileel 196, lid 5, van het Stmf
wetboelc omsch1·even valsheid lean voo?·t
vloeien uit ve1·zuimen of onvolleclige in
lichtingen in de alcte, die tot doel en tot 
gevolg hebben aan een lettgenachtig feit 
de sch-ijn van de waa1·heid te geven ( 3). 

5° De ?'echte?', die e1·op wijst dat de vast
stellingen van een doo1· d1·ie pa1·tijen 
opgemaalcte alete met de we?·lcelijlcheid 
st?'Oleen, lean ttit het enlcel feit dat een van 
deze pct?'tijen de de1·de onwetencl heeft 
gelaten 01nt1·ent bepactlde inlichtingen, 
die evenwel in de alcte niet moesten W01'
den ve?'?neld en waa1·van de afwezigheid 
aan een leugenachtig feit geenszins cle 
schijn van de waa1·heid gaf, niet wettelijlc 
ajleiden dat de ande1·e pa·rtij, hoewel zij 
zoncle1· bed1·ieglijlc opzet of zonde1· oog
me?'lc om te schaden heeft gehandeld, 
niettemin medegewe1·lct heeft aan het 
opmalcen van een valse alcte zodat a?·ti
kel 463 van het W etboele van stmfvonle
?'ing client te WO?'den toegepast. 

(HATERT, 
T. VERRECKT- VAN HORREBEECK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestredim 
arrest, gewezen op 23 juni 1971 door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvordering 

(1) Men raadplege cass., 14 januari 1957 
(Bull. en PASIC., 1957, I, 540) en de noot. 

(2) Dat behoudens bijzondere wetsbepaling 
een leningsovereenkomst wettelijk is van 
zodra de lener in het bezit is gesteld· van het 
geleende, ongeacht de vormen hiervan, en dat 

en de btll'gerlijke rechtsvordering inge
steld tegen eiser : 

Overwegende dat de eiser niet schulclig 
wordt verklaard aan valsheid in ge
schriften en gebruik van vals beweerde 
stukken, terwijl de strafvordering op 
grond van oplichting voor uitgedoofd 
door verjaring wordt gehouden; 

Dat de feitenrechter zich onbevoegd 
verklaart om te oordelen over de burger
lijke rechtsvordering van de verweerders 
tegen eiser, in zover deze gegrond is op 
valsheid in geschriften en gebruik van 
vals beweerde stukken; dat de btll'gerlijke 
rechtsvordering op grond van oplichting 
vervallen wordt verklaard door verja
ring; 

Dat eiser tot geen kosten wordt veroor
deeld; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is wegens het ontbreken van belang ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij het arrest, 
na een medebeklaagde veroordeeld te 
hebben wegens valsheicl in geschriften 
en gebruik ervan, beveelt bewoordingen 
uit het vals stuk te schrappen : 

Over het eerste en het derde middel 
samen, afgeleid, 

het ee1·ste , uit de schending van de 
artikelen 193 tot 196 van het Strafwet
boek en 97 van de Grondwet, 

doo?'dat het bestreden arrest beslist dat 
het contract van 10 augustus 1965 tussen 
eiser, de medebeklaagde Dmnont en de 
verweerders gesloten, intellectueel vals 
is in de rechtsbetrekkingen tussen eiser 
en de verweerders, en deze beslissing 
grondt op de overweging dat aan de ver
weerders, die zich in het contract borg 
gesteld hadden voor de terugbetaling 
door de echtgenoten Dumont-Verreckt 
van de som van 1.000.000 frank aan deze 
laatsten geleend door eiser, verzwegen 
werd dat de zogenaamde lening in werke
lijld1eid een reeds van vroeger bestaande 
schuld betrof en dat hun integende.el zou 
verzekerd zijn dat het om een eenvoudige 
en zuivere lening ging, waarvan h et be
drag ter beschikking van hun schoonzoon 
(Dumont) zou gesteld worden om hem 
toe te laten belangrijke werken te Habay
la-Neuve uit te voeren, en dat de (on-

inzonderheid de lening door schuldvernieuwing 
kan tot stand komen, zie men in DE PAGE, 
Tmite, d. V, nr. 117, biz. 122 en 123. 

(3) Men raadplege cass., 6 februari 1956 
(Bttll. en PAsiC., 1956, I, 589). 
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juiste) voorstelling weike de verweerders 
zich van de feiten maakten ongetwijfeid 
een besiissende roi moet gespeeid hebben 
wat hun toetreding tot het contract 
betreft, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de intellectueie 
vaisheid ondersteit.· dat in de aide ver
meidingen ingeiast werden die strijdig 
zijn met de waarheid en een Ieugen uit-
maken, · 

terwiji het feit gewag te hebben ge
maakt van een Iening geen venneiding 
is die strijdig zou zijn met de waarheid, 
en alleszins geen Ieugen uitmaakt aange
zien de Iening kan tot stand komen door 
schuidvernieuwing van een vroegere 
schuid die in een Iening wordt omgezet, 

terwijl, in zake Iening, het voistaat dat 
de schuidenaar in het bezit · is van de 
uitgeieende zaak, waarbij de wijze waarop 
dit gebeurde zonder beiang is, 

terwiji ten deze eiser schuldeiser was 
van Dmnont ten belope van 1.000.000 fr. 
en terwiji hij, voigens het bestreden 
arrest, het contract ais een schuidver
nieuwing betreffende reeds bestaande en 
eisbare schuiden kan bedoeid hebben, 

terwijl bijgevoig het contract een voi
Iedige normale rechtshandeiing betrof die 
geen intellectuele vaisheid uitmaakte; 

tweede ondenleel. minstens het arrest de 
conclusie van eiser niet beantwoordt 
waarbij hij staande hieid dat de Iening 
regeimatig kon bestaan in een ver
nieuwing van een vroeger bestaande 
schuicl en als dusdanig kon vermeid wor
den, dat ten deze het voistond om een 
Iening uit te maken dat de ]ener Dumont 
in het bezit was van de zaak - zijnde 
1.000.000 frank -, dat de wijze waarop 
clit gebeurde zonder belang was, en daar
uit afleidde dat de aide een voiledig 
normaie rechtshandeiing betrof die geens
zins intellectueel vals was ; 

het de1·de, uit de schendiQ.g van arti
kel 463 van het V'.,T etboek van strafvorde
ring, 

dom·dat het bestreclen arrest beveeit in 
het contract van 10 augustus 1965 al de 
passussen en woorclen te sclU'appen in 
verband met de bedongen borgstelling 
van de verweerders, 

te1·wijl voigens bedoeid artikei 463 een 
dergeiijke besiissing slechts toegelaten is 
wat de authentieke akten en de materiele 
valsheden betreft, zodat het arrest gezegd 
artikel wettelijk kon toepassen noch op 
een onderhandse akte noch op een intei
lectueie vaisheid : 

Overwegende dat, in strijd met de 
bewering van het derde micldel, arti
kel 463 van het W etboek van strafvorde
ring client toegepast te worden niet 
aileen wanneer een materieie valsheid in 
een authentieke alde wordt vastgesteld, 
maar telkens als zowei handels- en private 
geschriften als authentieke of openbare 
geschriften ofwei intellectueel ofwel mate
rieel vals zijn ; 

Dat de toepassing van deze wetsbepa
Iing niet afhankelijk is gesteid van een 
hoofdveroordeling; dat, in het bijzonder, 
zelfs bij afwezigheid van een bedrieglijk 
opzet of van een oogmerk om te schaden, 
bedoeld artikei client toegepast te worden 
indien een geschrift materieei of intellec
tueei vervalst wordt ; 

Overwegende, enerzijds, dat uit het 
arrest blijkt dat de door eiser, de mede
beklaagde en de verweerders onderte
kende akte eensdeels een lening door 
eiser van een som van een miljoen aan 
de medebeklaagde en anderdeels de borg
stalling voor deze Iening door de ver
weerders constateert en dat deze consta
teringen met de werkelijkheid stroken ; 

Dat het arrest terecht aanstipt dat d e 
omstandigheid dat de overeenkomst van 
lening de plaats had ingenomen van een 
andere verbintenis van de medebe
klaagde en derhalve tengevolge van een 
schuldvernieuwing was ontstaan, de waar
achtigheid van de vaststellingen van de 
akte niet aantast en dat derhalve « het 
contract niet vais is en zijn normaai uit
werksel n1.oet behouden » ; 

Overwegende anderzijds dat het hof 
van beroep de medebeklaagde alleen -
en niet eiser - ten laste Iegt de verweer
ders « niet rechtzinnig ingelicht te heb
ben » omtrent « de werkelijke strekking 
van de zogenaamde lening », dit wil zeg
gen dat het over een schuldvernieuwing 
ging en dat het bedrag van een m iljoen 
niet op het tijdstip van de akte ter be
schik.h:ing van de Ihedebeklaagde werd 
gesteld, deze som reeds sinds geruime tijd 
door deze Iaatste verschuldigd zijnde; 

Dat het arrest preciseert dat eiser « te 
goeder trouw heeft lnmnen menen dat 
de burgerlijke partijen (de verweerders) 

· juist en volledig ingelicht waren » ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
uit deze vaststei!ingen niet wettelijk kon 
afleiden dat « in d e rechtsbetrekkingen 
tussen tweede beklaagde (thans eiser) en 
de burgerlijke partijen (thans de ver
weerders) h et contract intellectueel vals 
is >>; 
· Overwegende immers dat de rechter de 

valsheid niet afleidt uit een verzuim of 
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nit onvolledige vermeldingen in de aide 
zelf, maar nit het ontbreken van inhch
tingen welke dienden verstrekt te worde1i 
door de medebeklaagde v66r of bij het 
opstellen van de akte ; 

Dat, overigens, inclien weliswaar een 
akte intellectueel vals is wanneer ver
zuimen of onvolleclige inlichtingen in de 
alde er toe geleid hebben voor echt op te 
nemen feiten die het niet waren en der
halve tot gevolg hebben aan een leugen
achtig feit de schijn van d e waarheicl te 
geven, een dergelijke valsheid niet be
staat wanneer, zoals ten cleze, het niet 
vermelclen in de akte van een bepaalcle 
omstancligheid niet van die aarcl is dat 
becloeicle akte aan een lengenachtig feit 
de schijn van d e waarheid geeft ; clat h et 
arrest iminers uitchukkelijk constateert 
dat de vaststellingen van de aide met de 
waarheid stroken en uitsiuitend de lnede
b ekiaagcle, en derhalve niet eiser, verwijt 
b epaalcle inlichtingen aan de verweerders 
verzwegen te hebben, inlichtingen welke 
in de akte niet dienden vermeld te worden 
en waarvan de afwezigheid aldaar geens
zins tot gevoig heeft gehad aan een leu
genachtig feit de schijn van de waarheid 
te geven; 

Dat het eerste onderdeei van het eerste 
middel gegrond is ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de andere beslissingen over de 
strafvordering en d e burgerlijke rechts
vordering tegen de meclebeklaagde inge
steid : 

Overwegencle dat de eiser niet bevoegcl 
is om een cassatieberoep in te stellen 
tegen d e beslissing op de vorderingen van 
h et openbaar ministerie en van de bur
gerlijke partijen tegen een medebe
kiaagcle ; 

Om die reclenen, vernietigt h et bestre
den arrest in zover het enerzijcls, uit
spraak doende op de t egen eiser inge
stelde strafvordering, besli st dat _ in de 
rechtsbetreld{ingen tnssen eiser en de 
verweerders h et contract intellectueei 
vais is, en anderzljds schrappingen be
v eelt u.it het stuk clat op 25 augustus 1969 
onder nmnmer 1345/69 werd neergelegcl 
ter gri .evan de Correctionele Recht bank 
t e Luik : beveelt d at melding van clit 
arrest zal gemaakt .worden op de k ant 
van de gecleelteiijk vernietigcle beslissing; 
veroordeelt de verweerclers in d e kosten; 
verwijst de alclus beperkte zaak naar h et 
Hof van beroep te Luik. 

21 december 1971. - 2e kamer. -

Voo?·zitte?·, de H. Nauiaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', 
de H . J anssens . - Gelijkltticlencle concltt
sie, de H. Dumon, aclvocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Struye. 

2e KAllrnR. - 21 december 1971. 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
·AFsTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING I N CASSATIE VAN RET BESTUUR 
DER DOUANEN EN ACCIJNZEN TE GEN 
EEN VRIJSPREKEND ARREST. - AF

ST.AND DOOR EEN L.ASTHEBBER, HOUDER 
VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT. -
AFSTAND GELIJ K AAN DE AFST.AND VAN 

DE RECHTSVORDERING. - DECRETE
RING. 

Inclien het besttttw· cle?' clottanen en accijn
zen, V81'volgencle pm·tij, clo01· tttssen
komst van een lasthebbe1·, houcle?' van 
een bijzoncle1·e volmacht, cifstancl cloet 
van cle voo?·ziening clie het tegen een 
v1·ijsp1·ekencl an·est heejt ingestelcl, clec?·e
tee?·t het Hof cle ajstcmcl van cle voo?'zie
ning, clcta?' cleze afstancl gelijlcstaat met 
een a,fstancl van cle 1·echtsvonlm·ing (l). 

(BELGISCHE STAAT, MINI STER VAN F I NAN
CIEN, T. MOL, VAN ZEVEREN, VAN

HOORNE EN RAMBOER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Geiet op het bestreclen 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
op 5 maart 1971 gewezen; . 

Overwegende dat Meester Fazz1-De 
Clercq, advocaat van h et Niinisterie van 
Financien, draagster van een bijzonclere 
vohnacht, op 31 maar t 1971 verklaard 
heeft nit naam van de aclministratie van 
clouanen en accijnzen afstancl te cloen 
van de voorziening door de Staat tegen 
becloeicl arrest ingestel cl ; 

Overwegend e clat de verweerclers door 
gezegcl arrest vrijgesproken werclen; clat 
de afstand van de voorziening client 
geiijkgesteld te worden met de afstand 
van de rechtsvorclering ; 

(1) Cass., 30 november 1970 (A1'?', cass., 
1971, blz. 296) . 
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Om die redenen, decreteert de afstand ; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

21 december 1971. - 2e kamer. 
Vo01·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Sury. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Duman, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 22 december 1971. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VOR!VI. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
DOOR EEN HANDELSVENNOOTSCHAP IN
GESTELDE VOORZIENING. - BEHOOR
LIJK GEIDENTIFICEERDE VENNOOT
SCHAP VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN 
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
ZONDER DE TUSSENKOMST VAN DE 
RAAD VAN BEHEER IN DE AKTE. -
REGELMATIGE LASTGEVING DIE NIET 
MOET WORDEN VERANTWOORD. 

20 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - ARBEIDSOVEREEN
KOl\iST VOOR BEDIENDEN. - 0NTSLAG 
WEGENS DRINGENDE REDEN. -KEN
NISGEVING VAN DE DRINGENDE REDEN. 
- GELDIGHEIDSVOORWAARDE . 

30 GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. -
GROND VAN NIET-ONTV ANKELIJKHEID 
DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE 
VOORZIENING OPGEWORPEN EN VER
WORPEN. - BESTREDEN BESLISSING 
VERNIETIGD. - :Thi(EJVIORIE VAN WEDER
ANTWOORD. - KoSTEN IN BEGINSEL 
TEN LASTE VAN DE Vl):RWEERDER, 
ZELFS AL WORDT DE VOORZIENING VER
WORPEN. - BESLISSING VAN HET HOF. 

1 o De advocaat bij het H of van cassatie, 
die voo1· dit Hof een in de voo1·ziening 
behoo1'lijk ge~denti(icee1·de handelsven
nootschap ve1·tegenwoo1·digt en in deze 
alcte enkel ve1'klaa1·t in naam van de ven
nootschap te handelen, wo?"dt wettelijk 
geacht een 1·egelmatige lastgeving van de 
bevoegde o1·ganen van de vennootschap 
te hebben ontvangen en moet van zulke 
lastgeving niet doen blijken (1). (G.W., 
art. 479, 702, 703 en 1042.) 

2° Uit de enkele ove1·weging dat voo1· het 
beeindigen van een bepaalde a1·beids
ove1·eenkomst voo1· bedienden de hand-

telcening van twee zaakvoe1·de1'S van de 
vennootschap ve1·eist is, lean niet wo1·den 
qfgeleid dat de kennisgeving van de . 
d1·ingende ?"eden nietig is wegens het ont
b?·eken van de handtekening van een van 
beide zaakvoe1·de1·s. (W etten betreffende 
het bediendencontract, gecoordineerd 
op 20 juli 1955, art. 18.) 

3° W annee1· de g1·ond van niet-ontvanke
lijkheid doo1· ve1·wee1·de1' opgewo1·pen 
tegen een voo1·ziening in btwge1'lijke 
zaken wo?"dt ve?'WO?'Jlen, moeten de kosten 
van de memo1·ie van wede1·antwo01·d · in 
beginsel doo1· de ve1·weenle1· wo1·den ge
dmgen en wo1·den zij doo1· het H of te 
zijnen laste gelegd (2). (G.W., art. 1ll1, 
lid 4.) 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « PLASMASPRAY », 
T. VAN IERSEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 21 oktober 1969 door de 
Werkrechtersraad van beroep te Antwer
pen, kamer voor bedienden, gewezen ; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid tegen de voorziening door verweer
der opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
het verzoekschrift tot cassatie en het 
exploot van betekening ervan Q.e organen 
niet aanwijzen die voor de ve1mootschap 
« Plasmaspray >> optreden : 

Overwegende d at het verzoekschrift 
tot cassatie en bet exploot van betekening 
ervan aan de verweerder opgemaakt zijn 
ten name van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Plas
maspray », met zetel te Molenstede, 
50/2 Klappeistraat, bijgestaan en ver
tegenwoordigd door Meester Pierre An
siaux, advocaat bij het Hof van cassatie ; 

Overwegende dat, zo de rechtsperso
nen, krachtens artikel 703, lid 1, van het 
Gerechtelijk W etboek, slechts geldig in 
rechte optreden door tussenkomst van 
hun bevoegde organen, de advocaat bij 
het Hof van cassatie die voor dit Hof 

(1) Cass., 22 oktober 1971 (An·. cass., 1972, 
blz. 196), met de conclusies van Eerste 
Advocaat-Generaal P. Mahaux; raadpl. cass., 
10 mei 1969 (ibid., 1969, blz. 874). 

(2) Cass., 22 oktober 1971, gecit. in noot 1. 
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een handelsvem1ootschap vertegenwoor
digt, wettelijk geacht wordt van d e 
bevoegde organen van deze v em1ootschap 
een regelmatige lastgeving .te hebben 
ontvangen, wam1eer hij enkel verklaart, 
zoals ten deze, in naam van de vennoot
schap te handelen ; 

Dat de grand van niet-ontvankelijk
heid . niet kan aangenomen worden; 

Over het lniddel , afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van d e Grand
wet, 1101, 1108, 1134, 1319, 1320, 1322, 
1780 van het Burgerlijk Wetboek, 18 van 
d e wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoorclineerd op 20 juli 1955, 
gewijzigd door de wet van 10 d ecember 
1962, 20 van de voormelde gecoordi
neerde wetten, 129 en 130 van de wetten 
op de h andelsvennootschappen, gecoorcli
neerd bij koninklijk b esluit van 30 no
vember 1935, 

cloonlat de bestreden beslissing, na 
vastgesteld te hebben dat eiseres be
weerde dat zij gerechtigd was haar 
bediende op 30 december 1966 onmiddel
lijk te ontslaan zonder enige vergoeding 
wegens redenen di e zij a ls cl.ringend op
geeft en dat d eze feiten gekwoteerd wer
den in h et aangetekend schrijven van 
31 december 1966 dat enkel getekend 
wercl door een van de zaakvoerders, de 
heer ·v1aemyn ck, en dat volgens de statu
ten van eiser es, de h andtekening van 
twee zaakvoerders vereist is " voor alle 
contracten aangaande het verbinden der 
v e1mootschap "• en zonder inachtne1ning 
van d e conclusie van eiseres die beweerde 
dat « het bediendencontract geen plechtig 
contract is en d e opzegging ervan aan 
geen vonnen onderworpen is en zodus 
volkomen rechtsgelclig mondeling gege
ven m ag worden, dat deze opzegging 
1nondeling gegeven werd door de beide 
zaakvoerders op 30 december 1966 te 
17,15 uur, omniddellijk na het binnen
koinen, in het k antoor van concluante, 
van de b eheerder van een andere firma, ... 
clie de beledigingen en de bedreigingen 
uitgeroepen door d e heer Van Iersel 
gehoord had "• beslist « dat de verbreking 
van h et contract te wijten is aan de 
werkgeefster en dat d eze, zoals de eerste 
rechter terecht oordeelde, niet gerechtigd 
was tot de gevorderde schadeloosstel
ling "• en dat " integendeel daar waar d e 
werkgeefster eenzijclig h et contract ver
broken heeft, zij gehouden is niet aileen 
tot betaling van alle achtersta.Ilige lonen, 
vakantiegelden en sociale voordelen, 
maar ook tot b etaling van schadeloosstel
ling wegens contractbreuk " en bijgevolg 

..: -·"" ·· . 

e1seres veroordeelt tot betaling van 
137.479 frank, zulks om de r eden dat 
« daar waar de handtekening van twee 
zaakvoerders vereist is voor het sluiten 
van een becliendencontract, het vanzelf
sprekend is dat eveneens de handtekening 
van de twee zaakvoerders vereist is voor 
h et verbreken van het contract "• en dat 
de eerste rechter d an ook en h et telegram 
van 30 december 1966 dat het onmiddel
lijk ontslag aankondigde, en d e daarop
volgende brief van 31 december die de 
dringende reden aangaf, a ls nietig heeft 
beschouwd en zonder uitwerking bij 
gebrek aan handtekening van de twee 
zaakvoerders, 

tenvijl, ee1·ste oncle?·deel, de b etek ening 
van de dringende redenen, geregeld door 
artikel 18 van d e gecoordineerde wetten 
b etreffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, een begrip is dat onderschei
den moet ·worden van de contractbreuk 
d erwijze dat de sentenbie niet mocht 
beschouwen dat de brief van 31 december 
1966 waarbij d e dringende redenen bete
k end w erden en die door slechts een zaak
voerder ondertekend was, nietig was om 
de reden dat d e contractbreuk de hand
tekening vereiste v an de twee zaakvoer
ders, zonder bovenclien de conclusie van 
eiseres te beantwoorden die staande hield 
dat de opzegging zelf door de twee zaak
voerders mondeling op 30 december 1966 
gegeven werd (schending van de artike
len 18, 20 van de gecoordin eerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
b edienden en 97 van d e Grondwet); 

tweecle onclenleel, de verbreking van een 
bediendencontract om clringende redenen 
een recht is dat door artikel 18 van de 
gecoordineerde vvetten betreffende de 
arbeidsover eenkomst voor bedienden er 
k end wordt en uit een eenzijdige wils
verklaring bestaat, begrip dat n iet ver
want is m et dat van h et sluiten van een 
overeenkomst, en dat de sententie aldus 
niet mocht beslissen dat de handtekening 
van twee zaakvoerders, volgens de statu 
ten noodzakelijk « voor alle contracten 
aangaande het verbinden van de vennoot
schap "• bijgevolg vereist was voor de 
verbreking van een b ediendencontract 
(schending van d e artikelen 1101, 1108, 
1134, 1319, 1320, 1322, 1780 van het 
Burgerlijk Wetboek, 18 en 20 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden) ; 

clenle oncle?·deel, het tegenstrijdig is 
t erzelfdertijd te beslissen dat de verbre
king van een contract nietig is en dat 
eruit volgt dat de werkgeefster eenzijdig 
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bet contract vcrbroken heeft (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

vie1·de ondenleel, volgens de vaststellin
gen van de rechter ten gronde, de kennis
geving van dringende redenen door de 
statuten van eiseres aan geen andere for
maliteit onderworpen is dan die voorge
schreven door artikel 18 van de gecoordi
neerde wetten, derwijze dat een zaak
voerder gemachtigd was om te handelen 
in namn van eiseres om van de dringende 
redenen ke1mis te geven (schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
l3urgerlijk ·wetboek, 18, 20 van de geco
ordineerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, 129 en 130 
van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de b estr eden senten
tie beslist dat de verbrekil1g van de tussen 
partijen gesloten arbeidsovereenkomst 
voor bedienden aan de eisende vennoot
schap te wijten is om de redenen dat, 
volgens de statuten van deze personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid, de handtekening van twee zaak
voerders vereist is " voor alle contracten 
aangaande het verbinden van de ven
nootschap », dat, nu de handtek ening 
van twee zaakvoerders vereist is voor 
het sluiten van een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, vanzel£'3prekend ook de 
hand tekening van twee zaakvoerders 
vereist is voor h et verbreken van de 
overeenkomst, en dat derhalve het tele
gram van 30 december 1966 dat aan ver
weerder zijn onmiddellijk ontslag aan
kondigde en de daaropvolgende brief v an 
31 december die de dringende reden v'an 
het ontslag aangaf, als nietig en zonder 
uitwerking moeten beschouwd worden bij 
gebrek aan handtekening van de tweede 
zaakvoerder : 

Overwegende dat, wat h et ontslag van 
verweerder betreft, eiseres in haar con
clusie voor de werkrechtersraad van 
beroep voorhield dat inzake arbeidsover
eenkomst voor beclienden het ontslag 
mondeling mag gegeven worden en dat, 
ten deze, het ontslag zonder opzegging 
door d e beide zaakvoerders van de ven
nootschap aan verweerder mondeling 
w~rd gegeven op 30 december 1966, te 
17,15 uur, zodat het ontslag geldig was; 

Overwegende dat, .in verband met het 
aldus door eiseres ingeroepen middel, de 
sententie zich ertoe beperkt t e beschou
wen dat de handtekening van twee zaak
voerders door de statuten van de ven
nootschap vereist is voor het verbreken 

van de overeenkomst en dat het t elegram 
van 30 december 1966, waarin aan ver
weerder zijn onmiddellijk ontslag werd 
aangekondigd, dan ook nietig is bij 
gebrek aan handtekening van de tweede 
zaakvoerder ; 

Dat d e sententie aldus geen passend 
antwoord geeft op de conclusie van eise
res; 

Overwegende dat, wat de kmmisgeving 
van de dringende reden van het ontslag 
betreft, de sententie haar beslissing hierop 
steunt dat de brief van 31 december 1966, 
waarbij aan . verweerder kennis "i'erd 
gegeven van de dringende reden van het 
ontslag, nietig is bij gebrek aan handteke- · 
ning van de tweede zaakvoerder van de 
vennootschap ; dat de sententie dit afl.eidt 
uit d e beschouwing dat, ingevolge de 
statuten van de vennootschap, de hand
t ekening van twee zaakvoerders vereist 
is voor het verbreken van een overeen
komst; 

Overwegende dat artikel 18, lid 3, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden be
paalt dat alleen de redenen waarvan ken
nis wordt gegeven bij aangetekende brief, 
gezonden binnen drie dagen na het ont
slag, kunnen worden aangewend tot 
rechtvaardiging van het ontsla.g zonder 
opzegging of v66r h et verstrijken van de 
termijn ; dat uit de bewoordingen van 
deze wetsbepaling blijkt dat een onder
scheid 1noet gemaakt worden tussen, 
enerzijds, het ontsla.g zonder opzegging, 
dat het verbreken van de overeenkomst 
uitmaakt, en anderzijds, d e kmmisgeving 
van de dringende reden van het ontslag; 

Overwegende dat de sententie der
halve alleen uit de beschouwing dat voor 
bet verbreken van een overeenkomst de 
handtekening van twee zaakvoerders van 
de vennootschap vereist is, niet wettelijk 
heeft kunnen afleiden dat d e brief van 
31 december 1966, waarbij aan verweer
der kennis wercl gegeven van de dringende 
reden van het ontslag, nietig is bij gebrek 
aan handtekening van de tweede zaak
voerder: 

Dat h et onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; heveelt dat m elding van 
dit. arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan opdat erover. door de feit_e_n-_ 
rechter wordt beslist, behalv.e de kosten 
van de Ine1norie van wederantwoord, die 
tim laste van verweerder gelegd worden; 
v 'ei:wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Gent. 

tnsmuut voor 
Constih.:tioneel Recht 

Tiense slrG~at 41 - Leuven 
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22 december 1971. - 3e kamer. -
VooTzitte?·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Lenaerts, aclvocaat-generaal. -
PleiteTs, de HH. Ansiaux en Van Ryn. 

3e KA.li'IER. - 22 december 1971. 

1 o REDENEN VAN DE VONISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- 00NOLUSIE VOOR DE REOHTER 

IN HOGER BEROEP.- BESLISSING VAN 
DE EERSTE REOHTER DIE EEN PASSEND 
ANTWOORD OP DEZE OONOLUSIE BEVAT. 
- REOHTER IN HOGER BEROEP DIE 
NAAR DE REDENEN VAN DE EERSTE 
REOHTER VERWIJST.- MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

20 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - ARBEIDSOVEREEN
KOlVIST VOOR BEDIENDEN. - 0PZEG
GINGSTERlVIIJN. - V ASTSTELLING VAN 
DE ANOIENNITEIT. - BETEKENIS VAN 
RET BEGRIP « DEZELFDE WERKGEVER n. 

1 o De ?'echte?' in hoge?' be?'oep, die naaT de 
1·edenen van de em·ste ?'echte?' ve1·wijst, 
beantwoo1·dt de voo1· hem genomen con
chtsie, wannee1· deze ?'edenen een passencl 
antwoo1·d op de in hoge1· be1·oep voo?·ge
dntgen eisen of ve1·weenniddelen bevat
ten (1). (Grondwet, art. 97.) 

2o In a?'tikel 15, 1°, tweede licl, van de 
wetten bet1·e fjende het becliendencont?·act, 
gecoonlinee?·d op 20 juli 1955, wonlt 
O?ule?' de te1·m « dezelfde we1·kgeve1· n ve?'
staan de econo1m:sche exploitatieeenheid 
die de ondenwming uitmaakt, welke oak 
de gebetwl~jke wijziging van haa?' juTi
dische aanl weze (2). 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « AROHITEOTEN
OENTRA n, T. JACOBS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 

(1) Cass., 26 september 1968 (A1'1'. cass., 
1969, b1z. 107). 

(2) Cass., 2 juni 1971 (A1'1'. cass., 1971, 
biz. 979) en de noten 1 en 2. 

sententie, op 7 september 1970 gewerzen 
door de vVerluechtersraacl van beroep te 
Antwerpen, kan1.er voor beclienden ; 

Over het tweede middel, afgeleicl uit 
de schencling van artikel 97 van de Grand
wet, 

doonlat de bestreclen sententie eiseres 
als werkgeefster van verweerder be
schouwt, 

te1·wijl eiseres in conc1usie geste1cl had 
dat : « de tussen partijen op 29 december 
1962 ges1oten overeenkomst aan ge!nti
meerde (thans verweercler) geen verplich
ting op1egt betreffencle p1aats of tijd van 
uitvoering van zijn opdracht noch enig 
verbod mn voor anderen werkzaa1n te 
zijn; ... de omstancligheid dat aan ge!nti
meerde een werk1okaa1 ter beschildring 
werd geste1cl en gemtimeercle van deze 
mogelijkheicl gebruik maakte, geen band 
van ondergeschiktheid betekent; ... gem
timeerde in feite opclrachten heeft uitge
voercl voor anderen clan de door appe1-
1ante (thans eiseres) aangebrachte clien
ten en ge!ntimeercle aangemaancl wordt 
te verk1aren of hij dit ontkent n, en de 
sententie op clat midde1 niet ingaat, zodat 
zij niet naar behoren met reclenen is om
k1eecl , 

en terwij1 de vaststellingen van de 
eerste rechter, die de bestreclen sententie 
verklaart over te nemen, claarop geen 
antwoord kmn1.en vormen daar dit midcle1 
niet voor de eerste rechter was voorge
clragen, 

en terwijl de overwegingen van de sen
tentie over het a1 dan niet ingeschreven 
zijn in het personee1sregister en over de 
wijze van betaling daar evemnin een 
passend antwoorcl kmn1.en op vonnen, 
claar deze overwegingen betrekking heb
ben op de rechtsverhouding die bestaan 
1weft v66r 29 december 1962 tussen ver~ 
weerder en een derde en dus geen ro1 
kunnen spe1en bij de beoorde1ing van de 
rechtsverhoucling die na 29 december 
1962 tussen partijen is ontstaan : 

Overwegencle dat de sententie de« vast
stelling en conclusies n van de eerste 
rechter overneemt waar deze de hoeda
nigheid van bediencle onderzoekt; 

Dat in de beroepen sententie, meer 
bijzoncler onder de rubriek « onbevoegd
heid n, uitvoerig wordt aangehaa1cl dat 
verweerder clage1ijks van 9 tot 12 en van 
14 tot 18 uur aanwezig cliencle te zijn in 
de 1okalen van eiseres, dat hij a1 zijn 
werkzaamheden uitoefende met haar 
materiee1 en uits1uitencl onder haar 
rechtstreekse bevelen, dat verweerder 
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niet in betreldcing kwam met de bouwhe
ren, en dat hij werd vergoed door een 
vast bedrag per maand, vakantiegeld en 
een dertiende maand ontving en deel had 
aan de premies welke het personeel van 
eiseres toegewezen kreeg ; 

Dat de eerste rechter het heeft over de 
verhouding tussen de partijen in het 
geding en dus uiteraard over de periode 
na 29 december 1962, datum waarop deze 
techtsverhouding is ontstaan; 

Overwegende dat, wanneer de motive
ring van de eerste rechter afdoende is om 
de weliswaar latere tegenwerpingen van 
een partij te beant>voorden, de rechter in 
hager beroep er zich kan toe beperken 
de redenen van de eerste rechter over te 
ne1nen door ernaar te verwijzen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

doonlat de bestreden sententie over
weegt « dat de eerste rechter duidelijk 
heeft gesteld dat de naamloze vennoot
schap Abed en het Centraal Architecten
bureau enerzijds met de naamloze ven
nootschap Abedco en de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Architectencentra onderling een 
entiteit vormden met zelfde adres, 
lokalen, personeel en Ieiding en een voort
zetting onder nieuwe juridische vorm en 
benaming van zelfde voorgaande enti
teit », 

te1·wijl eiseres in haar conclusie in hager 
beroep had gesteld dat zij enerzijds op 
10 januari 1963 werd opgericht en de 
heer Dildcer als zaakvoerder aanstelde, 
wijl het Centraal Architectenbureau 
anderzijds in 1962 a ls zaakvoerder had 
de heer Delvaen die nag steeds zaak voer
der was in december 1965 toen deze ven
nootschap besloot tot een fusie met de 
naarnloze vennootschap Batimfina, zodat 
de vaststellingen van de eerste rechter 
geen antwoord kunnen vormen op midde
len die eerst in hager beroep werden voor
gedragen, 

terwijl de sententie geen enkele aan
duiding bevat waaruit kan worden afge
leid waarop zij haar vaststelling steunt 
dat bet Centraal Architectenbm·eau en de 
Architectencentra, in strijd met de nauw
keurige feiten gesteld in de conclusie van 
eiseres, dezelfde Ieiding hadden, 

·en terwijl de sententie onbeantwoord 
laat het middel van eiseres dat de per
sonenvennootschap met beperkte aan
spi:akelijkheid Centraal Architec.ten-

bureau na de oprichting van eiseres in 
1963 tot in 1965 was blijven voortbestaan 
zodat in het onzekere blijft of de sententie 
in feite heeft geloochend dat het Centraal 
Architectenbureau was blijven voortbe
staan, dan wel in rechte heeft beslist dat 
eiseres de voortzetting kon zijn van het 
Centraal Architectenbureau hoewel dit 
nag bleefvoortbestaan, zodat d e sententie 
niet naar behoren met redenen is om
ldeed: 

·- Overwegende dat met de woorden 
« dezelfde werkgever » in artikel 15, 1o, 
tweede lid, van de wetten betreffende het 
bediendencontract wordt bedoeld, de
zelfde economische exploitatieeenheid die 
de onderneming uitmaakt, welke oak de 
gebeurlijke wijziging van haar juridische 
aard weze; 

Dat om de duur van de opzeggingster
mijn te bepalen, de sententie nagaat of 
eiseres dezelfde economische exploitatie
eenheid is als het oudere Centraal Archi
tectenbureau ; 

Dat zonder op dit pcmt te worden aan
gevochten, de sententie stelt dat het 
adres, de lokalen en het personeel de
zelfde gebleven zijn en dat het ene bedrijf 
de voortzetting was van het anddere ; 

Dat het a lsdan voor de rechter geen 
belang meer had na te gaan of de Ieiding 
oak dezelfde was en of de vroegere werk
geefster juridisch was blijven voortbe
staan; 

Dat het middel derhalve niet kan aan
genomen worden ; 

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

22 december 1971. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Janssens. - Gelijklttidende concltt
sie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. van Heeke en Bayart. 

1 e ·KA.lVIER. - 23 december 1971. 

1° CASSATIEM:IDDELEN.- DTRECTE 
BELASTINGEN.- MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN RED EN W AAl{OP RET 
BESTREDEN BESCHIKICENDE GEDEELTE 
NIET IS GESTEUND.- NIET ONTVANKE
LIJK lVIIDDEi , 
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2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN.- VENNOOTSCHAPSBELASTING. 
- WINSTEN WETTELIJK BESCHOUWD 
ALS NIET BELASTBAAR. - WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTI
KEL 23-1°. - PROVISIE TER BESTRIJ
DING VAN VERLIEZEN OF LASTEN 
WELKE VOLGENS DE AAN DE GANG 
ZIJNDE GEBEURTENISSEN W AARSCHIJN
LIJK ZIJN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOlVISTENBELAS
TINGEN.- VENNOOTSCHAPSBELASTING. 
- WINSTEN WETTELIJK BESCHOUWD 
ALS NIET BELASTBAAR. - WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ART I 
KEL 23-1°. - PROVISIE TER BESTRIJ
DING VAN VERLIEZEN OF LASTEN WELKE 
VOLGENS DE AAN DE GANG ZIJNDE 
GEBEURTENISSEN WAARSCHIJNLIJK 
ZIJN.- WAARSCHIJNLIJKE VERLIEZEN 
OF LASTEN.- BEGRIP. 

4° CASSATIE. - TAAK vAN HET HoF. 
- DIRECTE BELASTINGEN. - VEN
NOOTSCHAPSBELASTING. - PROVISIE 
BEDOELD BIJ ARTIKEL 23-1° VAN HET 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - GEVOLGTREKKING VAN DE 
RECHTER UIT DE DOOR HEM GEDANE 
VASTSTELLINGEN. - TOEZICHT DOOR 

HET HoF. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. MIDDEL WAARIN 
FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN. 
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN.- VENNOOTSCHAPSBELASTING. 
- WINSTEN WETTELIJK BESCHOUWD 
ALS NIET BELASTBAAR. - VVETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTI
KEL 23-lO. - PROVISIES TER BESTRIJ
DING VAN VERLIEZEN OF LASTEN WELKE 
VOLGENS DE AAN DE GANG ZIJNDE GE
BEURTENISSEN WAARS CHIJNLIJK ZIJN. 
- VERLIEZEN OF LASTEN. - BEGRIP. 

(1) Cass., 12 januari 1965 (Bttll . en PAsrc., 
1965, I , 467). 

(2) Artikel 23-1° van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen dat bepaalt dat deze 
provisie geen belastbare winst is, komt voor 
in titel II van dit wetboek betreffende de 
personenbelasting, maar artikel 96 vervat in 
titel III betreffende de vennootschapsbelasting 
beslist da t « onder voorbehoud van de in deze 
titel bepaalde afwijkingen, _,l,e inkomsten die 
aan de vennootschapsbelast'· .gen zijn onder-

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN 
-LASTEN. - BEDRIJFSUITGA VEN EN 
-LASTEN AFTREKBAAR IN DE ZIN VAN 
ARTIKEL 44 VAN HET WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN OF PROVISIE 
IN ARTIKEL 23-1° VAN DIT WETBOEK. 
- BEGRIP. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOlVISTENBELAS
TINGEN. - VENNOOTSCHAPSBELASTING. 
- BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN 
AFTREKBAAR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 44 
VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTEN
BELASTINGEN OF PROVISIE BEDOELD 
IN ARTIKEL 23-1° VAN DIT WETBOEK. 
- BEGRIP. 

l o Niet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken 
van belang, is het miclclel volgens hetwelk 
het best1·eden a1'1'est onwettelijk heeft 
beslist dat een ve1'o1·deningsbepaling niet 
ove1·eenstemt met de wet, te1·wijl het 
best1·eden beschilckende gedeelte stetmt op 
een ande1·e ve1'o1·deningsbepaling, en niet 
wonlt betoo gel dat clit beschilclcende 
gedeelte onwettelijk is op g1·oncl dat het 
op de ee1·ste van cleze bepalingen hacl 
moeten gestwnd zijn (l). 

2o Voo1· cle vestiging van een aanslag in de 
vennootschapsbelasting w01·dt niet als 
winst beschouwd, de pTOvisie (2), die 
binnen de g·renzen en 01ule1· cle voonvaa1·
clen doo1· de Koning bepaald (3), is aan
gelegcl te1· best·rijding van sche1-p om
sclweven ve1'liezen of lasten wellce volgens 
de ctan de gang zijncle gebetwtenissen 
wctct1·schijnlijlc zijn. (W etboek van de 
inkomstenbelastingen, art. 23-1° en 
96.) 

3o Doo1' te bepalen dat de vm·liezen of de 
lctsten die het voo1·we1·p lctmnen zijn van 
cle pTovisie, die naa1· luid van cwti
lcel 23-1° van het Wetboelc van de in
lcomstenbelastingen, niet wo1'dt be
schottwd als een belastba1·e winst, de 
ve1·liezen of cle lasten zijn die sche1-p zijn 
omsclweven en die volgens de aan de 

worpen of ervan vrijgesteld zijn, uiteraard 
dezelfde zijn als die welke bedoeld worden in· 
de personenbelasting : hun bedrag wordt 
vastgesteld volgens de regels inzake de winsten 
v an de bedrijven waarvan sprake in arti
kel 20-1° "· 

(3) Deze voorwaarden worden vastgesteld 
door de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van 
het W etboek van de inkomstenbelastingen. 
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gang z·ijnde gebetwtenissen waa?'schijn
lijk zijn, slttit de wet . de !"envottd~ge 
ve1·wachtingen en app1'0x~matMve ?'am~n
gen ttit. 

4o Het Hof van cassatie is bevoegd om na 
te gctcm of het hof vcm be1·oep ttit zi.in 
feitelijlce vaststellingen wettelijk T~eeft 
Tc-unnen afleiden dat de doo1· de belast~ng
plichtige aangevoe1·de ve1'liezen of lasten, 
in de zin van a1'ti1cel 23-1° van het T>Vet
boek van de inkomstenbelastingen, 
« sche1·p omsclt?'even lasten zijn wellce 
volgens de aan de gang zijnde gebett~·te 
nissen wact?'schijnlijlc zijn » (1). 

5o N iet ontvanlcelijlc, wegens vennenging 
van feiten en 1·echt, is het middel dat het 
Hof e1·toe zott ve1·plichten gegevens van 
feitelijlce aa1'd nate gaan (2). (Grondwet, 
art. 95.) 

6o De ve1·liezen of de lasten gedelct doo1· de 
p1·ovisie , die ove1·eenlcomstig m·tilcel 23-1° 
van het W etboelc van de inlcomstenbelas
tingen, niet als een belastba1·e winst 
W01'dt beschoHtvd, zijn niet de ve1·liezen 
of de lasten die zijn ontstaan in de l~op 
van het dienstjaa1· waa1·mee de p1·oms~e 
is ve1·bonden, rnam· wel die 1.vel1ce, hoewel 
zij zich tijdens dit dienstjaa1· nag niet 
hebben vo01·gedaan, niettemin « waa1'
schijnlij1c » zijn wegens de aan de gang 
zijnde gebetwtenissen. 

7o en go De last die voo1· een belasting
plichtige voo1·tspntit ttit de co1~t-rac~ttele 
vmplichting om, tijdens een d~enstJam·, 
op z~jn Tcosten geb1'e1c1cige stttklcen van 
een doo1· hem ve1·Tcocht voo1'tve1'P te ve1'
vangen, maalct 1W1'rnaal een bed1·~jfslctst 
ttit, die met toepassing van . ct1·tilcel 44· 
van het TYetboelc van de ~nlcomsten
belastingen, van de belastba1·e inkomsten 
ove1· dat dienstjaa1· Teem wo1·den afge
t?·olclcen, mam· geen last gedelct doo1' de 
p1'ovisie bedoeld in m·tilcel 23-1° van het 
W etboek van de inlcomstenbelastingen 

. bet1·efjende de ve1·liezen of lasten wellce 
volgens « de aan de gang zijnde gebetwte
nissen waa1·schijnlijlc zijn ». 

(BELGISCHE STAAT, :MINISTER VAN FINAN
CIE:N, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« F I AT-BELGIO ».) 

ARREST (ve1'taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 november 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de middelen samen, afgeleid, 

0ASSATIE, 1972. - 14 

het ee1·ste, uit de schencling van de 
artikelen 23 van het Wetboek van de in
komstenbelastingen en 2, §§ 1 en 2, van 
het koninklijk besluit van 30 mei 1963, 
dat artikel 6 en 7 is geworden van de 
koninklijke besluiten tot uitvoering van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen, gecoi:irclineerd bij het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965, 

doonlat het arrest beweert dat de liti
gieuze « provisies voor· garantie » uit de 
belastbare grondslag moeten worden ge
sloten omdat de vrijstellingsvoorwaarden 
bij voormelde wettelijke bepalingen ge
steld ten deze vervuld zijn en zulks op 
grond dat «de last bestaat in de verplich
ting bepaalde gebreken van het materieel 
te dekken » en dat « de gebem·tenissen 
volgens welke deze last waarschijnlijk is 
de verkopen zijn waarvari de over het 
hele jaar gespreide contracten vergezeld 
gaan van een contractuele garantiever
plichting », 

te1·wijl, ee1·ste ondm·deel, opdat er, in de 
zin van artikel 23 van het vVetboek van 
d e inkomstenbelastingen, « scherp om
schreven lasten » zouden zijn, er geen 
rekening mag worden gehouclen met een 
louter algemeen risico, zoals clatgene clat 
voortvloeit uit « de verplichting bepaalde 
gebrekene van het materieel te dekken », 
doch dat men nauwkeurig de bijzondere 
omstandigheden moet kunnen vaststellen 
die gedurende het dienstjaar de aange
voerde last teweegbrengen, wat ten deze 
niet het geval is; hoewel de wetgever, 
door aanneming van de provisies voor 
waarschijnlijke lasten, verder heeft willen 
gaan dan hij zulks deed door in artikel 4, 
licl2, van het vVetboek van de inkomsten
belastingen een zekere en vaststaande 
schuldvordering te eisen, hij echter in 
de wet zelf een beperking heeft gesteld 
op de door hem genomen maatregel, daar 
hij enkel scherp omschreven lasten op het 
oog heeft, wat natuurlijk de eenvoudige 
verwachtingen of de approximatieve 
ramingen uitsluit ; 

tweede onde1·deel, de gebeurtenissen 
volgens welke die lasten waarschijnlijk 
zijn, ten deze, niet bestaan in de verkopen 
van voertuigen gedurende het jaar, doch 
noodzakelijk in het werkelijk verzoek tot 

(1) Men raadpiege cass., 7 ja.nuari 1969 
(A1'1". cass., 1969, biz. 444); vgl. cass., 16 febru
ari 1971 (ibid., 1971, biz. 581). 

(2) Cass., 2 juni 1970 (A1'1". cass., 1970, 
biz. 914); men i .iadpiege cass., 17 mei 1971 
(ibid., 1971, b iz. 929). 



-418-

toepassing van d e garantie t en gevolge 
van het optreden van een gebrek in h et 
materieel, welk verzoek gedaan wordt 
v66r h et verstrijken van het belastbaar 
tijdperk en gedragen wordt na dit tijd
p erk; er ter zake enkel een scherp Oln
schreven last kan zijn in de gevallen d at 
h et gebrek van h et m aterieel zichtbaar 
is geworden en dat de overeenste1nmende 
garantie effectief door d e kopers werd 
ingeroepen v66r h et einde van h et reken
jaar, m aar dat, wegens diverse omstan
digheden, d e last nog niet het karakter 
van een zekere en vaststaancle schulcl 
h eeft v erkregen waardoor hij als zuivere 
beclrijfslast kon worden afgetrokken; 

het tweecle, uit de schencling van de 
artikelen 23 van het vVetboek van d e 
inkomst enbelastingen en 7 van de konink
lijke besluiten tot uitvoering van het 
vVetboek van de inkomstenbelastingen, 
gecoiirclineercl bij het k oninklijk besluit 
van 4 m aart 1965, 
, cloonlctt h et hof van b eroep beweert dat 
m en zich niet k an b eroepen op artikel 7 
van de koninklijke b esluiten tot uitvoe
ring van het W etboek van de inkomsten
b elastingen dat b epaalt : " Voor de toe
p assing van artikel 6 worden geacht 
normaal op de uitslagen van het belast
b aar tijclperk te clrukken, de lasten die 
voortvloeien ... uit a lsdan voorgekomen 
gebem·tenissen », 011:1dat clam·cloor de wet 
zou worden aangevuld, dat wil zeggen 
artikel 23 van h et vVetboek v an de i.:n
komstenbelasti.:ngen dat zich t evreden 
stelt m et lasten .« welke volgens de aan 
gang zijnde gebetutenissen waarschijnlijk 
zijn », zonder t e eisen dat die lasten reeds 
uit die gebetutenissen voortvloeien, 

tenvijl artikel 23 van h et W etboek v an 
d e inkomstenbelastingen de Koning op
dracht geeft t e bepa len binnen welke 
grenzen en onder welke voorwaarden d e 
litigieuze provisies 1noeten worden aan
gelegcl om niet als winsten t e worden 
aangemerkt, en artikel 7 van de konink
lijke besluiten tot uitvoering van h et 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
h et aldus bij d e wet vastgestelcle kader 
niet t e buiten gaat en aan de wet niets 
toevoegt, zodat ermee rekening kan en 
~elfs m oet worden gehouden om te beslis
sen of een bepaalcle provisie al clan niet 
vrijstelling kan genieten : 

' Overwegende cla t h et bestreclen arrest 
beslist d at een provisie vormt die beant
woordt aan de voorwaarden gesteld bij 
artikel 23-1° van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen en bij de artike
len 6 en 7 van h et koni.:nklijk b esluit van 

4 m aart 1965, een beclrag waarvan h et 
arrest de vaststelli.:ngswijze sarnenvat en 
dat de lasten moet dekken die voor ver
weerster voortvloeien, en waaraan zij 
waarschijnlijk het hoofd zal moeten 
bieden in de loop van h et later belasti.:ng
jaar, uit d e garantie die zij gedmende 
zes maanclen of een jaar v erleent aan de 
kopers van haar voertuigen « voor elk 
onderdeel dat onbruikbaar wordt ten 
gevolge van een gebrek van het mate
rieel » ; 

Dat het arrest stelt, enerzijcls, dat de 
provisie waarop verweerster zich beroept 
in artikel 23 van h et wetboek becloeld 
wordt, mndat « de gebeurtenissen volgens 
welke de last waarschijnlijk is de verko
p en zijn waarvan de over h et hele jaar 
gespreide contracten vergezeld gaan van 
een garantieverplichting », anderzijds, 
dat niet wordt betwist dat de vormvoor
waarden voorgeschreven bij het 2° van 
artikel 6 van h et koninklijk besluit van 
4 maart 1965 vervuld zijn en dat de las
ten, t er bestrijding waarvan de provisie 
b estemd is, in h et 1° van h etzelfde artikel 
worden bedoeld, « daar de verkopen 
uiteraard een van de fundamentele han
clelingen van de bedrijfsactiviteit van 
v erweerster uitmaken ; clat de garantie 
die eruit voortvloeit h etzelfde k arakter 
h eeft en dat deze lasten normaal op de 
uitslagen van h et belastbaar t ij clperk 
drukken " ; · 

Overwegencle cla t h et arrest preciseert 
clat d e aangevoercle lasten « n ormaal op 
de uitslagen van h et b elastbaar tijdperk 
clrukken . » in de zin van artikel 7 van 
genoemcl koni.:n.klijk besluit omclat, zoals 
dit artikel da t bepaalt, zij " uit de uitge
oefende bedrij£'3activiteit voor tvloeien » ; 

Overwegende clat het tvveede miclclel 
niet ontvankelijk is wegens h et ontbreken 
van belang : 

Overwegende, immers, dat hoewel het 
arrest stelt da t geen toepassing kan wor
den gem aakt van een gecleelte van arti
kel 7 van het k oninklijk besluit van 
4 maart 1965 omclat h et onwettelijk zou 
zijn, - gecleelte van genoen1.d artikel dat 
b e trekking h eeft op een onclerdee l van 
h et a lternatief betreffencle de voorwaar
den tot aarn1.eming van d e provisie -
h et echter vaststelt clat de lasten geclekt 
door de door verweerster aangevoercle 
provisie worden becloeld in h et ander 
onderdeel van h et alternatief waarvan 
sprake in hetzelfde artikel, namelijk 
« lasten die voortvloeien uit de uitge
oefende activiteit », en dat verweerster, 
derhalve, gerechtigd is, niet aileen m et 
toepassing van artikel 2.3 van genoemd 
wetboek maar ook van d e artikelen 6 en 
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7 van het koninklijk besluit, de provisie 
van haar belastbare inkomsten af te 
trekken; 

Dat het middel niet betoogt dat de 
bestreden beslissing onwettelijk zou zijn 
omdat zij toepassing zou hebben moeten 
maken van dit gedeelte van genoemd 
artikel 7 waa.rvan zij verklaart dat het 
niet met de wet overeenstemt ; 

Overwegende dat eiser in het eerste 
middel terecht doet gelden dat de lasten 
die het voorwerp knnnen zijn van de in 
artikel23 van het vVetboek van de inkom
stenbelastino·en bedoelde provisie « scherp 
omschreven "'n lasten zijn welke volgens 
de aan gang zijnde gebem·tenissen waar
schijnlijk zijn, wat « de eenvoud1g~ ver
wachtingen en approx1matwve rammgen 
uitsluit »; 

Dat hij zich er echter toe beperkt aan 
t e voeren, enerzijds, dat aan de bij ge
noemd artikel 23 gestelde voorwaarde 
niet beantwoordt « een louter algemeen 
risico zoals datgene dat voortvloeit uit 
de verplichting bepaalde gebreken _-yan 
het materieel te dekken » en, anderziJdS, 
dat, ten deze, de gebeurtenissen volg~ns 
welke de aangevoerde lasten waarschi~J?-
lijk konden zijn, niets anders konden ZIJn 
dan de werkelijke verzoeken tot toepas
sing van de o·arantie ten gevolge van het 
optreden va;{' een gebrek in het materieel, 

. welke verzoeken v66r het verstrijken van 
het belastbaar tijdperk gedaan en later 
gedragen worden ; 

Overweo·ende, enerzijds, dat zo het 
Hof client te controleren of de rechter nit 
zijn feitelijke vaststeilingen . a l dan niet 
in rechte heeft lnmnen afl.mden dat de 
door de belastingplichtige aangevoerde 
lasten, in de zin van de wet, « scherp om
schreven lasten » zijn en « volgens de aan 
gang zijnde gebemtenissen waarschijnlijk 
zijn n, het echter met bevoegd IS om zelf 
na te o-aan welke de feitelijke elementen 
zijn w~arnit kon worden afgeleid of het 
bestreden beschildmnde gedeelte al dan 
niet wettelijk verantwoord is ; 

Overwegende dat het arrest geen enkele 
feitelijke vaststeiling bevat met betrek
king tot de « omschrijving »van de aan
aevoerde las ten of met betreldung tot hun 
~ waarschijnlijld1eid », behalve evenwel 
sommige aanwijzingen in verband met 
de vaststeiling van het bedrag va:n .<!-e 
lasten die de rechter als waarschiJnhJk 
beschouwt; 

Dat in dit opzicht in het middel recht 
en feiten vermengd zijn ; 

Overwegende, anderz.ijds, dat de ver
klaring van eiser dat die lasten d1e voor 
verweerster voortvloeien uit haar garan-

tieverplichtingen en die aileen kmmen 
worden bedoeld in artikel 23 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
de lasten zijn die ontstaan wanneer een 
garantieverzoek wordt ingediend in de 
loop van het dienstjaar waarvoor de 
provisie is aangelegd, tegen de tekst en de 
geest van d eze wettelijke bepaling in
drnist; 

Dat immers de lasten waarop deze wet
telijke bepaling doelt niet de lasten zijn 
die ontstaan in de loop van het dienstjaar 
waarmee de provisie verbonden is, maar 
die welke slechts . waarschijnlijk zijn 
gedurende dit tijdperk, welke waarschijn
lijkheid echter voortvloeit uit gebeurte
nissen die aan dit tijdperk eigen zijn; 
dat artikel 6 van het koninklijk beslnit 
van 4 maart 1965, door te preciseren dat 
nit de winsten van het belastbaar tijdperk 
worden nitgesloten de provisies voor 
waarschijnlijke lasten « die bij het ver
strijken van dat tijdperk zijn aangelegd n, 
dnidelijk bevestigt dat de bedoelde lasten 
bestaan in de lasten die nog niet tot stand 
gekomen zijn in de loop van genoemd 
tijdperk doch die aileen maar waarschijn
lijk zijn en dns eventneel later kmmen 
ontstaan; 

Overwegende, bovendien, dat de last 
die voor een belastingplichtige voort
sprnit nit de contractnele verplichting 
op zijn kosten onderdelen te vervangen 
die aangetast zijn door een gebrek dat 
tijdens een dienstjaar is opgetreden, nor
maal een last uitmaakt die, met toepas
sing van artikel 44 van het W etboek van 
de inkomstenbelastingen, van de b elast
bare inkomsten over dat dienstjaar kan 
worden afgetrold~en ; 

Dat een dergelijke last dns niet de last 
kan zijn waarop artikel 23 van genoemd 
wetboek doelt ; 

Dat de middelen niet aangenomen kw1-
nen worden ; 

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

23 december 1971. - 1° kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·, 
de H. de Waersegger. - Gelijlcltticlende 
conclusie, de H. Dwnon, advocaat-gene
raal.- Pleite?"s, de HH. Faily, Wihnart 
en Deil1ez (de laatste twee van de balie 
te Brnssel). 
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1e KAMER.- 24 december 1971. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
AANLEG. - EURGERLIJKE ZAKEN. 
VVET VAN 25 MAART 1876, ARTIKEL 30, 
LID 1. - TOEPASSINGSGEBIED. 

Het ee1·ste lid van a1·tikel 30 van de wet 
van 25 maa1·t 1876 op de bevoegdheid, 
nam· lttid waa1·van, bij betwistingen 
tttssen schttldeise?'S en schuldena1·en 
bet1·efjende voo?'?'echten en hypotheken, 
de bevoegclheid en de ctanleg bepaalcl 
w01·clen cloo1· het becl1·ag van de gewaa?'· 
bo?·gde schttldv01·de1·ing, is niet van toe
passing op de betwistingen tussen de 
sclntldeise1· en de de1·de die de hypotheek 
heeft gevestigd ( 1). 

(FONTAINE, T. NATIONALE MAA.TSCHAPPIJ 
VOOR RREDIET AAN DE NIJVERHEID.) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 21, 30, alinea 1, 
en 33 van de wet van 25 maart 1876 op 
de bevoegdheid, 

cloonlat het arrest tot de niet-ontvanke
lijkheid dejectu summae van het boger 
beroep van eiser besluit om reden van 
het gebrek aan schatting van zijn eis voor 
de eerste rechter, door te overwegen dat 
uit de akte van 2 jmli 1962 blijkt dat 
eiser geen persoonlijke verbintenis tegen
over verweerster opna1n, doch haar enkel 
een zakelijke zekerheid verschafte door 
hypotheekstelling van vier huizen . . . en 
zulks tot zekerheid tot beloop van 
2.500.000 frank in kapitaa.l van een 
kredietope1ling, 7.000.000 frank groot, 
door (verweerster) aan de naamloze ven
nootschap Sapinex toegestaan; dat (eiser) 
ten onrechte artikel 30, alinea 1, van de 
wet van 25 maart 1876 inroept; dat deze 
bepaling, inderdaad, slechts de geschillen 
betreffende de voorrechten en hypothe-

{1) Men raaclplege VAN LENNEP, Belg. 
Bu.1·geTlijlc P1·ocesTecht, cl. VIII, m·. 518; 
FE=WEIS , Elements de la com.1Jetence et de la 
pTocecltt?'C civile, cl. -I, blz. 258 ; BORMANS, 

Comm.entai·re dtt Code de p?·ocecltm·e c-it'ile 
belge, cl. II, nr. 655. 

ken, tussen schuldeiser en schuldenaar, 
beoogt, terwijl ten deze eiser geen schul
denaar is van verweerster en slechts a ls 
eigenaar van de door hem gehypothe
keerde goederen wordt aangesproken; 
dat de aanleg dan ook aan de bepalingen 
van artikel 33 van bedoelde wet onder
worpen is, 

tenvijl in de geschillen betreffende 
hypotheken tussen schuldeiser en derde
hypotheekverlener, evenals in de geschil
len tussen schuldeiser en schuldenaar, de 
bevoegdheid en d e aanleg door het bedrag 
van de gewaarborgde inschuld worden 
bepaald, en de schatting door de partijen 
zeker niet mag geschieden (schending 
van alle aangehaalde artikelen) : 

Overwegende dat nit de stukken waar
op h et Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat de door eiser tegen verweerster inge
stelde vordering strekt tot llietigverkla
ring van een overeenkomst waarbij eiser, 
tot beloop van 2.500.000 franl~:, op 
bepaalde onroerende goederen hypotheek 
verleende tot zekerheid van een door 
verweerster aan een d01·de toegestane 
kredietopening ; dat die vordering bij 
vomlis van 28 m ei 1969 van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel werd afge
wezen; 

Dat het arrest het door eiser tegen 
voormeld vonnis aangetekend hoger be
roep niet ontvankelijk verklaart clejecttt 
sttmmcte; 

Overwegende dat artikel 33 van de 
wet van 25 Inaart 1876 houdende titel I 
van h et voorafgaand boek van het \ iVet
boek van bl.ugerlijke rechtsvordering 
bepaalt dat bij ontstent01lis van een wet
telijke begrotingsgrondslag, eiser zal ge
houden zijn het gecling in d e i11leidende 
dagvaarding of uiterlijk in zijn eerste 
conclusie te begroten en dat, z·muet, het 
vonnis in laatste a.anleg gewezen is ; 

Overwegende dat het door eiser inge
roepen art ikel 30, lid l, van v oormelde 
wet, luidens h etwelk, in de geschillen 
betreffende de voorrechten en hypothe
ken, de b evoegcll1eid en de aanleg door 
het beclrag _van de gewaarborgde inschuld 
bepaalcl worden, enkel betrekking heeft 
op « de geschillen tussen schuldeiser en 
schuldenaar » ; 

Dat b et arrest d01·halve, door te be
schouwen dat uit de akte van 2 jl.mi 1962 
blijkt dat eiser geen persoonlijke verbin
tenis tegenover verweerster opnan1, dat 
hij t en onrechte artikel 30, lid l , van de 
wet van 25 maart 1876 inroept, vermits 
hij ten d eze geen schuldenaar is van ver
weerster en laatstvermelcle bepaling 
slechts de geschillen betreffende de voor-
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rechten en hypotheken tussen schuldeiser 
en schuTclenaar ·beoogt, en d at d e aanleg 
clan ook aan d e bepaling van a rtikel 33 
van v oor1nelde wet onderworpen is , een 
juist e toep assing maakt van d e in het 
micldel a angeduide wetsbepalingen ; 

D at het m iddel naar recht faalt; 

Om d ie r eclenen, verwerp t d e voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kost en. 

24 d ecember 1971. _:_ 1e k am er. 
VooTzitte?·, Ridder R u t saert, r aadsheer 
waarnem encl voorzitter. V e?·slagge
ve?·, de H. Gerniers. - Gelijkl~tidende 
conclusie, d e H. Depelchin, advocaat
gen eraal. _:____ Pleite?·s, de HH. V an Ryn 
en Ansiaux . 

I • KAMER. - 24 d ecem ber 1971. 

VERJARING.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- TERJ\'UJNEN VAN UITKERINGEN TOT 
LEVENSONDERHOUD. - B URGERLIJK 
WETBOEK, ARTIKEL 2277 . - TOEPAS
SINGSGEBIED. 

De vijjjcwi ge ve?'ja?·in g in gesteld bij m·ti 
kel 2277 van het B~wge?'lijk W etboek 
voo?' de . ten nijnen van ~titke?·ingen tot 
levensonde?·ho~td is niet van toepassing 
op de ?'echtsvonle?·ing van de sclmldeise?' 
van een de?·gelijlce ~titke1·ing tegen de 
onde?·houdsplichti ge en st·rekkende eens
deels tot de ve?·efjening en cle venleling 
van een n ctlatenschap, wam·bij de onde?·
houdsplichti ge is bet?·okken , en ande?'
deels tot cle aanwending van zijn aandeel 
in cle nalatenschap tot waa?·bo?'(j van de 
schuldvo?·de?·ing nopens het oncle? ·ho~tds 
geld . 

.(l\IIARIS, T. WILLEl\IIS .) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest op 26 jtmi 1969 door h et H of van 
beroep t e Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid u it de sch err
ding v an d e artikelen 208, 209, 340b, 
340c en 340e (ingevoegd bij de wet van 
6 april 1908), 1351, '),277 en 2278 v an het 
Burger lijk W etboek , 

doo?·dat h et b estreden arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, de ver
rek ei:ting , vereffening en verde ling beveelt 
van tussen eiser en zijn m edeerfgenam en 
in on verd eelcU1eid zijnde om·oerende goe
cleren t en einde het deal van eiser tot 
p anel t e b estemmen om de bet aling te 
v erzek eren van de sch uldvordering van 
v erweerster ; dat gezegcle schuldvordering 
hoofdzak elijk bestaat uit t ermijnen van 
een onderhoudsgeld t en behoeve van haar 
erkend natuurlijk kind toegekend op 
grond van artikel 340b van het B urgerlijk 
W etboek lu idens een arrest van 21 januari 
1956 ; clat om het m iddel t e verwerpen 
door eiser afgeleid u it de vijfjarige v er
jaring, het arrest laat gelden da t die 
verj aring enkel op oorspronkelijke vorde
ringen nopens onderhoudsgeld slaat, en 
d at t en d eze de eis op een titel st eunt, 
t e wet en een in kracht van gewij sde ge
gaan arrest, die slechts v erjaart n a ver
loop van dertig ja ren , 

ten vijl, ee?·ste onde1·deel, de rech ter li jke 
beslissingen inzake onderhoudsgeld a ltijd 
vatbaar b lijven voor herziening en nooit 
in kracht van gewijsde gaan of het gezag 
v an h et rechterlijk gewij sde verkrijgen 
(schencling van de artikelen 208, 209, 
340b. 340c en 340e en 1351 van h et B u r 
gerlijk W etboek) ; 

tweecle onde1·deel, de t ermijnen van al 
d e uitkeringen tot Jevensonclerhoud, zon -

. cler onderscheid tussen d e uitkeringen bij 
overeenkomst vastgestelcl en de uitker in 
gen bij gerechtelijke beslissing toegek encl , 
verjaren door verloop van v ijf ja ren 
(schending va n al de aangeduicle wet s
bepalingen , en m eer bijzoncler van arti
k el 2277 van h et B urgerli jk W etboek ) : 

Overwegende d at uit d e vaststellingen 
van h et arrest blijkt cla t de eis, ingestelcl 
door verweerster , optredende als sch ulcl
eiseres jegens eiser ingevolge een claarv66r 
d oor h aar bekomen rechterlijke beslssing , 
welk e eiser tot betaling veroordeelde van 
bepaalcle sommen voor kraamk osten en 
voor onclerhoudsgeld voor h aar minder 
jarig k ind , t ot het bevelen strek te van 
d e vereffening, verrekening en cleling 
van d e onroerende goederen , die ei ser in 
onvercleeldheicl bezat m et zi jn mede
erfgenam en , voortkom ende uit d e nala 
t ensch ap van zijn m oeder , a lsook tot het 
stellen van het aan eiser t oekom encl deal 
a ls pa nel van haar schuldvordering ; da t 
e iser de verjaring van deze vorclering 
inriep " steunende op artikel 2277 van 
h et Burger lijk W etboek " ; 

D at het arrest daze except ie verwerpt 
om de redan dat de ingeroepen v ijfjarige 
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verjaring enkel slaat op oorspronkelijke 
vorderingen no pens onderhoudsgeld ; 

Overwegende dat aldus de rechter 
meteen beslist dat de vordering tot 
verrekening, vereffening en verdeling 
waarover hij mtspraak doet geen vraag 
is tot veroordeling van eiser tot het 
betalen van termijnen van uitkeringen 
tot levensonderhoud ; 

Overwegende dat hij dienvolgens wet
telijk kon beslissen dat artikel 2277 van 
het Btugerlijk vVetboek niet toepasselijk 
was en dat de vordering van verweerster 
slechts verjaart door verloop van dertig 
jaren; 

Overwegende dat het arrest er welis
waar aan toevoegt dat de eis van ver
weerster op een titel steunt, naTnelijk een 
in luacht van gewijsde gegaan arrest, 
maar dat zulks slechts een overtollige 
reden uitmaakt ; 

Overwegende dat het middel, in zover 
het laatstvern:1elde beschouwing van het 
arrest bestrijdt, bij gebrek aan belang 
n.iet ontvankelijk is ; dat het, voor het 
overige, niet kan aangenom.en worden ; 

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

24 december 1971. - 18 kamer. -
V oo1·zitte1·, Ridder R u tsaert, raaclsheer 
waarn8Inend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H . Hallema.ns. - Gelijkl~tidende con
clttsie, de H. Depelchin, aclvocaat-gene
raal. - Plei te1·, de H. Philips. 

2e KAllmR. - 3 januari 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD 01\1 ZIOH IN OASSA

TIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE

STELD . - STRAFZAKEN. - VERZEKE

RAAR VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG 

TUSSENGEKOJ\1ENE. VOORZIENING 
TEGEN HET OPENBAAR l\UNISTERIE. -

GEEN VEROORDELING IN KOSTEN JE
GENS DE OPENBARE PARTIJ. - NIET 

ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSA

TIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE

STELD. - STRAFZAKEN. - VERZEKE

RAAR VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMENE. - GEEN GESOHIL 

TUSSEN DE VERZEKERAAR EN DE 

BEKLAAGDE EN EVENJ\IIIN EEN VEROOR
DELING TEN LASTE VAN DE EERSTGE

NOEJ\IDE EN TEN GUNSTE VAN DE 

TWEEDE. NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSA

TIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE

STELD. - STRAFZAKEN. - VERZEKE

RAAR VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMENE. VOORZIENING 

TEGEN HET GEMEENSOHAPPELIJK Mo
TORWAARBORGFONDS DAT OOK VRIJ

WILLIG IS TUSSENGEKOMEN. - GEEN 

GESOHIL TUSSEN DEZE PARTIJEN. -
VEROORDELING VAN DE VERZEKERAAR 

IN DE KOSTEN JEGENS GENOEMD FONDS. 

- VOORZIENING ONTVANKELIJK, l\1ET 

BETREKKING TOT DEZE VEROORDELING. 

1° De ve1·zelcema1· van de b~wge1'1'echtelijlce 
acmspmlcelijlcheid van de belclctagde, 
v1·ijwill1:g t~tssengelcomene in de 1·echts
vonle1·ing vcm de b~wge?'lijlce pa1·tij, is 
niet ontvcmlcelijlc om zich in cassatie te 
voo1·zien tegen het openba.a1· ministe1·ie, 
wannee1' hij niet is ve1·oonleelcl in lcosten 
jegens cle openbm·e pa1·tij ' (1). 

2° De ve1·zelce1·cw1· vcm cle bu1·ge1'1'echtelijlce 
acmsp1·alcelijlcheicl van de belclaagde, die 
v1'ijwillig is t~tssengelcomen in de 1·echts
vonle1·ing van cle b~wge1'lijlce JJCWtij, is 
niet ontvcmlcelijk om zich tegen de 
belclactgde in cassatie te voo1·zien, wctn
nee1' e1· t~tssen hen geen geschil bestactt 
en het m·1·est geen veToonleling van de 
ve1·zelce1'cta1' ten g~mste vcm de belclaagde 
~titsJJ1'eelct (2). 

3° TV cmnee1· de ve1'Zelcenta1' van de b~t1'(Je1'-
1'echtelijlce ctcmspmlcelijkheicl vcm cle 
belclaagde, die VJ'ijwillig is t·ussengelco
men in de 1·echtsvonle1·ing van de b~wge1'
lijlce pcwtij , zonde1· dat e1· een geschil 
bestctat t~tssen hem en het Gemeenschap
pelijlc JJ!Iotonvctcwbo1'(ffonds, dctt oolc 
v1·ijwillig is t~tssengelcomen, ve1·oonleelcl 
is in de lcosten .fegens genoemd Fonds, 
is hij ontvanlcelijk om zich in casscttie 
te voo1'zien tegen het Fonds met bet1'elc
lcing tot deze ve1·oo1'deling (3). 

(1) Cass., 5 mei 1969 (A1'1'. cass., 1969, 
blz. 846). 

(2) Cass., 14 december 1970 (An·. cass., 
1971, blz. 377). 

(3) Men raadplege cass., 16 februari 1970 
(A1'1'. cass., 1970, blz. 563) en noot 1 op 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LE PATRI

:i\iOINE », T. R. DEBOT, BOSMAN, J. 

DEBOT, NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP «LA 
ROYALE BELGE », BOULESNANE EN HET 

GE:i\iEENSCHAPPELIJK 1\iOTORWAAR

BORGFONDS.) 

ARREST (ve1'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 rnaart 1971 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat eiseres, vrijwillig tus
sengekornen partij, als verzekeraar van 
de civielrechtelijke aansprakelijld1eid 
voor de schade toegebracht door het 
autovoertuig dat de verweerder Boules
nane, beklaagde, bestuurde, in geen kos
ten van de strafvordering werd v eroor
deeld; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen Boulesnane, beklaagde : 

Overwegende dat eiseres met verweer
der geen geding heeft gevoerd en het 
arrest geen veroordeling ten gtmste van 
laatstgenoemde en ten nadele van eiseres 
heeft uitgesproken, zodat de voorziening 
niet ontvankelijk is ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld door de ver
weerders consorten Debot en La Royale 
Belge: 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt de zaak naar de correctionele 
rechtbank te verwijzen voor uitspraak 
over de overige schadevergoeding ; 

Overwegende clat die beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering en 
geen uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

IV. In zover de voorziening gericht is 
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaar-
borgfonds : · 

blz. 564; 7 december 1970 en 15 maart 1971 
(·ibid., 1971, blz. 339 en 674). 

Overwegende dat eiseres met verweer 
der geen geding heeft gevoerd, maar dat 
het arrest nochtans eiseres in de kosten 
ten gtmste van genoemd Fonds veroor
deelt; 

Overwegende dat eiseres geen enkel 
middel met betrekking tot die veroorde
ling in de kosten aanvoert ; dat de voor
ziening dan ook voor het overige niet ont
vankelijk is; 

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

3 januari 1972. - 2e ll::amer. - Voo1'
zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite?·s, de HH. Dassesse en Demeur. 

2" KAMER. - 3 januari 1972. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VER
HINDERING VAN Ail'IBTSVERRICHTINGEN. 
- vVET VAN 26 AUGUSTUS 1822, 
ARTIKEL 324. - BEHOUDEN S UITDRUK

KELIJKE BEPALING VAN EEN ANDERE 
WET, IS ZIJ VAN BEPERKTE TOEPASSING 

OP DE OVERTREDINGEN INZAKE DOUA

NEN EN ACCIJNZEN. 

A1·tilcel 324. van de algemene wet van 
26 attgttsttts 1822 op de heffing van de 
1·echten van invom· en vcm accijnzen, ge
tviJzigd en aangevuld bij a1·tikel 33 
van de wet van 10 ap1·il 1938, die stmj 
stelt op de vm·hinde1·ing van ambtsve?'
·richtingen, is, behottdens ttitd?·ulrke.lijlce 
bepaling van een andere wet, slecht8 van 
toepassinq wannee1· de beambten van de 
douanen en ctccijnzen overt1·edingen in
zalce douanen en accijnzen vctststellen of 
opsporen. 

(BELGISCH E STAAT, il'liNISTER VAN FINAN

CJ:EN , T. SABAN.) 

ARREST (ve1'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 jtmi 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel afgelAid uit de schen
ding van de ar.tikelen 323 en 324 van de 
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algemene wet van 26 augustus 1822 op 
de heffing van de rechten van invoer, 
enz., ... en 33, § 1, van de wet van 10 april 
1933 houdende voorlopige wijziging van 
so1ru1.1ige douanerechten enz ... , als11.1ede, 
voor zover als nodig, uit de schending 
van. de artikelen 239, 321, 322 en 325 
van voornoen1.de wet van 1822, 35 van 
de wet van 6 april 1843 betreffende de 
beteugeling van sluikinvoer, enz ... , van 
de titels I en II van het vVetboek van 
de met de inkomstenbelastingen gelijk
gestelde belastingen (koninklijk besluit 
van 23 november 1965), van artikel 238 
van het koninldijk besluit tot uitvoering 
van het VVetboek van de inkomstenbelas
tingen van 4 maart 1965, gewijzigd bij 
artikel 6 van het koninklijk besluit van 
30 oktober 1968, van de artikelen 62 van 
de wet betreffende de politie van het 
wegverkeer (koninklijk besluit van 
16 maart 1968), 3, 8°, van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 op die politie, 
1 van het koninklijk besluit van 26 janu
ari 1967 betreffende de identiteitskaarten 
en 25 van dat van 21 december 1965 
betreffende de voorwaarden -i:vaaronder 
vreemdelingen Belgie mogen binnenko
lDen, er verblijven en er zich vestigen, 
97 van de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

cloonlat 1° is vermeld en vastgesteld bij 
regelmatig proces-verbaal op 23 septem
ber 1969, opgemaakt door twee brigadiers 
der dquane betreffende hm1. handelingen 
en ambtsverrichtingen en in rechte be
wijskrachtig totdat de valsheid ervan is 
bewezen, dat op 13 september 1969, te 
Pommeroeul, na op een bepaald kruispunt 
tegen verweerder, van Tm·kse nationa
liteit, wat zij noemen verscheidene 
overtredingen van het W egverkeers
reglement te hebben vastgesteld (voor
rangweigering, ontbreken van het ver
keersbelastingsbewijs, van de verzeke
ring, van het inschrijvipgsbewijs, van 
het rijbewijs en van de identiteitskaart), 
genoen1.Cle bemnbten van de douanen en 
accijnzen, gezien de zwaarwichtigheid 
van de feiten, san1.en met verweerder naar 
zijn vermoedelijke woonplaats zijn ge
gaan om zijn identiteit vast te stellen ; 
dat de deur gesloten was en verweerder 
beweerd heeft dat zijn vrouw weg was 
met de sleutels en dus geweigerd heeft 
het huis binnen te gaan ; dat hij zel£'3 
geweigerd heeft gevolg te geven aan .hcm 
bevel om de sleutels van zijn wagen af te 
geven, die zij t ijdelijk wilden onbruikbaar 
maken, en hen te vergezellen naar de 
rijkswacht te Quievrain voor identiteits
controle; dat zij wegens de vijandige 

houding van vele Turken die ter plaatse 
waren gekomen, hem niet hebben kunnen 
dwingen hieraan gevolg te geven en dat 
vanaf dit ogenblik verweerder geweigerd 
heeft hun vragen te beantwoorden, hoe- . 
wel hij tevoren met hen Frans had ge
sproken, en 2° nadat verweerder, voor 
de Correctionele Rechtbank te Bergen 
vervolgd wegens de telastlegging uit
clrukkelijk op voornoemd proces-verbaal 
gegrond, "zich te Pommeroeul op 13 sep
tember 1969 hardneldcig te hebben verzet 
tegen de vertoning en de controle van 
de bescheiden alsmede tegen de uitvoe
ring van de ambtsverrichtingen die de 
beambten van de acbninistratie der 
douane en der accijnzen krachtens de wet 
uitoefenen, zulks orider de verzwarende 
omstancligheden dat het misdrijf werd 
gepleegd met gebruikmaking van een 
motorvoertuig ,, bij vonnis van ll januari 
1971 van deze telastlegging werd vrijge
sproken, het arrest, na het hoger beroep 
van eiser tegen dit vonnis te hebben ont
vangen, dit beroep ongegrond verklaart, 
voornoemd vonnis bevestigt en de kosten 
ten laste laat van eiser alleen omdat, " in 
strijd met wat de acbninistratie van 
financien, vervolgende partij, beweert, 
de verhindering van de ambtsverrichtin
gen die worden uitgeoefend door de bij 
artikel 324 van de algemene wet van 
26 augustus 1822 bedoelde ambtenaren 
der douane, slechts betreldcing heeft op 
de ambtsverrichtingen die aan deze be
ambten door bedoelde wet worden opge
dragen en die zij krachtens deze wet 
uitoefenen ; dat om tot die overtuiging 
te komen slechts behoeft te worden vast
gesteld dat genoemd artikel 324 bijzon
dere straffen stelt op specifieke overtre
dingen val}. de wet van 26 augustus 1822; 
vermits het bepaalt dat die straffen 
onafhankelijk zijn van die welke kunnen 
worden uitgesproken wegens bepaalde 
gemeenrechtelijke misdrijven, die worden 
vervolgd en gestraft overeenkomstig de 
strafwetten; dat de eerste rechter dus 
terecht en bij oordeellnmclige overwegin
gen, welke het hof overneemt, de telast
legging, zoals zij is omschreven tegen de 
beklaagde Saban (thans verweerder) niet 
bewezen heeft verklaard " ; 

tenvijl, ee?·ste onde1·cleel, ten eerste, de 
ambtsverrichtingen die de beambten der 
douane overeenkomstig de wet uitoefe
nen, luidens voornoemd artikel 324 niet 
aileen die omvatten welke hun worden 
opgedragen door de algemene wet van 
1822 en welke zij krachtens deze uit
oefenen, maar tevens en zonder enig 
onderscheid al hem alllbtsverrichtingen, 
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Inet inbegrip van die welke hun worden 
opgechagen hetzij door andere b elasting
wetten, al dan niet inzake douane en 
ac!Jijnzen, dan voornoemde wet van 1822, 
m et name bij artikel 238 van voornoemd 
koninklijk besluit van 4 maart 1965, 
hetzij door niet fiscale wetten, met name 
voornoemde bep a lingen betreffende de 
politie over h et vvegverkeer; ten tweede, 
·op a ile in artikel 324 omschreven feiten 
d e straffen toepasselijk zijn bepaald bij 
dit artikel en bij artikel 33, § 1, van 
genoemde wet van 1933, ongeacht trou
wens de ambtsverrichtingen van ge
noemde beambten waarvan die feiten de 
uitoefening hebben verhinderd of gepoogd 
"te v erhinderen, en ongeacht d e wetten 
w aarbij die ambtsverrichtingen hun wer
d en opgedragen ; en t en derde, geen 
enk ele wettelijke bepaling h et bestaan 
of d e bestraffing van de misdrijven, om
schreven in de genoemde artikelen 324 
en 33, § 1, afhankelijk stelt v an de om
standigheid dat b.eklaagde zich tegen de 
vorderingen en bevelen v an genoemde 
b eambten heeft verzet, nadat d ezen hem 
tevoren, ambtshalve of zelfs op zijn ver
zoek, uitdrukkelijk hebben ondervraagd, 
gevorclerd of aangesproken inzake douane 
en accijnzen en hem hebben gewaar
schuwd dat hun vorderingen en bevelen 
werkelijk, krachtens genoemde a lgemene 
wet van 1822, de uitoefening waren van 
d e ambtsverrichtingen die hun waren 
opgedragen door deze wet en strekten tot 
de uitvoering van die verrichtingen, zodat 
de interpretatie die het bestreden arrest 
aan voornoemd a rtikel 324 geeft, elke 
wettelijke grondslag mist ; 

tweede onde1·deel, het proces-verbaal 
waarop, luidens d e dagvaarding, de ver
volging en de telastlegging uitclrukkelijk 
zijn gegrond, en waarvan d e bewij sluacht 
niet kan worden miskend, aile gegevens 
bevat waaruit blijkt dat verweerder zich 
schuldig heeft gen1aakt aan h et misdrijf 
strafbaar gesteld bij de voornoemde 
artikelen 324 van d e ·wet van 1822 en 33, 
·§ 1, van de wet van 1933 : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende d at de b epaling van 
artikel 324 van de algemene wet van 
26 augustus 1822 op d e hefting van de 
rechten van invoer en d e accijnzen , da t 
gewijzigd is bij a rtikel 33 van de wet van 
10 april 1933, in d e regel slechts toepas
selijk is wanneer de aangestelden van de 
administratie der douanen en accijnzen 
overtredingen van de verordeningen in
zake douane en accijnzen vaststeilen of 
opsporen; 

Overwegende dat, zoals, onder verwij
zing naar de redenen van de eerste rech
ter, h et bestreden arrest stelt, blijkens 
het proces-verbaal dat ten laste van ver
weerder door genoemde beambten is op
gemaakt, de tegen hem aangevoerde 
feiten zouden zijn gepleegd bij de vast
steiling of de opsporing van andere 
misdrijven dan inzake douane en accijn
zen; 

Overwegende dat voornoemd . arti
kel 324 niet toepasselijk is op de dienstbe
lemmering gepleegd ten overstaan van 
aangestelden der douane en accijnzen, bij 
de uitoefening van hun taak, wanneer de 
wetten en verordeningen die h en m et de 
opsporing en de vaststeiling van die mis
drijven belasten, in deze toepassing niet 
uitclrukkelijk voorzien ; 

Overwegende dat de beschouwing van 
de eerste rechter, die h et arrest overneemt 
en waarop eiser in de derde plaats luitiek 
oefe'nt, slechts de bedoeling h eeft te 
onderstrepen dat het optreden van de 
verbaliserende beambten niet veroor
zaakt was door misdrijven inzake douane 
en accijnzen en geen verband hield met 
het vaststeilen of opsporen van zulke 
misclrijven; · 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ka~ worden aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel b etreft : 

Overwegende dat het arrest m et aan
neming van de juistheid van aile feit elijke 
gegevens vastgesteld in het t en laste van 
verweerder opgem aakte proces-verbaal, 
in rechte beslist da t voornoemd arti
kel 324 t en deze niet toepa.sselijk is ; 

Dat het arrest aldus d e bewijskracht 
van genoemd proces-verbaal niet mis
kent; 

D at dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

En overwegende d at de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
'rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig d e wet is ; 

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

3 januari 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?·, de H. Perrichon, r aadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Closon. - Gelijlclttidende conclttsie , 
de H. Detournay , advocaat-generaal. -
Pleite1', de H. Bocken (van d e balie te 
Brussel). 
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2• KAMER. - 3 januari 1972. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - STR.AFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCRILLENDE MISDRIJVEN. - MID· 
DEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
OP EEN DEZER lVIISDRIJVEN. - STRAF 
WETTELIJK GERECRTVAARDIGD DOOR 
EEN ANDER lVIISDRIJF. - NIET ONT· 
VANKELIJK MIDDEL. 

T'VctnneeJ' ttit hoojde van vm·schillende mis
dJ·ijven een enkele stnif is ttitgespmken, 
is niet ontvctnkelijk, wegens het ontb?"eken 
van belang, de eis tot ve1·nietiging van de 
beslissing op de st?"ajvonle1"ing aan de 
lwnd va1-p een middeZ.Clat enkel bet1·eklcing 
heejt op een cleze1· miscl?·ijven, indien de 
ttitgespToken stmj wettelijlc geJ·echtvam·
digd blijjt doo1· een ctncleJ' miscl1·ijj ( 1). 
(Sv., art. 411 en 414.) 

(ROLVOET.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 j1.mi 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eiser veroordeelt tot een enkele gevange
nisstraf van vijf maanden en tot een 
geldboete van 100 frank, om als dader 
of mededader de misdrijven voorzien in 
de artikelen 195 en 197 (telastlegging A) 
en 241 (telastlegging B) van het Strafwet
boek te hebben gepleegd; 

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

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 241 van 
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bij artikel 241 van het 
Strafwetboek bepaalde kwaadwillig of 
bechieglijk opzet gekenmerkt is door een 
bijzonder misdadig opzet : 

Overwegende dat de uitgesproken straf 
wettelijk gerechtvaaxdigd is door de mis
chijven van valsheid in geschriften (te
lastlegging A), zodat het middel dat 

(1) Cass., 23 november 1971, sup1·a, blz. 306 . 

slechts betrekking heeft op het tweede 
misdrijf (telastlegging B), niet ontvanke
lijk is wegens het ontbreken van belang ; 

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 beslissing op de strafvordering 
die tegen V.H. is ingesteld : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing gewezen op de strafvordering 
tegen een medebeklaagde ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
18; 

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

3 januari 1972. - 2• kamer. - VooJ·
zitteJ", de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Closon. - Gelijkluiclencle conclusie, 
de H. Detom·nay, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. P. Ronse (van de balie te 
Brussel). 

2• KAMER. - 3 januari 1972. 

1° BE"WIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- STR.AFZAKEN. - MEDISCR ATTEST. 
- UITLEGGING DOOR DE FEITENRECR-
TER.- UITLEGGING VERENIGBAAR lVIET 
DE BEWOORDINGEN VAN RET ATTEST. 
- GEEN l\HSKENNING VAN DE BEWIJS
KRACRT ERVAN. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STR.AFZAKEN. - REGELMA
TIG IN DE DEBATTEN GEBRACRT STUK. 
- BEKLAAGDE NIET OP DE ROOGTE 
GEBRACRT VAN DE UITLEGGINC+ DIE DE 
RECRTER AAN DIT STUK GEEFT. -
GEEN SCHENDINC+ VAN DE RECRTEN 
VAN DE VERDEDIC+ING. 

30 DESERTIE. - TER111IJNEN GESTELD 
BIJ ARTIKEL 45 VAN RET MILITAIR 
STRAFWETBOEK VERSTREKEN. - MIS
DRIJF VOLTOOID. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR
REST VAN RET MILITAJR GERECRTSROF. 
- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE IN VER· 
ZEKERDE BEWARINGSTELLING.- VooR
ZIENING TEGEN DE VEROORDELENDE 
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BESCHIKKING VERWORPEN. - VOOR
ZIENING TEGEN HET BEVEL T OT ON
lVIIDDELLIJKE IN VERZEKERDE BEWA
RINGSTELLING ZONDER BELANG. 

1° De bewijslc1·acht van de akten ~vo1·dt niet 
miskend do01· de 1·echter die aan een 
medisch attest een uitlegging geejt die 
ve1·enigbam· is met de bewoordingen 
ervcm (1). (B .Vf., art. 1319, 1320 en 
1322.) 

2° De 1·echten van de ve1·dediging wo1·den 
niet geschonden do01· de 1·echte1·, die de 
beklaagde niet op de hoogte b1·engt van 
de ~4itlegging die hij gaat geven aan een 
1 ·ege~matig in de debatten gebmcht 
st1tk (2) . 

3° H et misd1·ijj van dese1·tie waarvan 
spmke in w·tikel 45 van het 111£ i litai1· 
Strajwetboek is, beho~tdens ove1·macht, 
voltooid doo1· het ve1·st1·ijken alleen van 
de bij deze bepaling gestelde te1'1nij
nen (3). 

4° W annee1· de veroo1·deelde zich in cassatie 
heejt voo1·zien tegen een veroo1·delencl 
m·1·est van het M i li tai1· Ge1·echtshoj en 
tegen het a1·1·est wam·bij, wegens deze 
ve1·oo1·deling, zijn onmiddellijke in ve1·
zeke1·de bewm·ingstelling tv01·dt bevolen 
en ten gevolge van de venve1·ping van de 
voo1·ziening tegen het ee1·ste a1·rest, dit 
kracht van gewijsde heeft ve1·k1-egen, 
~v01·dt de voo1·ziening tegen het tweede 
a?'1'est zonde1· belang (4). 

(BURTIN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 26 oktober 1971 door h et 
Militair Gerechtshof gewezen ; 

I. Op de voorziening gericht tegen h et 
veroordelend arrest : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van h et Burgerlijk Wetboek; 
97 van de Grondwet en uit de m iskenning 
van de rechten der verdediging, 

doonlat het b estreden arrest , om eiser 

(1) Men raadplege cass., 7 december 1970 
(A1'1' . cass., 1971, biz. 340) . 

(2) Men raadplege cass ., 18 december 1967 
(A1'1', cass ., 1968, biz. 570) en 7 december 1970, 
in de vol'ige noot vermeld. ' 

(3) Cass., 15 maart 1909 (Bttll. en PASIC., 

te veroordelen, de v ermelding van het 
attest van dokter Rouard inroept, vql
gens welke « deze militair, geschikt om 
zich bij zijn eenheid te vervoegen, er 
naar toe werd gestuurd ,, 

te1·wijl die vermelding onvolleclig is 
aangehaald en in een zin is ge"interpre
teerd die in strijcl is met wat zij duiclelijk 
b etekent; vermits h et om een niet inge
vulcle gedrukte vermelding gaat, het 
arrest aileen had moeten stetmen op de 
gedrukte en door dokter Rouard inge
vulde vermelding waaruit blijkt d at d e 
geneesheer eiser heeft willen vrijstellen en 
het arrest speciaal de r edenen had moeten 
aangeven waarom h et die gedrukte maar 
niet ingevulde vermelding heeft in acht 
genomen en, door dit niet t e doen, d e 
rechten van de verdediging heeft mis
kend : 

Overwegende dat op h et in het middel 
bedoelde m edisch attest voor de hand
tekening van clokter Rouard twee ge
drukte vermeldingen voorkomen, de eer
ste luidende als volgt : « Voornoemde 
militair is van dienst vrijgestelcl voor een 
duur van vijf dagen met ingang van 
19 juni 1971 >> en door dokter Rou arcl 
eigenh andig aangevuld wat betreft de 
duur van « vijf dagen >> en de datum van 
« 19 jtmi 1971 ,, d e tweecle gesteld als 
volgt : « d eze militair, geschikt om zich 
bij zijn eenheicl te vervoegen, vvercl er 
naartoe gestuurd " en niet aangevuld ; 

Overwegende dat h et arrest dienaan
gaande stelt dat « hoewel er grond bestaat 
om aan te nemen dat beklaagcle van 
dokter Rouard, een door de rijkswacht
brigade te Ciergnon erkencl geneesheer, 
vrijstelling van clienst voor vijf dagen, 
ingaande op 19 jcmi 1971 , bekwam, moet 
worden onclerstreept dat het vrijstellings
attest dat die arts h eeft opgemaakt en 
aan beklaagcle afgegeven en waarvan een 
eensluidencl afschrift bij het dossier is 
gevoegd, duidelijk zegt clat : « .. . deze 
militair, geschikt om zijn eenheicl te ver
voegen, er naartoe werd gestuurd " ; dat 
bovendien uit een verldaring van voor
noemde geneesheer blijkt dat de ziekte 
waaraan beklaagde leed en m.b.t. welke 
h et attest werd afgegeven, niet een geval 
van overmacht oplevert, waa.rdoor hij 
zich onmogelijk bij zijn eenheid kon aan
m elden; 

1909, I, 180) en de conclusie van Advocaat
generaal E . J anssens a lsmede noot 1. 

(4) Men ra.adplege cass ., 10 oktober 1966 
(A1'1', cass., 1967, blz. 189); 19 oktober en 
16 novemb er 1971 , Sttp1·a, biz. 179 en 271. 
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Overwegende dat, door te overwegen 
clat blijkens genoemd attest en genoemde 
verklaring eiser weliswaar gedurende 
vijf d agen van dienst was vrijgesteld , 
maar dat die vrijstelling h em niet ont
sloeg van de verplichting zich bij zijn 
eenheid aan te melden, het arrest aan 
genoemde akte geen interpretatie heeft 
gegeven, die onverenigbaar is n>et de 
be>voordingen en de draagwijdte ervan; 

Overwegende dat bovendien de rechten 
van de verdediging niet worden miskend 
door de rechter in hoger beroep die aan 
de b eklaagde niet zegt welke interpretatie 
hij geeft aan een stuk dat regelmatig in 
het debat wordt gebracht en waar op 
beklaagde en zijn raadsman zelf steunen ; 

D at het middel niet kon worden aan
genomen; 

Over het tweecle miclclel, afgeleicl uit 
cle schending van de ar tikelen 45 en 46 
van het militair strafwetboek en 97 v an 
de Grondwet, 

cloo1·clctt, om eiser wegens desertie te 
veroorclelen, het arrest zich ertoe beperkt 
te verklaren dat de reden tot vrijstelling 
die door eiser wercl aangevoerd, geen ge
val van overmacht oplevert, zonder op 
eisers conclusie t e antwoorden, waarin 
hij stelde « dat een dag desertie een dag 
betekent, waarop een militair zich niet 
bij zijn eenheid heeft aangemelcl, hoewel 
hij daar behoorde amnvezig te zijn; clat 
c onclusienemer in onclerhavig geval van 
dienst vrijgesteld was vanaf de 19e tot 
d e 24e en eerst op laatstvermelde datmn 
niet m eer vrijgesteld was " 

Overwegencle dat, na te hebben aan
genomen dat b eklaagde Va.ll dokter 
Rouarcl, een door de rijkswachtbrigade 
te Ciergnon erkend geneesh eer, vrijstel
ling van cle dienst voor v ijf dagen, in
gaande op 19 juni 1971, had bekomen, 
het arrest beslist dat de ziekte waaraan 
beklaagde leed en m.b.t. welke het attest 
werd afgegeven niet een geval van over
macht opleverde, waarcloor hij zich on
mogelijk bi j zijn eenheid kon aamnelden; 
dat het aldus impliciet doch zeker beslist 
dat de door eiser aangevoerde vrijstelling 
van dienst voor een duur van v ijf dagen 
a ls dusclanig geen grond opleverde om 
de termijnen, in artikel 45 van het 
Militair Strafwetboek bepaalcl, te schor
sen; 

Dat de rechter alclus zijn beslissing 
regelmatig met reclenen omkleedt en ze 
eveneens wettehjk naar recht vera.nt
woordt, vermits het misdrijf voorzien 
in voornoemd artikel 45 voltooicl is 
door het enkel verstrijken van cle wette-

lijk gestelcle termijnen, behoudens het 
geval van overmacht, die in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze door de 
feitenrecht.er wordt beoordeeld; 

D at het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde midclel, afgeleid uit de 
miskenning van het rechtvaardigend ken
merk van de dwaling omtrent h et recht 
en uit de schending van artikel 97 van 
de Gronclwet, 

cloonlat h et arrest eiser veroordeelt 
wegens desertie, zonder een passencl ant
woord te geven op eisers verweer waarin 
hij had doen gelclen dat hij in een 
onoverkomelijke dwaling omtrent het 
recht was vervallen door dat, nadat hij 
een eerste meclisch attest aan zijn eenheid 
h ad overgelegd, geen enkele overheicl 
h em had laten weten clat hij zich naar de 
k aserne moest begeven en dat de attesten 
hem niet konden vrijstellen van de ver
plichting om zich bij zijn korps t e ver
voegen: 

Overwegende dat het Militair Gerechts
hof, in antwoord op eisers verweer, stelt 
dat « de om standigheid, aangevoerd door 
de beklaagde, die tevoren twee meclische 
attesten voor vrijstelling vanaf ll tot 
19 jtmi 1971 had ingecliend en niet werd 
lastig gevallen ten gevolge van zijn af
wezigheid geclurende die periocle, zonder 
belang is voor de beoordeling van de 
feiten waarvan het Hof kennis moet 
nemen ; dat h et ten cleze, in strijd met 
wat beklaagde beweert, niet gaat om een 
clwaling omtrent het recht die u it een 
verkeerd bericht van d e overheid voort
v loeit "; 

Dat het middel aldus feitelijke grand
slag mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigh eid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Op de voorziening ingesteld tegen 
het arrest waarbij wordt bevolen dat eiser 
onrriiddellijk in verzekerde bewaring zal 
worden gesteld : 

Overwegende dat cle voorziening tegen 
de veroordelende beslissing verworpen 
is, zodat deze in kracht van gewijsde is 
gegaan; dat de voorziening tegen het 
arrest waarbij cle 01=iddellijke in ver
zekercle bewaringstelling worclt bevolen 
aldus geen belang meer oplevert ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt eiser in de kosten 
van zijn beide voorzieningen . 
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3 januari 1972. - 28 kamer. ~ Voo?·
zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Trousse. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
P leite1·, de H. P. Bom·s (van de balie te 
Luik). 

28 KAMER. - 3 januari 1972. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
O!VISCHREVEN BIJ RET STRAFWETBOEK. 
- VERJARING NOODZAKELIJK INGE
TREDEN NA VERLOOP VAN EEN JAAR, 
BIJ ONTSTENTENIS VAN EEN GROND 
TOT SCHORSING. 

20 CASSATIE . - Oli'I:VANG. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - VER
OORDELING WEGENS VERSCHILLENDE 
l\HSDRIJVEN TOT ONDERSCHEIDEN 
STRAFFEN EN IN DE GEZAMENLIJKE 
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. -
VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING 
W1~GENS SOlVIlVIIGE VAN DEZE MISDRIJ
VEN. - VERNIETIGING VAN DE VER
OORDELING IN DE GEZAlllENLIJKE KOS
TEN. 

3o VERWIJZING NA CASSATIE . -
STRAFZAKEN. - VEROORDELING WE
GENS VERSCHILLENDE l\HSDRIJVEN TOT 
ONDERSCHEIDEN STRAFFEN EN IN ~E 
GEZAMENLIJKE KOSTEN VAN DE STRAF
VORDERING. - VERNIETIGING VAN DE 
VEROORDELING WEGENS SOi\llVIIGE llliS
DRIJVEN DIE VERJAARD ZIJN. - VER
WIJZING Ol\1 OVER DE KOSTEN VAN DE 
STRAFVORDERING TE BESLISSEN. 

1° De stmjvo1·de1·ing ttit hoojde van een 
bij het Stnifwetboelc omsclw·even ove?·t?·e
ding ve1jaa1·t nooclzalcelijk, bij ontstente
nis van een grand tot scho1·sing van de 
ve1ja1·ing, doo1· vedoop van een jaa1· 
vctnaf de dag waa1·op het Jeit is ge
pleegd (1). (Wet van 17 april 1878, 
art. 21, 22 en 25.) 

2o liVannee1· een beslissing waa1·bij de 
belclaagde wegens ve1·schillende misdrij-

(1) Cass., 11 januari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 448). 

(2) Cass., 30 november 1970 (A1'1·. cass., 
1971, biz. 312). 

~:-

ven tot onde1·scheiden st1·a (fen wonlt ve1·
oo1·deeld, met bet1·elclcing tot sommige van 
deze misd1·ijven ve1·nietigd wonlt, b1·engt 
deze ve1·nietiging de ve1·nietiging mede 
van de ve1·oo1·deling in de gezamenUjlce 
lcosten van de stmjvo1·dering (2). 

3° W annee1· een beslissing tot ve1'0onleling 
wegens ve1·schillende misd·rijven tot on
de?·scheiden st1·a(jen en in de gezamen
lijke lcosten van de stmfvo1·de1·ing ve1'
nietigd wonlt, in zove1· zij de beklaagde 
ve1'001'deelt wegens sommige van deze 
misd1'ijven, die ve1jaa1·d zijn, client de 
zaak alleen te w01·den venvezen om ove1· 
de lcosten van de stntjvorde1·ing te beslis
sen (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI, 
T. PETIT.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 juni 1971 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Charleroi ; 

Overwegende dat de voorziening aileen 
gericht is tegen de strafrechtelijke be
schikkingen van het vonnis dat uitspraak 
doet op de telastleggingen B en 0 ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de a r tikelen 557, 4°, 561, 7o, 
van het Strafwetboek, 21 en 22 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het W etboek van 
strafvordering, 

doo1·dat, vermits de feiten die het voor
werp uitmaken van de telastleggingen B 
en 0 onderscheidenlijk op 5 en 13 januari 
1970 werden gepleegd en de in ge
noemde bepalingen van het Strafwetboek 
omschreven overtredingen opleveren, de 
rechtbank, die op de telastleggingen op 
16 juni 1971 uitspraak deed, had moeten 
verklaren dat de strafvordering door ver
jaring was vervallen : 

Overwegende dat verweerster vervolgd 
werd, op grond van telastlegging B, 
zijnde een inbreu_k op artikel 561, 7°, van 
het Strafwetboek, en op grond van de 
telastlegging 0, zijnde een inbreuk op 
artikel 557, 4°, van hetzelfcle wetboek, 

(3) 1\'Ien raadplege cass., 23 november 1970 
(A?'?·. cass., 1971, blz. 274); 8 februari 1971 
(ibid., 1971, blz. 551); 6 september 1971, 
sttp1·a, blz. 8. 
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wegens feiten die door voornoemde wets
bepalingen overtredingen worden ge
noemd en die onderscheidenlijk op 
5 en 13 januari 1970 werden gepleegd; 

Overwegende dat het vonnis, na te 
hebben gesteld dat de verjaring werd 
gestuit door de dagvaarding van de Pro
cureur des Konings van 27 november 
1970, verweerster veroordeelt tot drie 
verschillende geldboeten van 10 frank, 
vermeerderd met de opdeciemen, wegens 
de telastlegging A, die het gecontraven
tionaliseerde wanbeclrijf van slagen en 
verwonclingen oplevert, en wegens de in 
het middel aangehaalde telastleggingen B 
en 0; 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis en de andere stulcken waarop het 
Hof vermag acht te slaan niet b lijkt dat 
de verjaring van de strafvordering ge
schorst werd ; 

Overwegende dat de strafvordering clie 
is ontstaan door feiten die het Strafwet
boek overtreclingen noemt, bij ontstente
nis van grand tot schorsing van de ver
jaring verjaart door verloop van 
zes maanden, te rekenen van de laatste 
daad van onderzoek of van vervolging 
verricht bilu1en zes n1aanden van de dag 
waarop het misdrijf werd gepleegd ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de feiten die het voorwerp uitmaken van 
de telastleggingen B en 0, het vomlis, 
dat uitspraak doet na verloop van meer 
dan een jaar te rekenen van de dag waar
op de misdrijven zijn gepleegd, niet kon 
beslissen, zonder de in het middel aange
haalde wetsbepalingen te schenden, dat 
de verjaring van de strafvordering op 
geldige wijze werd gestuit; 

Dat de strafvordering clie op grand van 
genoemde telastleggil1g werd ingesteld, 
noodzakelijkerwijs op de datmn van het 
vonnis door verjaring was vervallen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspra.ak doet 
op de strafvordering ingesteld tegen de 
verweerster wegens de telastleggingen B 
en 0 en in zover het verweerster veroor
deelt in de kosten van de strafvorclering; 
beveelt dat van clit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 

(1) Cass., 27 januari 1959 (A1'1· . cass. , 1959, 
blz. 504). 

(2) Cass., 8 september 1959 (A1'1' . cass., 
1970, blz. 24). Hetzelfde geldt wanneer de 

de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Bergen, zitting houdende in hager 
beroep, maar enkel om over de kosten 
van de strafvordering ingesteld tegen 
verweerster uitspraak te doen. 

3 januari 1972. - 2 8 kmner. - Voo1·
zitte1· en Ve1'slaggeve·r, de H . Perrichon, 
raadsheer waarnemend voorzitter . 
Gelijkl~~idende conclt~sie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 januari 1972. 

10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- DEVOLUTIEVE KRACHT.- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - Hoe+ERE 
BEROEPEN VAN HET OPENBAAR lVIINISTE
RIE EN VAN DE VERZEKERAAR VAN DE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK
REID VAN DE BEKLAAGDE, :VRIJWILLIG 
TUSSENGEK0li1ENE. - HOGERE BEROE
PEN DIE DE RECHTSVORDERING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJEN TEGEN DE 
BEKLAAGDE NIET AANHANGIG l'IIAKEN 
BIJ DE RECHTER IN HOGER BEROEP. 

2° VERWIJZING NA CAflSATIE. -
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTS 
VORDERING. - BESLISSING IN HOGER 
BEROEP VERNIETIGD OlliDAT DE RECH
TER IN HOGER BEROEP KENNTS HEEFT 
GENOMEN VAN ·EEN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING, DIE NIET BIJ HElVI 
AANH.ANGIG WAS C+Ell'I:AAKT. - VER
NIETIGING ZONDER VERW'IJZING. 

1 o De hoge1·e be?'OBJJen van het openbaw· 
ministe1·ie en vctn cle ve1 ·zelce1'c~m· vcm cle 
btwge1'1'echtelijke aanspmkelijkhe·icl vcm 
de beklac~gde, die m·ijwillig is tt~ssengeko
men voo1· het stmjgm·echt, malcen de 
1'echtsvonle1·ing vwn de bt~1 · ge1'lijlce pa1·
tijen tegen cle beklcwgde niet aanhcmgig 
bij de 1·echte1' in hoge1· be1·oep (1). (Sv ., 
art. 202; wet van 1 juli 1956, art. 9.) 

zo J!Vannee1' een beslissing in hoge1· be1·oep 
ve1·nietigcl w01·dt, in zove1· cle 1'echte1· in 
hoge1· be1·oep lcennis heejt genomen vcm 
een btwge1·lijlce 1'echtsv01·cle1"ing die bij 
hem niet aanhangig was gemc~alct, wo1'dt 
de ve1'nietiging ~titgesp1·olcen zoncle·r ve1'
wijzing (2). 

rechter in hager beroep om·egelmatig van cle 
strafvordering kennis heeft genomen : cass., 
28 september 1970 (A1·r. cass., 1971, biz. 90) 
en 19 oktober 1971, Stt1J1'ct, biz. 178. 
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(CAPUANO, T. DESSETENLITISCONSORTEN; 

DESSET, HADJ AHMED EL :M:AHSOUNI, 
HAMID AZAD EN NATIONAAL VERBOND 

VAN SOCIALISTISCHE l\iUTUALITEITEN, 
T. HERl\iAN EN VERZEKERINGSl\IIAAT

SCHAPPIJ « LA ROYALE BELGE ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 maart 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; · 

I. Op devoorzieningvan Gino Capuano, 
beklaagde: 

Overwegende dat eiser van zijn voor
ziening afstand heeft gedaan ; 

II. Op de voorziening van Almy Des
set, burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening werd betekend 
aan de partijen tegen wie zij is gericht ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

III. Op de voorziening van Hajd 
Ahmed El .Mahsouni, _burgerlijke partij 

Overwegende dat eiser van zijn voor
ziening afstand heeft gedaan ; 

IV. Op de voorzieningen van Hamid 
Azad en het Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten, bmgerlijke 
partijen: 

A. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen verweerder Joseph Herman : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 199, 200, 202 
van het Wetboek van strafvordering, 
vvelke artikelen 200 en 202 gewijzigd zijn 
bij artikel 1, 105° en 107°, van de wet 
van 10 juli 1967, alsmede van artikel 9 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorvoertuigen, 

doonlat het arrest, rechtdoende op de 
hogere beroepen van het openbaar minis
terie en van de « Royale Beige », tussen
gekomen partij, het vonnis waarbij ver
weerder werd veroordeeld wijzigt en, na . 
hem te hebben vrijgesproken, het straf
gerecht onbevoegd verklaart om kennis 
te nemen van de burgerlijke rechtsvorde
ringen die de eisers tegen hem hebben 
ingesteld, 

te1·wijl noch de eisers, noch verweerder 
hoger beroep ingesteld hebben tegen het 

vonnis ; noch het hoger beroep van het 
openbaar ministerie, noch dat van « La 
Royale Beige » tot gevolg hebben gehad 
dat de rechtsvorderingen van de eisers 
tegen verweerder voor het hof van beroep 
aanhangig werden gemaakt, zodat het 
vonnis ten opzichte van verweerder in 
luacht van gewijsde is getreden en, met 
betrekking tot de burgerlijke belangen, 
het hof van beroep dit vonnis niet mocht 
teniet doen ten bate van verweerder : 

Overwegende dat, enkelrechtdoende op 
de hogere beroepen van het openbaar 
ministerie en van verweerster, vrijwillig 
tussengekomen partij, het hof van beroep 
geen uitspraak mocht doen op de burger
lijke rechtsvorderingen van de eisers 
tegen verweerder, en de eisers niet mocht 
veroordelen in de kosten van beide in
stanties jegens verweerder; 

Dat het middel gegrond is ; 

B . In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de verzekeringsmaatschappij 
" La Royale Beige », vrijwillig tussenge
komen partij : 

Overwegende dat de eisers geen enkel 
middel aanvoeren ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen van Gino Capuano 
en Hadj Ahmed El Mahsouni ; verwerpt 
de voorziening van Anny Desse~ ; laat 
de kosten van hun voorziening ten laste 
van deze partijen; vernietigt de bestreden 
beslissing, in zover zij uitspraak doet op 
de b1.ugerlijke rechtsvorderingen van 
Hamid Azad en het Nationaal Verbond 
van Socialistische Mutualiteiten tegen 
Joseph Herman; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt de verweer
der Herman in drie vierde van de kosten ; 
veroordeelt ieder van de eisers Hamid 
Azad en het Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten in een achtste 
van de kosten ; zegt dat er geen grond 
is tot verwijzing. 

3 jaimari 1972. - 28 kamer. - Vob1'
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Rigaux (van de balie 
te Luik) en Fally. 
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2e KAli'IER. - 4 januari 1972 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGES'l'ELD. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK IN EERSTE 
AANLEG GEWEZEN.- NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VONNIS VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK DAT EEN ENKELE STRAF 
UITSPREEKT WEGENS VERSCHILLENDE 
1\'IISDRIJVEN. - ARREST DAT SLECHTS 
BEPAALDE VAN DEZE l\HSDRIJVEN IN 
AANJ\'IERKING NEEJ\'IT . - fuNDHAVING 
VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER UIT
GESPROKEN STRAF. - EENSTEl\miG
HEID NIET VEREIST. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD . 
- STRAFZAKEN. - NA EEN EERSTE 
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE 
VOORZIENING TOEGELATEN. 

1° N iet ontvankelijk is de voo1·ziening 
tegen een vonnis dat in ee1·ste aanleg 
doo1· de C01'1'ectionele 1·echtbank is gewe
zen (1). 

2° Wannee1· het hof van be1·oep, naclat het 
kennis heejt genomen van het hoge1· 
be1·oep tegen een vonnis clat, wegens de 
eenheicl van OJJzet, een enkele st1·aj ttit
sp?·eekt wegens ve1·schillencle miscl?·ijven, 
slechts bepaalcle van cleze miscl1·ijven in 
acht neemt en niettemin cle ttitgespmlcen 
stmf hancllwajt, moet het zijn beslissing 
niet nemen met eenpa1·ige stemmen van 
zijn leclen (2). (Sv., art. 2llbis .) 

30 Bttiten het toepassingsgeval van a?·ti
lcel40, licl4·, van cle wet van 15 jtmi 1935 
op het geb?'ttilc de1· talen in ge1·echtszaken, 
het geval van 1·egelmatige ajstand of clat 
waa1·in tegen een a?'?'est van ve1·wijzing 
nam· het hof van assisen nog cctssatie
be?·oep openstaat na het a?Test van ve?' 
oonleling, lean in stmjzalcen een pcwtij 
zich geen tweede maal in cctssatie voo·r
zien tegen eenzelfde beslissing (3). (Sv., 
art. 438.) 

(1) Cass., 16 februari 1971 (A>'1'. cass., 
1971, blz. 587). 

(2) Cass., 17 juni 1957 (Bull . en PA.SIC., 

1957, I, 1248). 
(3) Cass., 11 oktober 1971, supm, blz. 160. 
(4) A,.,·. cass ., 1970, b lz. 640. 

(PAT, T. STAD GENT; STAD GENT, T. PAT) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 jm1i 1968 door de Correc
tionele Rechtbank te Gent gewezen, en 
op het bestreden arrest, op 30 j"Lmi 1971 
door het Hof van beroep te Brussel gewe
zen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
9 maart 1970 (4); 

I. W at betreft de voorziening van Pat 
ingesteld op 6 juli 1971 : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen het vonnis van de correctionele 
rechtbank ; 

Overwegende dat het vonnis niet in 
laatste aanleg werd gewezen en de voor
ziening derhalve niet ontvankelijk is ; 

B. In zover de voorziening gericht 1s 
tegen het arrest : 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 140 van de wet 
van 18 jcmi 1869, op de rechterlijke in
richting (lees artikel 2llbis van het Wet
boek van stra.fvorderil1g), 

doonlat het bestreden arrest, na het 
vonnis van de eerste rechter te niet ge
claan te hebben ill zover het eiser schuldig 
had bevonden en veroorcleelcl had uit 
hoofde van een onderdeel van de t elast
legging III en eiser clesaangaande vrij 
gesproken te hebben, het beroepen vonnis 
voor het overige bevestigt met dien 
verstande dat de uitgesproken straf aan
gepast blijft aan de door het hof weer
houden feiten, en cleze beslissing treft 
zonder vast te stellen dat de veroordelil1g 
met eenparigheid van sternmen uitge
sproken werd, 

tenvijl volgens gezegd artikel een arrest 
dat de tegen de b eklaagde uitgesproken 
straf v erzwaart 1net eenparige stmmnen 
moet uitgesproken worden, 

terwijl een straf die een minder groat 
aantal feiten dan die welke door de eerste 
rechter weerhouden werden ri:tet dezelfde 
straf bestraft, een zwaardere straf uit
maakt, 

terwijl bijgevolg het bestreden arrest 
met eenparige ste1m11en moest uitgespro
ken worden: 
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Overwegende dat wanneer de eerste 
rechter ingevolge de eenheid van opzet 
een enkele straf heeft uitgesproken 
wegens verscheidene misdrijven en de 
rechter in hoger beroep de uitgesproken 
straf behoudt, zelfs zo hij slechts bepaalde 
van die misclrijven in aanmerking neemt, 
de straf niet wordt verzwaard en derhalve 
geen eenstemmigheid is vereist ; 

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; 

2. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering :· 

II . 'Vat betreft de voorziening van 
eiser Pat ingesteld op 8 juli 1971 : 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen het vonnis en het arrest 
waartegen eiser zich reeds op 6 juli 1971 
in cassatie had voorzien ; 

Dat het niet gaat om het geval bepaald 
in de wet van 15 juni 1935, noch om de 
hypothese van rege1matige afstand, noch 
om een voorziening ingesteld na het ver
oordelend vonnis tegen een arrest van 
verwijzing naar het Hof van assisen ; 

Dat bij afwezigheid van deze omstan
digheden en krachtens artikel 438 van 
het vY etboek van strafvordering een 
tweede voorziening van dezelfde partij 
tegen een zelfde beslissing in strafzaken 
niet ontvankelijk is, zelfs wam1.eer de 
tweede voorziening ingesteld wordt voor
dat de eerste voorziening verworpen is ; 

III. W at betreft de voorziening van 
de Stad Gent; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiseres, burgerlijke partij, de 
voorziening heeft betekend aan de partij 
tegen wie zij gericht is; 

Dat ·de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt ieder eiser in de kos
ten van zijn voorziening. 

4 januari 1972. - 28 kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, de 
H. Janssens . - Gel?:jlclttidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Struye. 

28 KAllffiR. - 4 januari 1972. 

R;ECHTEN VAN DE YERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN.- VERZOEK OlVI EEN 

AANVULLENDE ONDERZOEKSli'LAATRE

GEL EN ONDER lliEER EEN GETUIGEN
VERHOOR. - MAATREGELEN DOOR DE 

REOHTER GEWEIGERD Oll'IDAT ZIJ NIET 

NODIG ZIJN. - GEEN SCHENDING VAN 

DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

De 1·echten van de ve1·dediging worden niet 
geschonden cloo1· de 1·echtm·, die een ve1'
zoelc om een aanmtllencle oncleA·zoelcs
maat7·egel en onde1· meeT een gettdgen
ve1·hoo1·, ve1·we1pt omdat hij cleze maat-
1'egel niet nodig acht om tot zijn ove1·
tttiging te komen (1). 

(All'IAJTARI Jliill'IUN ll'IOHAllffiD.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegen~e dat bedoeld arrest eiser 
tot een enkele gevangenisstraf van 
zes maanden en tot ontzetting uit de 
rechten voorzien in artikel 31, 1o, 3o, 40 
en 5°, van het Strafwetboek, gedurende 
een termijn van vijf jaar, veroordeelt, 
met uitstel van tenuitvoerlegging gedu
rende vijf jaar voor vier maanden van 
de gevangenisstraf en voor voormelde 
ontzetting, ·en dit wegens volgende fei
ten : A) aanranding van de eerbaarheid, 
zonder geweld of bedreiging gepleegd op 
de persoon of met behulp van de persoon 
van een minderjarige beneclen de voile 
leeftijd van zestien jaar; B) openbare 
zedenschennis in tegenwoordigheid van 
hetzelfcle kind beneden de voile leeftijd 
van zestien jaar; 0) openbare zeden
schemJ.is; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de veroordelende beslissing, waar 
die gegrond is op de telastleggingen B 
en 0: 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de miskenning van de rechten van de 
verdediging en de schending van artikel 6 
van het V erclrag tot bescherming van de 

(1) Cass., 12 oktober 1970 (An·. cass., 1971, 
blz. 141). 

·- I 
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rechten van de mens en de fm1damentele 
vrijheden, te Rome op 4 november 1950 
ondertekend en goedgekeurd bij hande
ling van de wetgevende macht op 13 m ei 
1955, 

doonlat geen gevolg werd gegeven aan 
eisers verzoek strekkende tot het verhoor 
van een andere vermoedelijke vader van 
het kind door klaagster ter wereld ge
bracht en tot het nasporen door een des
ktmclige van de gegevens van" een bloed
groep-afstamming " in verband 1net clit 
kind : 

Overwegende dat h et arrest beslist 
dat op eisers verzoek om aanvullend 
onderzoek " niet kan worden ingegaan, 
daar h et hier toch niet gaat om h et 
onderzoek naar het vaderschap van voor
noemd kind en er nu reeds voldoende be
wijzen van schuld voorhanden zijn "; 

Overwegende dat de rechter, die een 
aanvraag om aanvullend onderzoek ver
werpt om d e reden dat hij deze maatregel 
niet nodig acht om tot zijn overtuiging 
te komen, de rechten van de verdecligi:ng 
niet miskent en evemnin h et in h et nliddel 
vernomnd verch·ag schendt ; 

Dat het middel niet k an worden aan
genmnen; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
r echtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ni:ng; veroordeelt eiser in de kosten. 

4 januari 1972 . - 2e k amer. - Voo1' 
zitte1', de H. D elahaye, raadsheer waar
n emend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkhtidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleite1·, d e 'H . Schepens (van de balie te 
Gent). 

ze KAMER. - 4 januari 1972, 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
STRAFZAKEN; ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
WAARBIJ DE HANDHAVING WORDT BE
VOLEN VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
MEER DAN EEN MAAND NA DE ONDER
VRAGING. - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAJ.VIER VAN NA DE VOORZIENING, 

WAARB'IJ DE ONDERZOEKSRECHTER 
WORDT ONTLAST WEGENS ONBEVOEGD 
HEID «RATIONE LOCI» . - VOORZIENING 
HEEFT GEEN BESTAANSREDEN 1\'i:EER. 

De voo1·ziening van de beklactgde tegen het 
a1'1'est van de kame1· van inbeschuldi
gingstelling, waa1·bij de handhaving, 
mee1· clan een macmd na de onde1·m·aging, 
van de voo?"lopige hechtenis wo1·dt bevo
len , heeft geen bestactns1·eden mee1· indien 
de 1'ctadkame1' de onde1·zoeks1·echte1' clie 
het aanhoudingsbevel hacl ve?'leend, na 
de voo1·ziening heejt ontlctst wegens onbe
voegdheid ratione loci (1). 

(SCHEPENS.) 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 29 oktober 1971 gewezen door 
h et Hof van b eroep te Brussel, kmner van 
inbeschuldigi:ngstelling ; 

Overwegende dat het b estreden arrest 
beslist dat h et a lgemeen belang de hand
having van d e door de onderzoeksrechter 
te Brussel bevolen hechtenis van eiser 
n a de termi:jn van een maand eist ; 

Overwegend e dat, zoals r eeds uit de 
memorie blijkt, bij beschi:kking van de 
r aadkamer te Brussel van 16 noveln
ber 1971, de onderzoeksrechter te Brussel 
ontlast werd van het onderzoek wegens 
onbevoegdheid 1'atione loci ; 

D at i:ngevolge bedoelde beschi:kki:ng 
een ei:nde werd gesteld aan de h echtenis, 
waarvan d e handhavi:ng door h et bestre
d en arrest werd bevolen ; 

Overwegende dat de voorzieni:ng der
halve geen red en van bestaan meer heeft ; 

01n die r eden en, verwerpt d e voorzi:e
ning ; veroordeelt eiser in d e kosten. 

4 januari: 1972. - ze kamer. - Voo1·
zitte1·, de H . D elahaye, raadsheer waar
nelnend voorzitter. - V e1·slaggevm·, de 
H. Naulaerts.- Gelijklttidende conclttsie, 
d e H. D epelchi:n, advocaat-generaal. 

(1) Vgl. cass., 12 januari 1970 (A1T. cass., 
1970, blz. 428). 



2° KAMER. - 4 januari 1972. 

VOORZIENING IN ' CASSATIE . 
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ziENING IN CASSATIE VAN HET BESTUUR 
DER DOUANE EN ACCIJNZEN TEGEN EEN 
VRIJSPREKEND ARRES,T. - AFSTAND 

DOOR EEN LASTHEBBER, HOUDER VAN 
EEN BIJZONDERE VOLlVIACHT. - AF
STAND GELIJK AAN DE AFSTAND VAN DE 
RECHTSVORDERING. - DECRETERI NG. 

Indien het bestutt1' cle1· clouane en accijnzen, 
ve1·volgencle pa1·tij, doo1· tussenlcomst 
van een lasthebbe1·, hottcle1· van een 
bijzondeTe volmacht , afstand cloet van 

·de voo1·ziening die het tegen een vrij
spnkencl a1'1'est heeft ingesteld, dec1·etee1't 
het Flof de afstancl van de voo1·ziening, 
daa1· deze afstand gelijlcstaat met een 
afstand van de 1'echtsvo1·de1'ing (1). 

(BELGISCHE STAAT, l\HNISTER VAN FINAN
OlEN, T. BELPAEl\<IE, KRUIJMEL EN 
DHAENS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

4 januari 1972.- 2° kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkltticlencle conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2° KA.MER. - 4 januari 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

STRAFZAKEN. BURGERLIJKE. 
RECHTSVORDERING. - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN BUR
GERLIJKE PARTIJ.- GEEN VEROORDE 
LING VAN DE ElSER TEN AANZIEN VAN 
DEZE PARTIJ.- VOORZIENING ZONDER 
BESTAANSREDEN. 

liVegens het ontb1·elcen van bestaans1·eclen 

(1) Cass., 30 november 1970 (A1'1· . cass., 
1971, blz. 296); men raadplege cass., 2 februari 
1971 (ibicl., 1971, biz. 534). 

is niet ontvanlcelijk de voo1·ziening van 
cle beklaagcle tegen een btwge1·lijke pa1·
tij, wannee1· de beslissing ten gttnste van 
cleze pa1·tij en ten laste van cle beklaagde 
geen ve1·oo1·cleling ttitsp1·eekt (2). 

(DE GHEEST, T. FEINIIS, PERSONENVEN
NOOTSOHAP lliET BEPERKTE AANSPRAKE 
LIJKHEID « "VILLAERTS », BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WER
KEN, EN NEMENYI.) 

Met de notitie overeenstemmencl 
arrest. 

4 januari 1972. - 2° kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Chatel. - Gelijlchticlende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

3e KA.MER. - 5 januari 1972. 

1 o BELASTING OP SPELEN EN WED
DENSCHAPPEN. - WETBOEK VAN 
DE MET DE INKOMSTENBELASTINGEN 
GELIJKGESTELDE BELASTINGEN, ARTI
KEL 43. - BIJ SPELEN EN WEDDEN
SCHAPPEN INGEZETTE BEDRAGEN. -
BE GRIP. 

2° BELASTING OP SPELEN EN WED
DENSCHAPPEN. - WINST BIJ SPEL 
OF WEDDENSCHAP. - BEGRIP. 

1 o U it cle ornstancligheid clat insch?-ijvings
of deelnemings1·echten bij een spel of een 
wedclenschap besteed w01·den aan cle 
betaling van P'l'ijzen of aan cle nonnale 
im·ichtingskosten volgt niet, clat cleze 
1·echten geen bij dit spel of deze weclclen
schap ingezette bed1·agen zijn, in de zin 
van a1·tikel 4..3 vcm het HT etboek van de 
met cle inlcomstenbelastingen gelijlcge
stelcle belastin gen ( 3). 

2° Elk voo1·deel in · geld of in natu1·a, hoe 
ge1·ing clan oolc, dat aan de winnende 
spele1· of weclcle1· wo1·clt ttitge·reilct is een 

(2) Cass., 1 februari 1971 (A?T. cass., 1971, 
blz. 528). 

(3) l\1en raadplege cass. , 2 juli 1951 (Bull. 
en PASIC., 1951, I, 755). 
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winst voo1· cle cleelneme1·s van een spel 
of een weclclenschap (1). (Impliciete op
lossing.) 

(BELGISCBE STAAT, :MINISTER VAN FINAN

CIEN, T. PERSONENVENNOOTSCBAP 1\iET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « RO

YAL MOTOR UNION - ROYAL AUTOl\W
BILE CLUB LIEGEOIS REUNIS ».) 

ARREST ( Ve?'taling), 

HET HOF ; - Over het middel afge
leid uit de schending van artikel 43 van 
het Wetboek van de met de inkomsten
belastingen gelijkgestelde belastingen, 

cloonlat het bestreden arrest beslist dat 
de bedragen die als inschrijvingsrechten 
door de deelnem.ers aan de 13de autorally 
van Verviers en van de Hoge V:enen wer
den gestort, niet onderworpen zijn aan 
de belasting op de spelen en wedden
schappen, op grond dat die rechten een 
bijdrage in de inrichtingskosten van de 
rally zijn geweest en niet mogen worden 
beschouwd als i:ngezet bij spel en wedden
schap met het risico van verlies of winst, 

tenvijl krachtens voornoemde wetsbe
paling de belasting wordt geheven op het 
brutobedrag van alle bij spelen en wed
denschappen ingezette smmnen, de in
schrijvings- of deelnemi:ngsgelden of rech
ten inbegrepen, en bij een volksvermake
lijld1eid zoals een autorally, op de in
schrijvingsrechten toch de belasting op 
spelen en weddenschappen wordt gehe
ven, ook al worden ze aan im·ichtingskos
ten besteed, indien ze echter een bij de 
wet vastgesteld bedrag te boven gaan : 

Overwegencle dat, blijkens artikel 43 
van het Wetboek van de met de inkom
stenbelastingen gelijkgestelde belastin
gen, waarbij van de belasting vrijgesteld 
worden de volksvermakelijld1eden waar
bij slechts inschrijvings- of deelnemings
rechten worden geheven die worden ver
deeld onder vorrn van prijzen of worden 
besteed aan de normaJe im·ichtingskosten, 
voor zover die rechten bepaalde bedragen 
niet te boven gaan, volksvermakelijldle
den wel kcu111en worden beschouwcl als 
spelen in de zi:n van de wet en de om
stancligheid clat cle inschrijvings- of de 
deelnemingsrechten worden besteed aan 
de aankoop van prijzen of aan de normale 

(1) Vgl. cass., 2 december 1953 (Bttll. en 
PAsrc., 1954, I, 345). 

inrichtingskosten geen vrijstelling van de 
belasting op de spelen en de wedden
schappen met zich brengt ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
enerzijds dat cle deelnemers aan de rally 
een bepaalcl deelnemingsrecht hebben 
moeten betalen, clat hoger is clan het 
beclrag dat bij volksvermakelijkheden 
worclt vrijgesteld van belasting, en ander
zijds dat prijzen in geld en in natura 
werden uitgereikt aan cle best gerang
schikte deelnemers ; 

Overwegende clerhalve dat, door slechts 
te zeggen clat de inschrijvingsrechten die 
ten deze door de deelnemers aan de rally 
werden betaalcl, niet onderworpen zijn 
aan de belasting op spelen en wedden
schappen, daar de prijzen " eigenlijk geen 
wins ten betekenden » en daar de i:nschrij
vingsrechten « een bijch·age waren in de 
inrichtingskosten en niet mogen worden 
beschouwd als bij spelen of weddenschap 
gewaagcle inzetten », het arrest zijn 
beschikkencl gedeelte niet wettelijk heeft 
gerechtvaardigcl; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om clie redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het de voor
ziening ontvankelijk verklaart; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houclt de kosten 
aan opdat hierover uitspraak zal worden 
gedaan door de feitem·echter; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

5 januari 1972. - 3e kamer. - Voo?'-. 
zitte1·, de H. Polet, raadsheer waa.rnemend 
voorzitter. - Ve?'slaggeve?·, de H. de 
vVaersegger. - Gelijkl~~iclende CO?Whtsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
PleiteTs, de HH. Fally en Boms (laatstge
noemcle van de balie te Luik). 

3e KAMER. - 5 januari 1972. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VVETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN, ARTIKEL ll8. - YENNOOT

SCHAPSBELASTING. - YERDELING VAN 

HET JHAATSCHAPPELIJK VERl\fOGEN TEN 
GEVOLGE VAN VEREFFENING. - BrJ

ZONDERE AANSLAG GE'iTESTIGD OP HET 

VEREFFENINGSOVERSCHOT. - BELAST

BARE GRONDSLAG. 



437-

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
V\TETBOEK VAN DE I NKOJV£STEN BELAS
TINGEN, A.RTIKEL 118. - VENNOOT

SCHAPSBELASTING. - VERDELING VAN 

HET JI'I:AATSCHAPPELIJK VERJ\10GEN TEN 
GEVOLGE VAN VEREFFENING. - BIJ
ZONDERE AANSLAG GEVESTIGD OP HET 
VEREFFENINGSOVERSCHOT.- MINDER

\VAA.RDE VAN HET J\'I:AATSCHAPPELIJK 

VERJ\'£0GEN DIE TIJDENS DE VEREFFE
NING AAN HET LICHT KOJ\'£T EN HAAR 

OORSPRONG VINDT IN EEN VERRICHTING 

VAN DE VENNOOTSCHA.P TIJDENS EEN 
VROEGER DIENSTJAAR, TOEN DEZE NOG 

WERKZA.AJ\1 WAS. - MIN DERWAARDE 

DIE NIET MAG GEVOEGD WORDEN BIJ 
DE BEJ~ASTBA.RE GRONDSLAG VAN HET 

VEREFFENINGSOVERSCHOT. 

1° en 2° Hoewel eeJ~ minde1·waa1·de, die 
tijdens de ve~·etfening aan het licht lcomt, 
maa1· die ham· oo1·spmng vindt in een 
ve7Tichting van de vennootschap tijdens 
een v1·oege7· dienstjaw·, toen deze nag 
we1·lczaam was, het 1·esultaat van cle 
ve1·efjening beinvloedt, is zij noodzalcelijlc 
v1·eemd ctan de uitlce1·ingen van het 
maatschappelijlc ve1·mogen tijdens cle 
ve1·efjening, welke ~titlce1·ingen alleen in 
aanmeTlcing lcttnnen komen voo1· de 
vaststelling van het ve?·etfeningsove7·
schot dat onde1·wo1-pen is aan de bijzon
de7·e aanslag (1) (2). (VVetb. van de 
inkomstenbel., art. ll8.) 

(NAAJ\1LOZE VENNOOTSCHAP SOCIETE 
BELGE DE COJI'£111ERCE SOBELCO ,, 

T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 

FIN ANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Onder de gelding van cle gecoordineercle 
wetten van 15 januari 1948 was bet vereffe
ningsoverscbot, door een fictie van cle wet, 
bescbouwd als een inkomen uit roerencle 
kapita len en was daa.·door ten laste van de 
aanc1eelbouc1ers (cf. art. 15, § 2) (cass., 20 nlaart 
] 956, Btdl. en PASIC., 1956, I, 774). 

D e wet van 20 november 1962 boudencle 
bervorming van de inkomstenbelastingenheeft 
cleze fictie niet gebandhaafd, zonder enige 
wij ziging te brengen in cle b elastbare gronclslag 
van bet vereffeningsoverscbot ; zij bepaalt 
immers eensdeels, in titel I, b etreffende de 
personenbelasting, da t cle inkomsten uit aan
clelen of clelen betaa ld of toegekend in geval 
van vercleling van bet maatschappelijk ver-

arrest, op 23 december 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
'\Vetboek, 118 van het vVetboek van de 
inkOinstenbelastingen en 170 van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoering van dit wetboek, 

cloonlat, nude directeur der belastingen, 
ambtshalve hierover uitspraak doende, 
overwogen had dat de oprichtersaandelen 
van de namnloze vennootschap " Com
pagnie beige des assurances commercia
les " die eiseres in 1958 voor 2.750.000 fr. 
had aangekocht, in werkelijkheid op dat 
ogenblik slechts de waarde van 840.000 fr. 
hadden, en vastgesteld had dat die aan
delen tijdens de vereffeningsverrichtingen 
in 1962 werden voortverkocht tegen 
1.535.250 frank en daaruit had afgeleid 
dat het verschil tussen 2.750.000 frank 
en 1.535.250 frank, dit is 1.214.750 frank, 
" diende te worden beschouwd als een 
eerste uitkering waarop de bijzondere 
aanslag toepasselijk is ,, zoals bepaald 
bij artikel 118 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, en genoemd be
drag als " verworpen verlies op effecten » 
bij de belastbare grondslag van clie bij
zondere a.anslag had gevoegcl, het bestre
den arrest het beroep van eiseres tegen 
deze beslissing verwerpt op grand dat 
" de directeur ambtshalve het middel 
heeft aangevoerd, waarin hij eraan herin
nert dat de verzoekende vennootschap 

mogen of van cle wederinkoop van aandelen 
niet begrepen zijn in cle inkomsten uit en 
opbrengsten van roerende kapitalen en goede
ren (art. 5, § 3, 3°) en anderdeels, in titel II, 
betreffende de vennootscbapsbelasting, dat 
er op grond van bet vereffeningsoverschot een 
bijzonclere aanslag worclt gevestigd (art. 29); 
'c1eze bepalingen impliceren da t voortaan de 
belasting op het vereffeningsoverschot ten 
laste is van de vennootschap (cf. ook K am er 
van Volksvertegenwoordigers, Pa?'l. Hand., 
vergadering van 16 januari 1962, Wetsont
werp houdencle hervorming van cle inkomsten
belastingen, m·. 264.1, Memol'ie van toelicbting; 
vergaclering van 1 juni 1962, Verslag nr. 264.42 
van cle HR. P a risis en Detiege). 

(2) · J. KIRKPATRICK, L'imposit-ion des 1·evenus 
cles .societes belges pa1· actions et cle leu1·s aclion
nai?·es, obligatai1·es et 01'ganes, m·s. 169 en 
vlg.; I. CLAEYS Bot\l\AERT, Principes de 
l'imposUion des societes en Belgi que, blz. 189 
en vlg., inzonderheid blz. 193. 

,_. 
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(thans eiseres) bij de vorming van haar 
effectenportefeu.ille op 7 juni 1958 300 op
richtersaandeien van de " Compagnie 
beige des ass1.uances cormnerciaies " had 
gekocht tegen de geboekte koopprijs van 
2.750.000 frank, hoewei de · normaie 
waarde ervan siechts 840.000 frank 
(2.800 frank X 300) bedroeg, waaru.it 
een overprijs bieek van 1.910.000 frank 
ten gtmste van een of meer niet ge
identificeerde derden; dit bedrag van 
1.910.000 frank werd gevoegd bij de 

· beiastbare bestandcleien van het aansiag
jaar 1959 ten Iaste van de verzoekende 
vem1.ootschap ; de acl.:ministratie voor het 
Hof van beroep te Brussei dat over die 
aansiag u.itspraak moest 

1 
doen, van ge

noeinde aansiag had afgezien, omdat het 
boekhouclimndig bechijfsresuitaat door de 
betaling van de te hoge prijs niet bei:n
vioed was ver1nits die aandeien tegen 
hun aankoopwaarde in het actief van de 
baians van 1958 opgenomen waren, maar 
de administratie zich het recht had voor
behouden eventueei de afschrijvingen van 
de overprijs te beiasten of van het veriies 
dat op die effecten zou worden aangere
kend ; het hof van beroep in de motieven 
van zijn arrest van 28 november 1962 
akte heeft genomen van dit voorbehoud; 
siechts de vereffeningsverrichtingen van 
1962 in de boeken een veriies hebben doen 
te voorschijn komen van 1.214.750 frank 
op de verkoop van 6 november 1962 van 
300 oprichtersaandeien van de " Com
pagnie beige des assurances commercia
Ies ,, dit is het verschii tussen de koop
prijs van 2.750.000 frank in 1958 en de 
verkoopprijs van 1.535.250 frank in 1962; 
voornoemd boekhoudkundig veriies van 
1.214.750 frank (2.750.000 - 1.535.250) 
pas in 1962 is te voorschijn gekomen en 
dus het resuitaat van de vereffeningsver
richtingen heeft bei:nvioed; niets aan
toont dat dit verlies gerechtvaarcl.:igd 
was door een intrinsieke waardevermin
dering van de aandeien tijdens de periode 
gedurende weike de verzoekende ven
nootschap deze aandeien in haar bezit 
had ; dit veriies siechts het gevoig kon 
zijn van de abnormaie omstancl.:igheden 
waaronder die aandeien in 1958 werden 
aangekocht en dientengevoige niet kon 
worden afgetrokken van de winst van 
genoemd aansiagjaar 1963 ,, 

tenvi.fl enerzijds de door de directeur 
der beiastingen ambtshaive opgeworpen 
betwi sting niet ging over de vraag of 
eiseres voor het aansiagjaar 1963 een 
hedrijfsverlies mocht aftrekken, maar 
wei of de redenen, door de directeur uit
eengezet, wetteiijk toeiieten het genoemd 

bedrag van 1.214.750 frank te voegen bij 
de bedragen die door de vereffenaar wer
den uitgekeerd, waaruit voigt dat het 
arrest, dat impliciet het tegenoverge
steide besiist, aan de besiissing van de 
directeur een draagwijdte heeft gegeven, 
die onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan (schending inzonderheid van de 
artikeien 1319, 1320 en 1322 van het 
Bmgeriijk Wetboek), 

en tenvi.fl anderzijds krachtens arti
kei 118 van het Wetboek van de inkom
stenbeiastingen de bijzondere aansiag 
siechts kan worden gevestigd op het 
verschii in meer tussen de uitkeringen 
in specie, in effecten of in enige andere 
vorn1. en het nog terugbetaaibaar werke
Iijk gestorte en eventueei gerevaioriseerde 
maatschappelijk kapitaai en dm·haive 
geen enkeie wetsbepaling, zuiks in strijd 
n1.et wat het arrest ammeemt, toestaat 
bedoeid bedrag van 1.214.750 frank dat 
niet aan de aandeeihouders werd toege
lmnd, te voegen bij de bechagen die de 
vereffenaar van eiseres had uitgekeerd 
(schencl.:ing inzonderheid van alle andere 
v ermeide bepaiingen) : 

Betreffende het tweede onderdeei : 

Overwegende dat artikei 118 van het 
W etboek van de inkomstenbeiastingen, 
waarbij ten Iaste van de vem1.ootschappen 
waarvan het 1naatschappelijk vermogen 
ten gevoige van ontbincl.:ing wordt ver
deelcl, een bijzondere aansiag op het 
Iiquidatieoverschot wordt opgeiegd, be
paalt dat genoemde aanslag vastgesteid 
wordt op het verschii in 1neer tussen de 
uitkeringen in specie, in effecten of in 
enige andere vorm en het nog terugbe
taalbaar werkelijk gestorte en eventueel 
gerevaloriseerde maatschappelijk kapi
taal; 

Overwegende dat, hoewei de beiasting
schuidige vennootschap, zoals verweerder 
betoogt, in de rekening waarin het bedrag 
van haar aldus berekend vereffenings
overschot werd vastgesteid, van de uit 
te keren sonnnen geen bedragen mag 
aftrekken die bestemd zijn tot betaiing 
van niet verantwoorde of aan de ver
effeningsverrichtingen vremnde schulden, 
omdat die bedragen aan de aandeelhou
ders niet werden uitgekeerd, het niette
min juist is dat noch artikei 118 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
noch enige andere wetsbepaling de admi
nistratie machtigen om aan het vereffe
ningsoverschot zoals dit uit de werkelijke 
vereffeningsverrichtingen blijkt, een min
derwaarde van het maatschappelijk ver
mogen toe te voegen, die ter gelegenheid 
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van genoemde verrichtingen te voorschijn 
komt uit de omstandigheid dat sommige 
bestanddelen van het vennootschapsver
mogen die, toen de vennootschap nog 
werkzaam was, tegen een prijs hoven hun 
werkelijke waarde werden aangekocht en 
tegen htm aanschaffmgsprijs in haar 
balans werden opgenomen, tijdens de 
vereffening slechts tegen een lagere dan 
de in de balans geschatte prijs konden 
worden t egeldegemaakt ; 

Overwegende dat, hoewel een minder
waarde die tijdens de vereffening aan het 
licht komt, doch haar oorsprong vindt in 
een verrichting van een vorig boekjaar 
tijdens hetwelk de vennootschap werk
zaam was, het resultaat van de vereffe
ning bei'nvloedt, zij noodzakelijkerwijs 
vreemd is aan de uitkeringen van het 
maatschappelijk vermogen tijdens de 
vereffening, welke uitkeringen aileen in 
aanrnerking kunnen komen voor de vast
steiling van het vereffeningsoverschot 
dat onderworpen is aan de bijzondere 
aanslag; 

Overwegende dat het arrest aanneemt 
dat ten deze de aandelen van de " Com
pagnie belge des assm·ances commercia
les" die eiseres aankocht in 1958 toen zij 
nog werkzaam was, in 1962 na de vereffe
ning m et verlies werden verkocht en dat 
aileen de verkoopprijs van die effecten 
aan de aandeelhouders van eiseres werd 
uitgekeerd ; dat derhalve, door te beslis
sen dat het bedrag van het uit de vereffe
ning gebleken boekhoudkundig verlies 
moest worden gevoegd bij h et bedrag 
van de belastbare grondslag van het 
vereffeningsoverschot, op grand aileen 
van de overweging dat dit verlies slechts 
het gevolg is van de abnormale omstan
digheden waaronder de effecten in 1958 
werden aangekocht, het arrest zijn be
schikkend gedeelte niet wettelijk heeft 
gerechtvaardigd; 

Dat dit onderdeel van het middel ge-
grond is; · 

Om die redenen, en zonder het eerste 
onderdeel na te gaan, dat geen ruimere 
cassatie zou ktmnen 1neebrengen, ver
nietigt het bestreden arrest, in zover het 
beslist dat het bedrag van 1.214.750 fr. 
niet mag worden afgetrokken van de 
belastbare grondslag van de bijzondere 
aanslag; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op d e kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat hierover uit
spraak zal worden gedaan door de feiten
rechter ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar h et Hof van beroep te Luik. 

5 januari 1972. - 3e learner. - Voo1'
zitte1', de H. Polet, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de W aersegger. - Gelijklttidende con
chtsie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Plei te1·s, de HI-I. Delhez (van de balie 
te Brussel) en Fally. 

RECHTSBIJSTAND. 

6 januari 1972. 

1° RECHTSBIJSTAND. - HoF VAN 
CASSATIE. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VERZOEK 01\'[ RECHTSBIJSTAND TEN 
EINDE EEN CASSATIEBEROEP IN TE 
DIENEN. - ARREST WAARTEGEN DE 
VERZOEKER ZICH IN CASSATIE WIL 
VOORZIEN IS IN RET FRANS GEWEZEN. 
- VERZOEKSCHRIFT IN HET NEDER
LANDS. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN DE FRANSE). 
RECHTSBIJSTAND. - l-IOF VAN CASSA
TIE. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VER
ZOEK OM RECHTSBIJSTAND TEN EINDE 
EEN CASSA,TIEBEROEP IN TE DIENEN. 
-ARREST WAARTEGEN DE VERZOEKER 
ZICH IN CASSATIE WIL VOORZIEN IN 
HET FRANS GEWEZEN. - VERZOEK
SCHRIFT IN HET NEDERLANDS. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

1° en 2 ° N iet ontvanlcelij lc is het ve1·zoelc
sch1-ijt, dat in het Nede1'lands is opge
maakt en waa1'bij om 1·echtsbijstand 
wo1·dt ve1·zocht ten einde een cassatie
be1'oep in te dienen tegen een in het 
Fmns gewezen a1'1'est ( 1). (Wet van 
15 juni 1935, art. 27.) 

(VAN DORMAEL, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « GROEP JOSI " EN PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID « V E R V 0 E R V E R
VAECKE )),) 

(Beslissing verschenen in 
Bttll. en PASIC., 1972, I, blz. 435.) 

(1) Cass., 7 oktober 1967 (An·. cass., 1968, 
blz. 184). 
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1 e KAMER. - 6 januari 1972. 

. l o BEWIJS. - BEWIJS DOOR C+ESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURe+ERLIJKE zAKEN. - ScrmrFTE
LIJKE ATTESTEN. - BEWIJSKRACHT. 
- BEOORDELINC+ DOOR DE FElTEN
RECHTER. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- 0PZEC+C+INC+ DOOR DE VERHUURDER 
OM HET C+OED ZELF IN BEDRIJF TE 
NElHEN. ERNSTIC+ EN OPRECHT 
KARAKTER VAN DIT VOORNElVIEN. 
SOEVEREINE BEOORDELINC+ DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1 o De jeiten?·echte?' beoonleelt soeve1·ein cle 
bewijskmcht van cle hem voo1·gelegcle 
sch?'ijtelijke attesten, van het ogenbli lc 
clat hij e1· geen met cle bewoo1·clingen e1·van 
onve1·eni g bcwe betekenis ctan toelcent ( 1). 

2o De wet ve?'leent aan cle ve1·pachte?' van 
een lancleigenclom het 1·echt om aan cle 
pachte1· opzegging te doen, mits hij het 
voon~emen heeft zelf het ve1pachte goed 
in becl?·ijj te nemen, op voo?·waaTcle clat 
dit vooTnemen e1·nstig en op?"echt is ; cle 
jeiten?"echte?' oo1·deelt soeve1·ein ove?' cli t 
e1·nstig en op1·echt lcamlcte?· (2). (B.W., 
art. 1775.) 

(BODET, T. DIFFELS EN MAYERES.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 jmu 1970 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers ; 

Over h et tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van h et 
Burgerlijlr W etboek, 

cloo?·dat het bestreden v01mis gegroncl 
verklaart de rechtsvorclering van de ver
weerders streldrende tot het b ekomen van 
hun t erugkeer op sonnnige in pacht gege
ven percelen die zij haclden verlaten ten 
gevolge van de opzegging welke eiseres 
had gedaan om de verpachte goederen 

(1) Cass., 3 juni 1954 {Bttll . en PAsrc., 1954, 
I, 842); men raadplege cass., 8 juni 19(34 
(ibicl ., 19134, I, 1070). 

(2) Cass., 19 februari 1971 (A1T. cass., 1971, 
biz. 591). 

persoonlijk in beclrijf te n em en, en tot 
het bekomen van schaclevergoeding, en 
doorclat het v01mis deze beslissing gronclt 
op de overweging dat niet als bewijs van . 
persoonlijke exploitatie kon worden be
schouwd het feit dat een d arne, die door 
haar vergevordercle leeftijd niet in staat 
is hoevewerk te verrichten, getuigschrif
ten in verband n~et 1naaien en keren van 
't hoo1 overlegt en verklaart haar hooi 
verkocht te hebben, 

te1·wijl eiseres, in haar voor de recht
bank genomen conclusie, zich er niet toe 
had b ep erkt, zoals het vonnis dat laat 
verstaan, t e verklaren dat zij haar hooi 
had verkocht, maar getuigschriften had 
aangevoerd m et betrekking tot de ver
koop van 1930 kg en 4490 kg veevoeder, 
waaruit volgt dat het vonnis de bewijs
kracht heeft 1niskend die krachtens de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek aan voormelde con
clusie van eiseres is gehecht, en deze 
conclusie niet p assend heeft beantwoord 
zoals bij artikel 97 van de Grondwet 
wordt vereist, 

en tenvijl voormelde motivering althans 
dubbelzinnig is daar zij in het onzekere 
laat of de rechters in feite hebben willen 
beslissen dat de door eiseres aangevoerde 
getuigschriften en haar verklaringen niet 
voldoende waren om de werkelijkheid van 
het maaien en het keren van 't hooi en 
van de verkoop van het hooi te bewijzen, 
dan wei of zij in rechte hebben willen 
beslissen dat een dergelijke exploitatie 
niet kon worden beschouwd als een per
soonlijke exploitatie in de zin van arti
kel 177 5 van h et Burgerlijk W etboek, 
welke dubbelzinnigheid gelijkstaat met 
het ontbreken van de bij artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivering : 

Overwege1'1de dat het vonnis op de 
gegevens van de dossiers van de partijen 
uitdrukkelijk de vaststelling stetmt dat 
de getuigschriften in verband met het 
1naaien en het keren van 't hooi , wat 
eiseres wegens haar leeftijd niet zelf kon 
doen, alsmede de verkoop van lmar hooi 
die zij verklaart gedaan te h ebben, 11iet 
kmmen worden beschouwd als een bewijs 
van werk elijke persoonlijke exploitatie, 
zelfs niet door tussenpersonen of ge
machtigden ; 

Overwegende dat uit deze overwegin
gen blijkt dat de verkoop van hooi waar
van het vomus, zonder dubbelzinnigheid, 
oordeelt dat hij reeel maar niet bewijs
krachtig is, de verkoop is die voortvloeit 
uit de in de conclusie van eiseres aange
voerde en in het middel vermelde ge
tuigschriften van kopers van hooi ; 
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Dat het vonnis, derhalve, de bewijs
kracht van deze conclusie niet heeft mis
kend en er passend op heeft geantwoord ; 

D at het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1775 van het Bur
gerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten 
van 7 juli 1951 en 15 juni 1955, en meer 
in h et bijzonder lid 7, 1°, 9 en 10 van dit 
artikel, 

cloo?'dat het bestreden vonnis gegrond 
veddaart d e r echtsvordering van de ver
weerders strekkende tot het bekomen 
van htm terugkeer op smmnige in pacht 
gegeven percelen die zij h adden verlaten 
ten gevolge van d e opzeg~ing welke 
eiseres had gedaan om de verpachte goe
deren persoonlijk in bech·ijf te nemen, 
en tot het bekomen van schadevergoe
cling, en doord at h et vonnis deze beslis
sing op eigen overwegingen en op de niet 
strijdige overwegingen van de eerste 
rechter grondt, welke overwegingen erop 
neerkomen te beslissen dat de werkelijke 
reden voor de uitzetting van de verweer
clers niet bestond in d e persoonlijke inge
bruilmeming van d e weiden door eiseres, 
doch wei in de verandering ervan in 
b ouwgronden, en dat hoewel eiseres zich, 
binnen zes maanden n a het vertrek van 
de verweerders, had beziggehouden m et 
een zekere persoonlijke exploitatie in de 
vorrn van de verkoop van grao;, een 
dergelijke exploitatie niet voldoende 
rendabel of intens was om als een werke
lijke exploitatie te worden beschouwd, 

te1'wijl de rechters op grond van de 
intensiteit of van de verminclerde renta
biliteit van de exploitatie van de lit i
gieuze percelen niet konden beslissen dat 
h.et niet ging om de persoonlijke exploita 
tie als bedoeld in artikel 1775 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

en te1·wijl d e door h et vonnis en het 
b eroepen vonnis aan eiseres toegeschre
ven drijfveren en haar pogingen om aan 
de litigieuze percelen een andere bestem
ming te geven dan die welke in de op
zegging was aangevoerd, overeenkomstig 
voormeld artikel van het Burgerlijk W et
boek, niet tot grondslag konden dienen 
voor de door de verweerders ingestelde 
rechtsvordering tot terugkeer en tot 
schadevergoeding : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
gebleken is da t de werkelijke reden voor 
de uitzetting van de pachters niet b estond 
in de persoonlijlre ingebruikneming van 
h et verpachte goed, zoals door eiseres 

wercl vermeld in d e opzegging van de 
pachtovereenkomst van b et door haar 
aan de verweerders verpachte goed, doch 
in d e verandering ervan in bouwgronclen, 
de rechter niet enk el steunt op de verkoop 
van hooi waarvan sprake in het ant
woord op het tweecle 1niddel, maar op een 
geh eel van feiten waardoor hij regelmatig 
kon stellen dat de exploitatie van dat 
goed door eiseres helemaal niet overeen
stemde met het normale en rationele 
beheer van een landbouwbedrijf, dat zij 
n iet werkelijk was doch enkel tot stand 
was gekomen " om bet gestelde doel t e 
bereiken », en aldus dat zij slechts in 
schijn een exploitatie was ; 

Overwegende dat, nu de rechtbank 
wettelijk had beslist dat de reden ver
meld in de opzegging van de pachtover
eenkomst, derhalve, niet ernstig was in 
de zin van artikel 1775 van het Burger
lijk W etboek, dat eiseres dus het bewijs 
niet had geleverd van de persoonlijke 
exploitatie van het verpachte goed binnen 
zes m aanden na b et vertrek van d e 
pachters, ze zich, door het beroepen 
vomlis te· bevestigen, h eeft gechagen naar 
genoemd artikel luachtens hetwelk de 
uit bet goed gezette pachter, in dit geval, 
zijn terugkeer op het gepachte goed, 
onverminderd sch adevergoeding, kan 
vorderen · 

Dat het middel niet k an worden aan
genom en ; 

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

6 januari 1972.- 1e kamer.- Voo?'
zitte?·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggeve?', 
Baron Richard. - Gelijkluiclencle conclu
sie, de H . Charles, advocaat-gen eraal. -
Pleite1·s, de HH. Bayart en Ansiaux. 

1e KAMER. - 6 januari 1972. 

1° BETALING. - ScHULD DIE I N EEN 
GELDSOll'l BESTAAT. - B ETALING PER 
CHEQUE. - BETALING WANNEER HET 
BEDRAG VAN DE SCHULDVORDERING 
TER BESCHIKKING VAN DE SCHULDEISER 
WORDT GESTELD EN NIET WANNEER 
HEll'l DE CHEQUE WORDT OVERHANDIGD. 

2° CHEQUE. - ScHULD DIE IN EEN 
GELDSOM BESTAAT. - BETALING PER 
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CHEQUE. - BETALING WANNEER HET 
BEDRAG VAN DE SCHULDVORDERING 
TER BESCHIKKING VAN DE SCHULDEISER 
WORDT GESTELD EN NIET WANNEER 
HEil'l: DE CHEQUE WORDT OVERHANDIGD. 

1 o en 2° Indien de schttldenam· zijn schttld 
JJe7' cheqtte wenst te betalen, gctat cleze 
niet teniet dom· het oved~ancligen van 
clit effect aan de schulcleise7', mctcw doo7' 
het tm· beschikking stellen vcm de schtdd
eise7' van het beclTag vcm zijn sclmlclvo7'
de·ring (1). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP iVIET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « CONSTRUl\fAT lJ, 

T. MARCHAND.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 10 maart 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste miclclel, afgeleid u it de 
schencling van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 2223 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

cloo7·clctt het bestreclen arrest de besl.is
sing van de eerste rechter bevestigt waar
bij eiseres was veroordeeld om aan ver
weerder het beclrag van 116.411 frank 
te betalen wegens overeengekomen ver
hoging van bepaalde factm·en, op grond 
clat eiseres tekortkomingen van verweer
der aan zijn verplichtingen aanvoert om 
zowel haar achterstallige betalingen als 
haar tegenvordering te rechtvaardigen, 
dat verweerder de verjaring als bedoeld 
in art;kel 9 van de wet van 25 augustus 
1891 op de vervoerovereenkomst op
werpt, dat deze verjaring " geen eenvou
dige exceptie inzake rechtspleging vormt 
1naar een werkelijk verweermicldel ten 
gronde "' dat " ze, dientengevolge, vol
konwn uitwerking moet hebben vanaf 
het ogenblik dat ze worclt aangevoerd 
en moet beletten dat de door appellante 
aan geclaagcle in hoger beroep verweten 
vertragingen of tekortkomingen in de 
uitvoering van de vervoerovereenkomst 

(1) Zie DE PAGE, d. III, blz. 4iiO, nr. 476; 
Rep. 1J1'at. cl1·. belge, v° Cheque, nrs. 4 en 5 ; 
men raadplege de noot van R. BLAJ.'ICHER in 
Rev. t?·im . cl1·. comm., 1969, d . XXII, blz. 632, · 
nr. 2, in verband met het arrest van de Franse 
Raad van State van 25 november 1968, en in 
J.C.P., 1970, II, nr. 16337 waa~·in dit arrest 

opnieuw ter sprake worden gebracht "' en 
dat " hieruit volgt dat appellante zowe1 
als verweerster op de hoofdvordering clan 
als eiseres in reconventie zich niet meer 
kan beroepen op rechten die uit de ver
voerovereenkmnst voortvloeien "' 

te·rwijl, ee1·ste onclenleel, verweerder de 
verjaring slechts bij conclusie aanvoerde 
om de tegenvordering van eiseres te 
doen mislukken ; ten aanzien van de 
exceptie die uit zijn tekortkomingen 
aan zijn verplichtingen werd afgeleid 
om de achterstallige betalingen te recht
vaarcligen en a ldus een punt van de 
hoofdvordering te doen verwerpen, hij 
zich niet beroept op de verjaring maar 
op andere beschouwingen, namelijk dat 
eiseres de facturen niet had betwist 
en zelfs in de loop van het gecling 
betalingen had gedaan, dat er in elk geval 
geen enl,ele reden bestond oin. de beta
lingen uit te stellen ten belope van het 
overschot van het in het kader van de 
tegenvordering gevorderde bechag, dat 
niet toelaatbaar is dat eiseres de factm·en 
niet op de vervaldag heeft betaalcl, en 
dat deze niet-betaling verweerder ernstig 
heeft benadeeld, zodat het arrest, door 
op algemene wijze te stellen dat ver
weerder de verjaring afgeleid nit artikel 9 
van de wet van 25 augustus 1891 op de 
vervoerovereenkomst opwierp, van de 
conclusie van verweerder een uitlegging 
heeft gegeven die onverenigbaar is met 
haar bewoorclingen Em aldus de bewijs
kracht ervan heeft n1.iskend (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) ; 

tweecle ondenleel, de rechter het miclclel 
van verjaring niet ambtshalve mag toe
passen, zoclat door, mn de door eiseres 
opgeworpen exceptie te verwerpeu, toe
passmg te maken van artikel 9 van de 
wet van 25 augustus 1891 op de vervoer
overeenkomst, welke bepaling verweercler 
niet had aangevoercl om cleze except.ie 
te doen mislukk:en, het arrest het wette
lijk verbod heeft miskencl een miclclel 
van verjaring runbtshalve toe te passen 
(schencling van de artikelen 2223 van het 
B1.ugerlijk vVetboek en 97 van de Groncl
wet): 

is overgenomen, de noot onder dit arrest van 
CORZIAN en met name het gedeelte met 
betrekking tot de versoepeling van de tradi
tionele oplossing voor het geval dat cle schuld
eiser de datum van de inning van de cheque 
verdaagt. 
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Overwegende dat verweerder, bij on
derzoek van het verweer van eiseres 
tegen de hoofdvordering, deed opmerken 
dat het slechts gerechtvaardigd zou zijn, 
volgens de stelling zelf van eiseres, in 
zover haar tegenvordering gegrond zou 
zijn; dat verweerder, die vervolgens deze 
tegenvordering onderzocht, zich op de 
verjaring beriep ; 

Overwegende dat het arrest, dat vast
stelt dat eiseres zowel haar verweer tegen 
de hoofdvordering als haar tegenvorde
ring op dezelfde feiten stetmde, namelijk 
de tekortkomingen van verweerder aan 
zijn verplichtingen als vervoerder, der
halve, zonder te vervallen m de ertegen 
uitgebrachte kritiek, heeft kunnen stellen 
dat de door verweerder aangevoerde 
exceptie van verjaring voor de beide 
rechtsvorderingen gold ; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
n1.ist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1239, 
1984, 1998 van het Burgerlijk "\.Yetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist dat 
de overeengekomen verhoging van 15 t.h. 
van het bedrag van de factuur van toe
passing is op de factuur ten bedrage van 
479.048 frank die verweerder op 31 maart 
1967 aan eiseres had gezonden, en dat, 
dientengevolge, deze factum' moet be
grepen worden onder de facturen waarvan 
de te late betaling de veroordelmg van 
eiseres rechtvaa.rdigt tot betaling van 
116.411 frank wegens overeengekomen 
verhoging, op grand dat de overeengeko
men termijn voor betalmg van de hti
gieuze factum' op 30 jtmi 1967 verstreek, 
dat eiseres op 29 jmu aan de bank van 
verweerder een op haar eigen bank 
getrokken cheque ten bedrage van 
479.048 frank heeft overhandigd, dat het 
dagelijks rekeninguittreksel van ver
weerder, dat door ZIJn bank werd uitge
reilrt, vermeldt dat zijn rekening op 
maandag 3 juli 1967 met 479.048 frank 
werd gecrediteerd, dat de cheque een 
betaalmiddel is, dat de betaling niet 
geschiedt door de overhandiging: maar 
door de inning ervan, dat « het mcasso 
pas na de overeengekomen termijn ter 
beschikking van gedaagde m hager be
roep werd gesteld ,, 

tenvijl, ee1'Ste ondenleel, de betaling door 
middel van een aan de banlner van de 
schuldeiser overhandigde pheque tot 
stand komt op het ogenblik dat de cheque 
door de bankier wordt gei'nd en niet op 
het ogenblik dat dit incasso door de 
banl{ier ter beschikking van de schuld-

eiser wordt gesteld, zodat het arrest, op 
grand van het feit alleen dat het incasso 
pas na het verstrijken van de overeen
gelwmen termijn ter beschikking van 
verweerder werd gesteld, niet wettelijk 
heeft l<tmnen beslissen dat de betaling 
van de litigieuze factum' door eiseres na 
het verstrijken van die terrnijn had 
plaatsgehad (schending van de artike
len 1243, 1984 en 1998 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede ondenleel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds, in rechte te verklaren dat de 
betaling door middel van een cheque tot 
stand kornt bij de inning van de cheque 
en, anderzijds, te beslissen dat, ten deze, 
de betaling buiten de overeengekomen 
termijn heeft plaatsgehad, op grand van 
de enlzele vaststelling van het feit dat 
het incasso niet tot stand is gekomen 
doch ter beschik.king van verweerder 
werd gesteld buiten deze termijn, zodat 
er in het arrest een tegenstrijdigheid van 
gronden voork.omt die gelijkstaat met een 
ontbreken van gronden (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vaststel t 
dat eiseres op 29 juni 1967 aan de« Credit 
general de Belgique " een cheque ten 
bedrage van 479.048 frank ten voordele 
van verweerder heeft overhandigd ; dat 
de rekening van deze laatste met dit 
bedrag werd gecrediteerd op maandag 
3 juli, valuta 1 juli 1967; 

Over;vegende dat de verbintenis van 
eiseres niet tmuet was gegaan door het 
overhandigen van de cheque aan de 
bankier van verweerder, maar door het 
ter beschild,ing stellen van verweerder 
van het bedrag van zijn schuldvordering; 

Overwegende dat, nu geen vertraging 
in de inning van de cheque was aange
voerd of geen enkele fout aan de bankier 
van verweerder was toegeschreven, het 
arrest heeft kmn1.en beslissen dat ver
weerder pas na de overeengekornen 
datmn van 30 juni 1967 betaling had 
ontvangen; 

Dat het middel Iliet kan worden aan
genmnen; 

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

6 januari 1972.- 1e k.amer. - Voo1·
zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Busin. - Gelijkluidende conchtsie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te7·s, de HH. Van Ryn en Fally. 
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1 e KAMER. - 6 januari 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESOHIKKENDE GEDEELTE 
GF.GROND OP DUBBELZINNIGE REDE 
NII:N. - SOHENDING VAN ARTIKEL 97 
VAN DE GRONDWJ~T. 

A1·tilcel 97 van de G1·onclwet wm·dt ge
schonclen doo1· het a?'?'est waa1·vcm het 
beschilckende gedeelte op dubbelzinnige 
1·edenen is gegmnd (1). 

(NAA!VILOZE VENNOOTSOHAP « LA SEOU
RITE BELGE », T. ADAM EN LITISOON
SORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 jtmi 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
sche1iding van artikel 97 van de Grand
wet, 

doonlat, na te hebben vermeld dat de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Laboratoires D.T.P. » op 
6 jmu 1958 de litigieuze polis had afge
sloten en te hebben gepreciseerd dat 
eiseres had aanvaard de verzekering te 
shuten op voorstel dat op 3 jwli 1958 
werd gedaan door genoemde vennoot
schap, handelende door bemiddeling van 
lmar zaakvoerder Marcel Van Renter
ghem, h et bestreden arrest de ongeoor
loofde bedoelingen niet bewezen ver
klaart die genoe1nde heer Van Renter
ghem zou gehad hebben toen hij de ver
zekeringspolis ten gtmste van dame Admn 
h eeft afgesloten via de personenveimoot
schap met beperlde aansprakelijkheid 
« Laboratoires D.T.P. », 

te1·wijl het tegenstrijdig is achtereen
volgens de vennootschap zelf en Van 
Renterghem persoonlijk als onderteke
naar van de polis te beschouwen ; de 
dubbelzimligheid van de gronden van 
het arrest het althans niet mogelijk maakt 
m et zekerheid vast te stellen wie van hen, 
volgens de feitenrechter, de werkelijke 
verzekeringnemer is, zodat de feiten
rechter in beide gevallen de verplichting 
niet is nagekoruen zijn beslissing naar de 
eis van de wet met redenen te omkleden : 

(1) Cass., 20 oktober 197-1, sup1'a, blz. 186. I 

Overwegende dat e1seres tegen de 
rechtsvordering van de verweerders, 
waarbij de uitvoering werd gevorderd 
van de verzekeringspolis waarvan zij 
betoogden dat ze was afgesloten door de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Laboratoires D.T.P. », 
een van haar beheerder-zaakvoerder 
onderscheiden rechtspersoon, voor het 
hof van beroep omstandig aanvoerde dat, 
enerzijds, de werkelijke verzekeringnemer 
1liet de vennootschap was maar wel de 
beheerder-zaakvoerder die de polis had 
ondertekend, met het gevolg dat nietig 
was de gift volgens welke, in geval van 
overlijden van de zaa.kvoerder, een kapi
taal zou worden betaald aan een persoon 
die, onbetwistbaar, zijn bijzit blijkt te 
zijn; dat, anderzijds, zo de veru1ootschap 
als de werkelijke verzekeringnemer moest 
worden beschouwd, de polis niet be
staande was bij gebrek aan, hetzij belang 
van harentwege om persoonlijk dit beding 
te maken, hetzij aan bekwaamheid om 
dat te do en ; 

Overwegende dat het arrest, ander
zijds, stelt dat eiseres, die aanvaard had 
de verzekering af te sluiten· die de ven
nootschap « Laboratoires D.T.P. » door 
be1niddeling van haar zaakvoerder h ad 
aangegaan en die haar verbinte1lissen 
jegens de verzekeraar was nagekomen 
door betaling van de prenlies, er geen 
belang bij had kritiek uit te brengen op 
de eventuele schencling van de statuten 
door d e zaakvoerder, waarop alleen de 
deelgenoten zich zouden ktmnen beroe-
pen; -

Dat het, anderzijds, overweegt dat de 
giften tussen personen die in concubinaat 
leven niet nooclzakelijk nietig zijn, zoclat 
eiseres, 01n deze 1lietigheid aan te tonen, 
cli€mde te bewijzen dat de zaakvoerder, 
door via de vennootschap « Laboratoi
res D.T.P. » de polis af te sluiten waarbi j 
aan zijn bijzit een kapitaal zou worden 
toegekend ingeval hij overleed, onzede
lijke betrekkingen had willen in stand 
houden of vergoeden ; 

Overwegende dat op grond van het 
arrest niet met zekerheid lmn worden 
bepaalcl ·wie het, van de vennootschap 
of van wijlen Van Renterghen:t, voor de 
werkelijke verzekeringnen1.er houdt ; 

Dat deze dubbelzimligheid het voor 
het Hof 11ie_t mogeli jk m aakt de wette
lijkheid van de beslissing te toetsen; 

Dat het midclel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melcling zal worden gemaakt op de kant 
van de venlietigde beslissing ; houdt de 
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ko::;ten aan opdat hierover door de feiten
r echter wordt beslist; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

6 januari 1972.- 1• kamer.- T1oo1·
zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. T1e1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijlchtidende concltt
sie, de H. Charles, advocaat-generaal. -
PleiteTs, de HR. Philips en De Brnyn. 

1 e KAMER. - 7 januari 1972. 

1° OYEREENKOMST. - UITLEGGING 
DOOR DE RECHTER. - VOORWAARDE. 

2° BORGTOCHT. - AARD VAN DEZE 
OVEREENKOMS·r. - AcCESSOIRE OVER
EENKOMST. 

3° BORGTOCHT. - UITLEGGING ll'illT 
INACHTNEMING VAN DE HOOFDOVER
EENKOMST. - WETTELIJKHEID. 

4° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
REi:JHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST 
HET GEVOLG TOEKENT DAT ZIJ, VOL
GENS DE UITLEGGING DIE HIJ ERVAN 
GEEFT, WETTELIJK TUSSEN DE PAR
TIJEN HEEFT. - GEEN SCHENDING 
VAN ARTIKEL 1134 VAN HET BURGER
LIJK "\VETBOEK. 

S0 BORGTOCHT.- 01VIVANG.- JursTE 
VASTSTELLING VAN DE GEWAARBORGDE 
VERPLICHTING. 

1 o De 1·echte1· mag een ove1·eenlcomst slechts 
inte1·p1·ete1·en indien zij niet dttidelijlc 
is en een ttitlegging ve1·eist (1). (B."\V., 
a r t . 11S6 en volg.) 

2° De bo1·gtocht is ttitema1·d een accessoi1·e 
ovr1·eenlcomst (2). (B."\V., art. 2011.) 

3° De 1·echte1· mag, zonde1· de bewijslcmcht 
van de bo1·gstellingsakte te mislcennen, 

(1) lVIen raadplege cass., 4 april 1941 (Bull. 
en PASIC., 1941, I , 120) en de conclusie van 
Procm'elli·-generaa.l Cornil, toen eerste advo
can,t-generaal. Inzonderheid wat de borgtocht 
betreft, r aadplege men DE PAGE, Tntite cle 
d1·oit civil beige, d . VI, nrs. 867 en 869 ; Rep. 
pmt. d1· . belge, v° Cmtlionnement, ru·s. 66 
en vlg. 

een oveTeenkomst van bo1·gtocht ttitleggen 
met inachtneming van de hoojdove?·een
komst (3). 

4° De bewijsb·acht van een ove?·eenlcomst 
wo1·dt niet miskend doo1· de 1'echte1·, die 
aan de oveTeenkomst het gevolg toekent 
dat zij, volgens de uitlegging die hij 
eTvan geejt, wettelijlc t·ussen pa1·tijen 
heejt (4). (B.W., art. 1134.) 

S0 Om de omvang van de bo1·gtocht vast 
te stellen, moet juist woTden bepaald 
wellce ve1·bintenis wo1·dt gewaa1·bo1·gd en 
hoeve1· deze zich uitst?·elct (5). (B."\V., 
art. 2013.) 

(NAAllfLOZE VENNOOTSCHAP « GENERALE 
BANKMAATSCHAPPIJ "• T. WESTHOVENS 
EN JANSEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op S februari 1969 door het Hof 
van beroep_ te Luik gewezen; 

Over h et eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 113S, 
1319, 1320, 1322, 2011, 2013, 201S, 2016 
van het Burgerlijk Wetboek en, voor 
zoveel als nodig, 97 van de Grondwet, 

cloo1·clat het bestreden arrest, bij her
vorming van het beroepen vonnis, de 
vorderi.ng van eiseres principieel a.fwijst 
en na bevel tot h eropening van de debat
ten de kosten voorbehoudt, op grond van 
de hier geresmneerde r edenering dat de 
borgtocht zich enkel uitstrekte tot de 
door de kredietnemer opgenomen bedra
gen die voorschotten uitmaken op factu
ren uitgeschreven op de firma Leemans 
te Machelen en tot geen andere, en dat 
eiseres volledig ten onrechte beroep cloet 
op de termen van de borgstelling luidens 
welke de waarborg slaat op « om het even 
welke bedragen " en « uit welken hoofcle 
en te welken titel ook », die door de hoofcl
schuldenaar verschulcligd waren, ver
mits artikel 2013 van h et Burgerli.jk 

(2) DE PAGE, op. en Zoe . cit., nrs. 834 en 
837 ; R ep. pmt. d1·. belge, v 0 cit 0 • ru·. 6. 

(3) 111en ran,dplege cass., 21 december 1962 
(Bull. en PASIC., 1963, I, 496). 

(4) Cass., 21 december 1967 (A1'1·. cass., 
1968, biz. 596); vgl. cass., 14 mei 1970 (ibid., 
1970, biz. 866). 

(5) DE PAGE, op. en Zoe. cit., ru·. 867; Rep. 
pmt. d1' . belge, v 0 cit0 , nrs. 91 en vlg. 
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W etboek beschikt dat de borgtocht niet 
kan worden aangegaan voor m.eer clan 
hetgeen de schuldenaar verschuldigcl is, 
noch onder n:wer bezwarencle voorwaar
clen ; dat dezelfcle wettekst niets aa.n 
cluidelijkheid te wensen overlaat wanneer 
claarin wordt verklaarcl dat de borgtocht 
die onder IIJ.eer bezwarende voor;vaarden 
werd aangegaan niet nietig is maar clat 
hij alleen kan verminclercl worden tot 
hetgeen in de hoofdverbintenis begrepen 
IS, 

tenoijl , ee1·ste oncleTcleel, inclien de feiten
rechter wat tussen de contracterencle 
partijen wercl overeengekon1.en kan inter
preteren, cleze interpretatie noch noclig 
noch toegelaten is wanneer, zoals ten 
cleze , de gei'nterpreteercle overeenkomst 
cluidelijk is en vermeldt clat zij betrekking 
heeft op « om het even welke beclragen " 
die de hoofdschuldenaar verschuldigcl is 
of zou zijn, " uit welken hoofde en te 
welken titel ook " (schencling van de in 
het midclel aangehaalcle wetsbepalingen, 
de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van 
hetBm·gerlijk Wetboek in het bijzonder); 

tweecle onclenleel, deze interpretatie van 
de rechter in hager beroep de tennen 
zelf nuskent van de gei:nterpreteerde 
alden, waarvan de ene, van 28-Inei 1965, 
volledig verwees naar de bedingen van 
de andere, van 21 januari 1965, waarbij 
de verweerders zich hadclen verbonden 
tot het waarborgen van de betaling van 
" on1. het even welke beclragen " die door 
de hoofdschulclenaar « uit welken hoofde 
en te welken titel ook "' verschulcligcl zijn 
of zouclen zijn, zoclat cleze interpretatie, 
die met de gei'nterpreteerde alden onver
mugbaar is, de bewijskracht ervan mis
kent (schencling van de in het miclclel aan
gehaalcle wetsbepalingen, in het bijzoncler 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Bmgerlijk Wetboek); 

clm·cle onclenleel, het arrest aldus, in elk 
geval, weigert een regelmatig tussen par
tijen afgesloten overeenkomst toe te 
passen, wat een miskenning inhoudt van 
het principe luidens hetwelk de overeen
kom.sten de partijen tot wet strekken 
(schending van de in het middel aange
haalde wetsbepalingen, in het bijzonder 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

vienle oncleTdeel, het artikel 2013 van 
het Burgerlijk Wetboek, waarop het 
arrest zich beroept om de vordering van 
eiseres af te wijzen, ten deze geen toepas
sing vindt, vermits er moest beslecht 
worden, niet of de beperkingen van de 
hoofdschuld door de borg konden worden 

ingeroepen (hypothese bedoeld door arti
kel 2013), doch wel welke de schulden 
van de hoofdschuldenaar waren clie door 
de borgstelling waren gewaarborgd, zodat 
het arrest, door niettemin op gezegd 
artikel te stetmen on1. de vordering van 
eiseres af te wijzen, de draagwijdte ervan 
en het begrip borgtocht miskent (schen
cling van de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen, in het bijzonder de arti
kelen 2011 en 2013 van het Bmgerlijk 
Wetboek): 

W at het eerste onclerdeel betreft : 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
erop wijst dat " tegenover gedrukte en 
gestereotypeerde bedingen in de borg
tochtakten opgenomen, speciale beper
kingen in de titel van de hoofdschuld 
ingelast werclen " en aldus vaststelt dat 
voormelcle alden 1uet duiclelijk waren en 
dienclen gei'nterpreteercl te worden ; 

W at het tweecle onclerdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de borgtocht 
uiteraard een bijkomencl contract is, het 
arrest dit contract aan de hand van het 
hoofdcontract mocht interpreteren ; 

Overwegende clat het arrest, door 
reke1ung te houden niet alleen 1net de 
inhoucl van de borgtochtakten, 1naar ook 
met de inhoucl van de akten van krediet
opening, om de juiste omvang van de 
verbintenissen van de verweerclers te 
bepalen, de bewijskracht van de borg
tochtakten 1uet miskent ; 

vVat het derde ondercleel betreft : 

Overwegende dat het arrest niet wei
gert de overeenkomst van borgtocht toe 
te passen, zoals het deze bewezen acht ; 

W at het viercle onderdeel betreft : 

Overwegende dat nit artikel 2013 van 
het Bmgerlijk Wetboek voortvloeit dat, 
om de omvang van de borgtocht te bepa
len, de gewaarborgde verbintenis en de 
perken ervan juist clienen bepaald te 
worden; 

Overwegende dat de aide van krecliet
opening van 24 mei 1965 bepaalt : «Ret 
krecliet zal uitsluitencl te gebruiken zijn 
voor voorschotten in rekening-cotuant 
ten belope van het beclrag van de facttuen 
uitgeschreven op en geaccepteercl door 
de firma Leemans te Machelen en degelijk 
geendosseerd ten titel van panel aan het 
order van onze bank " ; 

Dat clerhalve, door te beslissen clat de 
borgen slechts tot betaling mogen aan
gesproken worden in zoverre de door 
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eiseres ten voordele van de hoofdschulde
naar gedisconteerde bedragen betrekking 
hebben op door deze laatste bekomen 
voorschotten op facturen die hij op de 
firma Leemans uitgeschreven had en die 
door de bank onder vorm van pandgeving 
werden bekomen, en dat eiseres volledig 
ten onrechte beroep doet op de termen 
van de borgstelling luidens welke de 
waarborg slaat op " om h et even welke 
bedragen " en " uit welken hoofde en t e 
welken titel ook " die de hoofdschuldenaar 
aan eiseres zou kunnen verschuldigd zijn, 
het arrest, zonder het begrip borgtocht 
te miske1men, een juiste toepassing 
maakt van voormeld artikel 2013 van 
het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
boek en 97 van de Grondwet, 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in d e kosten. 

7 januari 1972.- 1e k amer.- Voo1'
zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Gerniers. - Gelijlch~idende conclusie, 
de H . Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Van Ryn 
en Bayart. 

1 e KAlllER. - 7 januari 1972. 

1° UITVINDINGSOCTROOI. - MID 
DEL TEN BETOGE DAT DE VROEGERE 
FElTEN DOOR DE GEDAAGDE IN NAlliA
KING AANGEVOERD NOCH WERKELIJKE 
NIJVERHEIDSFABRICAGE NOCH HAN
DELSEXPLOITATIE l\lOGELIJK lliAAKTEN. 
- BESLISSING WAARBIJ WORDT VAST
GESTELD DAT RET VOORWERP VAN DE 
OCTROOIAANVRAAG NIET OCTROOIEER
BAAR WAS, BIJ GEBREK AAN ORIGINALI
TEIT. - lVfiDDEL DAT NIET LANGER 
TER ZAKE DIENT EN NIET lVIEER lliOET 
BEANTWOORD WORDEN. 

(1) Over het onderscheid tussen de origina 
liteit en de nieuwheid van een uitvinding, 
raadplege men Rep. 1Jmt . .d1·. belge, v 0 B1·evet 
d'invention, · m·. 37; Les Novelles, Droits 
intellectuels, d. I, « Brevets d'invention "• 
m·s . . 12 to 115 en 20 ; Alg. Pmct. Rechtsve1·z., 1 

2° UITVINDINGSOCTROOI. - MID
DEL TEN BETOGE DAT DE VROEGERE 
FElTEN DOOR DE GEDAAGDE IN NAMA 
KING AANGEVOERD NOCH DE FABRICAGE 
NOCH DE EXPLOITATIE, WAARVAN 
SPRAKE IN ARTIKEL 24, LETTER A, VAN 
DE WET VAN 24 l\'IEI 1854, lliOGELIJK 
lVIAAKTEN . BESLISSING WAARBIJ 
WORDT VASTGESTELD DAT DE VROEGERE 
FElTEN IN ELK GEVAL BEKEND GE -
1\'IAAKT ZIJN, ZOALS DIT IS VOORGE
SCHREVEN BIJ ARUKEL 24, LETTER 0, 
VAN DEZE WET. - REGELlliATIG GEl\10-
TIVEERDE VERWERPING. 

1° De 1·echte1' die vaststelt, dat het voo1·we1·p 
van een oct1·ooiaanvTaag niet oct1·ooiee1·
bac~1· was, bij geb1·elc aan onginaliteit, 
behoeft niet mee1· te antwoonlen op het 
middel ten betoge dat de v1·oege1·e j eiten 
doo1· de gedaagde in namaking aange
voenl noch we1·lcelijlce nijve1·heidsjab1·i
cage noch handelsexploitatie mogelijlc 
maalcten, aangezieio deze stelling niet 
langm· tm· zalce client (1). (Wet van 
24 mei 1854, art. 1 en 25 .) 

2° Het rniddel ten betoge dat de vmege1·e 
jeiten doo1· de gedaagde in namalcing 
aangevoe1·d noch de jabTicage noch cle 
exploitatie, waa1·van .sp1·alce in m·ti
lcel 24·, lette1· A, van de wet van 24 mei 
1854, mogelijlc maalcten, wonlt 1·egel
matig ve1·wo1'pen doo1· de beslissing 
waa1·bij wo1·dt vastgesteld, dat cleze 
vmege1·e jeiten in elk geval bekend ge
maalct zijn, zoals clit is voo1·gesclweven 
bij a1·tikel 24, lette1· 0, van deze wet. 

(NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP « KOFFI E F. 

ROMBOUTS "• T. PRAET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 16 juni 1969 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

doo1·dat, nu eiseres, tot staving van 
haar vordering wegens namaking van 

REMOUCHAMPS, 0ci1'00ien, ill'S . 193 tot 199; 
VAN H EeKE, « Overzicht van rechtspraak "• 
Tijdsch1·ijl voo1· p1·ivaat1·echt, 1965, biz. 229 
tot 231 ; vgl. DASSESSE, « Examen de jurispru
dence : Brevets d'invention "• Rev. c1·it. ju1·. 
belge, 19()3, biz. 313. 
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het octrooi van een filter voor koffie
aftreksel ( octrooi Karageorges m·. 541. 673) 
waarvan ?.ij houderes is, had doen gelden 
dat « de fundamentele verdienste van het 
octrooi Karageorges bestaat in het uit
vinden van een b.i.jzonder simpele, voor 
eemnalig gebruik dienende filter, uitge
voerd in een plastieke stof en enkel ge
vormd uit drie essentiele elementen, 
gemakkelijk en snel te fabriceren . . . », 
" dat een van de voornaan1ste voordelen 
van het verwezenlijken van de geperfo
reerde valse bodem onder de vorm van 
een eenvouclig schijfje ook bestaat in het 
feit dat de risico's van vastraken bij het 
inclrukken van deze valse boden1. in het 
geperforeerde kuipje - vooral bij het 
ritme van vulling en montering dat be
oogd wordt en in de dagelijkse productie 
bij beroepster ook werkelijk bereikt 
wordt - gezien de geringe hoogte van 
dit schijfje en meer speciaal bij zijn 
omtrek, in de opvatting Karageorgcs tot 
nul herleid zijn, dat het deze uiterste 
eenvoud van de onderlinge onderdelen 
en van l11m 1nontage is, die een n1assieve 
industriele fabricatie toela.at, waarvan de 
kostprijs zodanig naar beneden wordt 
gehaald dat de commerciele utilisatie 
mogelijk wordt, clit wil zeggen dat de 
kostprijs van de filter niet i.n een wan
verhouding komt te staan met de prijs 
van de koffie » en « dat ... de valse bod em 
in de klassieke filters verplicht voorzien 
is van een naar onliaag omgebogen om
trekrand die betrekkelijk hoog is, schik
kingen clie er aile toe bijclragen het onder 
ogen ne1nen van de productie van zulke 
klassi.eke filters voor eenmalig gebruik 
uit te sluiten, gezien, enerzijds, de prijs 
van de fabricage en van de grondstoffen 
die in de fabricage noclig zijn en, ander
zijds, de moei lijld1eden van het monteren 
van de filters v66r l11m verzending, vooral 
a ls men de vergelijking maakt met de 
automatische fabricage-, vullings- en 
monteringsmiddelen met hoog rendement 
en met zeer lage kostprijs », het bestreden 
arrest, om de vordering a.f te wijzen, 
hoofdzakelijk hierop steunt, dat de 
onderdelen van de filter, zoals zij in het 
octrooi beschreven worden, met die -van 
de klassieke filter overeenstemmen en 
dat ze derhalve geen voldoende originali
teit bezitten om voor octrooieerbaarheid 
in aa1m1erking te komen, en onder meer 
erop wijst " dat bewust contraplaatje 
niets anders is dan de geperforeerde valse 
bodem die in de metalen filter terug te 
vinden is weliswaar voorzien van een 
stangetje of een kort handgreepje, die 
natuurlijk volledig nutteloos worden en 
kwmen afgeschaft worden wanneer deze 

valse bodem vastgehecht wordt en d e 
filter voor eenmalig gebruik bestemd is, 
dat het verschil in dikte tussen de valse 
bodem van de metalen filter en die door 
Karageorges beschreven toe t e schrijven 
is aan de aard van de aangewende stof 
en slechts verwezenlijkt kan worden in
clien het in plastieke stof vervaardigde 
contraplaatje vastgehecht wordt; dat 
bedoeld clikteverschil in ieder geval te 
onbeduidend is om als nieuwheid in aan
merlcing te worden genom en ; .. . dat de 
vervanging van een gekende materie door 
een nieuwe materie voor de verva.arcliging 
van een voorwerp slechts octrooieerbaar 
is in zover dam·door een nieuw resultaat 
tot stand komt dat niet uitsluitend, zoals 
terzake, toe te schrijven is aan de karak
teristieke eigenschappen van de ge
bruikte materie . . . », 

te1·wijl de rechter, noch door deze 
redenen, noch door enige andere reden, 
antwoordt op bovenaangehaalde conclu
sie waarbij eiseres in hoofdzaak betoogde 
dat het litigieuze octroo.i. een uitvinding 
behelst clie, onder meer, het nieuw voor
deel en industrieel resultaat verschaft, 
dank zij de geperforeerde valse bodem 
van geringe hoogte, gemaakt in plastieke 
stof zoals de andere onderdelen vm1 het 
recipient, de fabricage zonder risico 's van 
vastraken mogelijk te maken, en inzon
derheid de snellere vulling en montering 
van de filter die de koffie bevat, waaruit 
volgt dat het bestreden arrest niet regel
matig met redenen is omkleecl : 

Overwegende dat het door eiseres in
geroepen octrooi werd neergelegd door 
de genam1.1de Karageorges en later aan 
eiseres a.fgestaan ; 

Dat het arrest beslist dat de uitvinding, 
voorwerp van de octrooiaanvraag, niet 
vatbaar was voor octrooiverlening bij 
gebrek aan originalitei.t en nieuwheid ; 

Overwegende dat eiseres voor het hof 
van beroep deed gelclen dat een van de 
voornaamste voordelen van h et octrooi 
erin bestond de snellere fabricatie van 
een geperforeerde valse bodem, zoncler 
risico voor beschadiging, mogeli.jk te 
maken, clit industrieel resultaat bereikt 
zijnde omdat die fabricatie gebeurt in 
plastieke stof en omdat de valse bodem 
van dezelfde dikte en van geringe hoogte 
is· 

'overwegende dat het arrest erop wijst 
dat het dikteverschil van de geperfo
r eerde bodem in ieder geval te onbedui
dend is om a ls nieuwheid in aanmerlcing 
te worden genomen en dat dit verschil 
slechts verwezenlijkt kan worden indien 
het in plastieke stof vervaardigde contra-· 
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plaatje vastgehecht wordt ; dat het 
arrest ook vaststelt dat in de octrooiaan
vraag van Karageorges niet gesproken 
wordt van bedoelcl aanhechtingsprom)de; 

Dat het arrest dienvolgens beslist dat 
het octrooi, dat geen vasthechtingspro
cede behelst, geen originaliteit vertoonde ; 

Dat het alclus passend op bedoelde 
stelling van eiseres antwoordt en dat het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, I, 24, inzonderheid litt. A, 
en 25, inzonderheid lid I, van de wet van 
24 mei· I854 op de uitvindingsoctrooien, 

dom·dat, om eiseres haar vordering te 
ontzeggen, het bestreden arrest, na erop 
te hebben gewezen dat de vervanging 
van een n1aterie door een andere in de 
vervaardiging van een industrieel of 
commercieel voorwerp een ontdekking 
kan uitmaken wanneer ze een nieuw 
resultaat voortbrengt en de vrucht is van 
de ondervinding en het verstand van de 
ontdekker, releveert « dat ... het idee van 
het vervaardigen van een goedkope filter 
uit papier, karton of elke andere ge
schikte stof die na gebruik kan wegge
worpen worden, reeds v66r I940 in de 
lucht hing en de belangstelling van de 
uitvinders opwekte; ... clat deze strekking 
inderdaad tot uiting komt in de octrooien 
Tangerman van 6 september I935 en 
Blonde! van I6 roaart I936 en zeer uit
drukkelijk voorzien wordt in het octrooi 
Monoservice van I2 oktober I936; ... dat, 
indien deze uitvindingen in de praktijk 
geen verwezenlijking hebben gekend en 
verschillen in vorm en werking met het 
octrooi Karageorges vertonen, deze oro
standigheden niet wegneroen dat voor
melde octrooien de grondgedachte behel
zen een filter te vervaardigen uit een 
goedkope stof en voor een eenmalig 
gebruik 1> , 

te1·wijl het arrest noch door deze rede
nen noch door enige andere· reden een 
passend en regelroatig antwoord geeft 
op de conclusie waarbij- eiseres deed gel
den, betreffende het nieuwe voordeel en 
resultaat erin bestaande dat de filter 
slechts eenmaal behoeft te worden ge
bruikt, " dat ... , v66r Karageorges, tal 
van pogingen werden aangewend, waar
van geen enkel een echte filter tot stand 
brac~1t en waarvan ook geen enkel in 
staat was een werkelijke industriele 
fabricatie toe te Iaten en nog minder een 
commerciele exploitatie" (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), 

en te1·wijl, opdat een anterioriteit van 

CASSA'l'IE, 1972. - 15 

die aard zou zijn dat zij de originaliteit 
en ?-e nieuwheid van een uitvinding kan 
temetdoen, onder meer vereist is hetzij 
dat het voorwerp waarvoor het octrooi is 
verleend voorheen werd geoctrooieerd en 
dat derhalve het vroeger octrooi regel
matig een' uitvinding dekt welke als voor
werp van industrie of koophandel kan 
worden geexploiteerd, hetzij dat het ge
octrooieerde voorwerp is gebruikt, toe
gepast of geexploiteerd geweest door een 
derde, wat niet het geval is zo men zich 
houdt aan de constateringen, door de 
rechter, van de anterioriteitennaar welke 
hij verwijst (schending van de artike
len I, 24, inzonderheid litt. A, en 25, 
inzonderheid lid I, van de wet van 
24 mei I854 en, voor zoveel als nodig, 
97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het voorwerp van de octrooiaanvraag 
waarop de vordering steunde, bij gebrek 
aan originaliteit, niet voor brevetverle
ning vatbaar was ; 

Dat het hof van beroep derhalve niet 
meer gehouden was te antwoorden op het 
middel door eiseres afgeleid uit de om
standigheid dat geen enkel van de inge
roepen anterioriteiten in staat was een 
werkelijke industriele fabricatie toe te 
laten en nog minder een commerciele 
exploitatie ; 

Dat het arrest, overigens, releveert dat 
indien de als anterioriteiten opgeworpen 
uitvindingen in de prakti]k geen verwe
zenlijking hebben gekend, zulks niet weg
neemt dat die octrooien de grondgedachte 
behelzen een filter te vervaardigen uit 
een goeclkope stof en voor een eenmalig 
gebruik, aldus bedoelende dat de· aan
gevoerde anterioriteiten alleszins de door 
artikel 24, littera 0, van de wet van 
24 mei I854 beoogde publicatie uitmaak
ten; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

7 januari I972. - Ie kamer. - Voo?'
zitte?', Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Hallemans. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Fally en 
van Heeke. 



450-

1 e KAMER. - 7 januari 1972. 

1 o CASSATlEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ DE 
l\'IISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN EEN AKTE WORDT AANGEVOERD. 
- GEEN VERDERE PRECISERING. 
NrET-ONTVANKELIJKHEID. 

20 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
BuRGERLIJKE AKTE. - UrTLEGGING 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 
BEVOEGDHEID VAN RET HOF. 

1 o Niet ontvanlcelijlc, wegens geb1·elc acm 
p1·ecise1'ing, is het midclel wam·bij cle 
mislcenning van cle bewijsk1·acht van een 
alcte wo1·dt aangevoeTd, zoncle1· aan te 
dtticlen wctm·in de bewijslc1·acht van cleze 
alcte zou miskencl zijn (1). 

2° Het Hof van cassatie heejt, bij cle beoo1'
deling van een cassatiemidclel, het 1·echt 
cle best1·eclen beslissing ttit te leggen (2) 
en te beslissen clat een ttitclntlclcing in 
cleze beslissing de geclachte van de 1·echte1' 
slecht weeTgeejt, maa1· clctt cleze niettemin 
cltticlelijk genoeg blijjt (3). (G.W., 
art. 698.) 

(FOULON E. EN LITISCONSORTEN, 
T. CLAEYS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 september 1970 door de 
R echtbank van eerste aanleg te Kortrijk 
in hoger beroep gewezen ; 

Over het miclclel afgeleicl uit de scherr
cling van de artikelen 13, 14, lid 1, vervat 
in de wet van 30 april1951 op de hanclels
huurovereenkomst m et het oog op de 
b escherming van het hanclelsfoncls ( afde
ling IIbis van hoofclstuk Il van titel VIII 
van het boek III van het Burgerlijk 
Wetboek), 1320, 1322 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Gronclwet, 

cloo1·clat het b estreclen vonnis de vorcle
ring van de eisers, om te horen zeggen 

(1) Cass., 23 februal'i 1968 (An·. cass., 1968, 
blz. 838); vgl. cass., 12 oktober 1970 (ibicl ., 
1971, blz. 141) . 

(2) Cass ., 20 januari 1958 (B•tll. en PAsro., 
1958, I, 257). ' 

(3) Cass., 4 april 1941 , eerste arrest (B•tll. 
en PASIO., 1941, I, 120). 

dat het huurcontract tussen partijen op 
30 september 1970 beeindigd was, onge
groncl verklaart om de redenen dat h et 
er op aankomt nate gaan wat de partijen 
bij het afsluit en van de huurovereen
komst h ebben bedongen en, verder, te 
onderzoeken of hun bedingen , inzonder
heid htm beding nopens d e duur van de 
v erhtiring, al dan niet strijclig zijn m et 
de regelen van de wetgeving op de han
clelshuurovereenkomst die gebiedend zijn 
en waarvan niet mag worden afgeweken ; 
dat de lektuur van artikel 5 van de 
huurovereenkomst, en inzonderheid van 
het eerste lid van dit contractuele becling, 
toelaat vast te steHen dat de partijen een 
overeenkomst afsloten waardoor zij gedu
rende 18 jaar door d e wederkerige ver
plichtingen van verhum·der-huurder zou
den gebonden · blijven, op voorwaarde 
d at, v66r h et verstrijken van de eerste 
p eriode van 9 jaar, de partijen, in acht 
nemende de door de wet gestelde vormen 
en termijnen, geen opzegging van hum' 
zouden h ebben gegeven; d at het derhalve 
duidelijk is dat de partijen het einde v an 
de hum·overeenkomst n a het verstrijken 
van een p eriode van 9 jaar afhankelijk 
hebben gemaakt van een opzegging die 
de ene aan de andere zou h ebben geadres
seerd in d e vorm en de tern:rijnen die door 
de wet zijn bepaald ; dat de bedoeling 
van de partiJen in verband met de dum' 
gelllustreerd wordt door h etgeen zij be
dongen h ebben in artikel 6 van de huur
overeenkomst, waar de mogelijkheid ·tot 
aanpassing van de hum·prijs in geval v an 
« hum·verlenging " geregeld wordt ; ... dat 
d e partijen hebben bedongen dat, in 
geval de en e of de andere de hum· niet 
opzegde, met andere woorden niet han
d elde v66r h et verstrijken van de 
negen jaar, automatisch een verlenging 
v an huur zou ontstaan tot het verstrijken 
van het achttiende jaar (dus voor een 
welbepaalde termijn) onder de bestaande 
voorwaarden ; dat het beding vervat in 
artikel 5 van de hutu·overeenkomst niet 
indruist tegen d e bepalingen van de wet
geving op de handelshum·overeenkom
sten; dat waar de wet van 30 april 1951 
een mini1ntun van h andelshutu' van 
9 jaar oplegt, h et aan de partijen is toe
gelaten een langere duur te voorzien ; 
dat het heeling, waarbij aan de huurder 
een optierecht wordt toegekend tot voort
zetting van de hum' gedurende 9 jaar na 
h et verstrijken van de oorspronkelijke 
huur van 9 jaar, niet in strijd is met de 
wet ; dat er mag afgeweken worden van 
de bepaling van artikel 14 en dat m en 
contractueel de gevallen n~ag uitbreiden 
waarin de hutu·der automatisch huur-
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verlenging bekomt; dat de partijen het 
einde van de huuroverereenkomst na 
9 jaar onderworpen hebben aan een op
zegging die met inachtneming van vorm 
en tijd zou zijn betekend; dat de verhuur
der, ten deze de eiser s, over de mogelijk
heid beschikte, gelet op het recht dat hem 
contractueel was toegekend, de huur te 
be;iindigen, mits hij, een jaar v66r het 
verstrijken van de periode van 9 jaar, 
een opzegging had betekencl, omkleed 
met de redenen die door artikel 3 vervat 
in de wet van 30 aprill951 zijn bepaald; 
dat de eisers, in gebreke zijn gebleven dit 
te doen binnen de door de wet bepaalde 
termijn, waarnaar in de huurovereen
komst verwezen wordt, en dat de opzeg
ging die zij met behoud van alle rechten 
bij gerechtsdeurwaardersexploot van 
22 mei 1970 hebben Iaten betekenen, niet 
binnen de door de wet bepaalde termijn 
werd gedaan, 

te1·wijl 1 o verweerder, om de her
nieuwing van de handelshuur te beko
men, daartoe aan de eisers een aanvraag 
diende te doen bij aangetekende brief of 
gerechtsdeurwaardersexploot ten vroeg
ste 18 maanden, ten laatste 15 maanden 
v66r het einde van de lopende huur en 
deze bepaling strekt tot de bescherming 
van de rechten . van de verhuurders en 
tegenstrijdige overeenkomsten derhalve 
nietig zijn (schending van de artikelen 13 
en 14, lid 1, vervat in de wet van 30 april 
1951) ; 

2o het beding van de tussen de partijen 
gesloten overeenkomst, waardoor aan 
verweerder een automatische huurver
le~ging en optierecht na de 9 jaar wordt 
toegekend en waardoor aan de eisers 
opgelegd wordt een opzegging te geven 
om de huurhernieuwing te vermijden, 
een inbreuk is op de door de wet bepaalde 
dwingende rechtspleging voor de huurder 
on< huurhernieuwing te bekomen en de 
eisers in htm conclusie in uitdrulu~elijke 
bewoordingen de nietigheid ervan inrie
pen (schending van de artikelen 13 en 
14, lid 1, vervat in de wet van 30 april 
1951); 

3o de n1otieven van het vonnis duister, 
dubbelzinnig en tegenstrijdig zijn waar, 
enerzijds, vastgesteld wordt dat het af
gesloten contract een huurcontract van 
18 jaar is onder de ontbindende voor
waarde van het geven van een opzegging 
en, anderzijds, de tweede huurtermijn 
als een hernieuwing betiteld wordt, het
geen een nieuw huurcontract veronder
stelt (schending van de artikelen 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in zover het onder
dee! op de schending van de artike
len 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek stetmt, het niet ontvankelijk is, 
daar het niet aanduidt waarin de mis
kenning van de bewijskracht van de tus
sen de partijen gesloten overeenkomst 
zou bestaan ; 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat de partijen een handelshuurovereen
komst aangegaan hebben voor een duur 
van achttien jaren, maar zich wederzijds 
het recht toegekencl llebben de hum· te 
beeindigen na het verstrijken van de 
eerste periode van negen jaren, mits een 
in de wettelijke vormen en t ermijnen 
gegeven opzegging ; 

Overwegende clat, om de bedoeling van 
de partijen te bepalen, het vonnis onder 
meer wijst op artikel 6 van de overeen
komst waar de mogelijkheid tot aanpas
sing van de huurprijs in geval van « huur
verlenging » geregeld wordt; dat door het 
woord « huurverlenging » tussen aanha
lingstekens over te nemen, het vonnis 
bedoelt dat dit woord in de overeenkomst 
niet gebruikt worclt met de betekenis van 
« huurhernieuwing » maar in de zin van 
voortzetting van de oorspronkelijke huur 
bij ontstentenis van opzegging ; 

Overwegende clat, zo het vonnis verder 
beschouwt dat « de partijen hebben be
dongen dat, in geval de ene of de andere 
de huur niet opzegde, met andere woor
den niet handelde v66r het verstrijken 
van de negen jaren, automatisch een 
verlenging van huur zou ontstaan tot het 
verstrijken van het achttiende jaar (dus 
voor een welbepaalde termijn) onder de 
bestaande voorwaarden », deze beschou
wing moet begrepen worden in h et Iicht 
van de hoven aangehaalcle redenen van 
het vonnis, waaruit blijkt dat door de uit
drukking « verlenging van de huur » niet 
de hernieuwing maar de voortzetting van 
de huur bedoeld wordt ; 

Dat het vonnis aldus noch op duistere, 
noch op dubbelzinnige, noch op tegen
strij l ige motieven steunt ; 

W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overweg~nde dat, nu het vomus zijn 
beslissing steunt op het bestaan van een 
voor achttien jaren gesloten handelshuur
overeenkomst en niet op de hernieuwing 
van de handelshuur na de eerste periode 
van negen jaren, het de wetsbepalingen 
betreffende de henlieuwing van de han
delshuur niet schendt ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de eisers in de lrosten. 

7 januari 1972. - 1e ka.mer. - Voo?'
zittm·, Ridder Rutsaert, r aadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeveT, de 
H. Meeus. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier 
en Bayart. 

2e KAMER. - 10 januari 1972. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
GEWETTIGDE VERDENKING. - YER
ZOEKSCHRIFT VAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS. - VERZOEKSCHRI:FT WAARIN 
WOl~DT AANGEVOERD DAT ER NIEUWE 
BANDEN BESTAAN TUSSEN ALLE lVIAGIS
TRATEN VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK DIE I N HOGER BEROEP KENNIS 
NEEMT VAN EEN ZAAK WAARBI.J DE 
ZOON VAN EEN VAN HEN IS BETROKKEN. 
- VASTSTELLING DOOR RET HoF VAN 
CASSATIE DAT HET AANGEVOERDE FElT 
EEN VOLDOENDE REDEN IS VAN GEvVET
TIGDE VERDENKING VAN DE RECHT
BANK DIE VAN DE ZAAK KENNIS HEEFT 
GENOMEN. - YERWI.JZING NAAR EEN 
ANDERE CORRECTIONELE RECHTBANK. 

W annee1· het H of van cassatie vaststelt dat 
het in het ve?·zoelcsch?·ijt van de pmctt?'ett?' 
cles IConings aangevoenle j eit, namelijlc 
het bestaan vctn nattwe banden tussen 
<:tlle mctgist?·aten van de ?'echtbanlc die in 
hoge1· be1·oep lcennis neemt van een zctctlc, 
wacw·b,ij de zoon van een van hen is 
betmlclcen, een voldoende 1·eden van ge
·wettigde venlenlcing vctn deze ?'echtbctnlc 
is, venvijst het de zaalc nam· een ande1·e 
.co'l'?·ectionele ?'echtbanlc (1). (Art. 542, 
.544 en 545 van het vVetb. v . strafv., 
gewijzigd bij a rtikel 1, 225o, 226o en 
249°, va.n d e wet van 10 juli 1967.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS 
IN ZAKE D., B., S. EN D.) ' 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 

(1) Cass., 8 november 1971, sttpm, h lz. 249. 

tot verwijzi.ng op gTond van gewettigde 
verdenking, ingeleid bij verzoekschrift 
van de procureur des Konings bij de 
R echtbank van eerste aanleg te Verviers; 

Gelet op de stukken overgelegd door 
de Procm·ew·-generaal bij het Hof van 
b eroep te Lu:ik en op h et advies van clie 
magistraat ; 

Gelet op d e artikelen 528bis (arti
k el 158 van de wijzigingsbepalingen van 
d e wet van 10 oktober 1967, art:ikel 3), 
542, 544, 545 en 551 van het vVetboek 
van strafvorderi.ng, gewijzigd bij de wet 
van 10 juli 1967, en 648 van het Gerechte
lijk W etboek ; 

. Overwegende dat blijkens d e gegevens 
die aan het Hof ter beoordeling werden 
overgelegd, b ij de Correctionele Recht
bank te Verviers aanh angig is de proce
dure nr. 5332/1971 van de notities van 
h et Parket van de Procm·em· des Konings 
bij de Rechtbank van eerste aanleg te 
Vervrers betreffende wanbedrijven van 
smaad en weerspannigheid, omschreven, 
h et eerste, in artikel 268 van het Straf
wetboek en, h et t weecle, in art:ikel 269 
van dat wetboek, alsmede betreffende 
een overtreding omschreven in arti
kel 552, 1°, van h etzelfcle wetboek, welke 
feiten op 12 jmli 1971 te Verviers werden 
gepleegcl ; dat een van de beklaagden die 
voor de rechtbank wegens smaacl en 
weerspannigheid werden gedagvaard, de 
zoon rs van een rnagistraat van die recht
bank en dat die m.agistraat eveneens 
geclagvaard is om met die beklaagde als 
ClVJelrechtelrJk aansprakelijk te worden 
veroordeelcl ; 

Overwegende dat uit de nauwe banden 
waardoor a lle magistraten van een zelfde 
r echtbank zijn verbonden, een oorzaak 
van wettige verdenki.r1.g voor de betrok
k en partijen voortvloeit; 

Dat er derhalve grond bestaat om de 
vordering tot ver"vijzing terstond toe te 
staan en de b erechti.ng van de zaak 
nr. 5332/1971 van de notities van h et 
Parket van de Procurem· des Konings b ij 
d e Rechtbank van eerste a.anleg te Ver
viers aan de Correctionele Rechtbank te 
Luik op te dragen; 

Om die r edenen, beveelt dat de proce
dure nr. 5332/1971 van de notities van 
h et Parket van de Procm·eur d es konings 
bij de Rechtbank van eerste aanleo· te 
V erviers zal worden verwezen naa~ de 
Correctionele R echtbank te Luik. 

10 januari 1972. - ze k amer. - Voo?·
zittm· en Ve?·slaggeve?', de H . Louveaux, 
voorzitter. - Gelijlcltticlende conclttsie, 
de H . Charles, a clvocaat-generaal. 
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2" KAnnm. - 10 januari 1972. 

1 o VONNISSEN EN ARREST EN. 
STRAFZAKEN.- NIETIGHEID VAN RET 
BEROEPEN VONNIS.- BESLISSING VAN 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP DIE 
DIT VONNIS TENIET DOET EN BIJ WEGE 
VAN NIEU\VE BESCHIKKING UITSPRAAK 
DOET OP GROND VAN EIGEN REDENEN. 
- NIETIGHEID VAN RET BEROEPEN 
VONNIS ZONDER INVLOED OP DE W"ET
TELIJKHEID VAN DE BESLISSING IN 
HOGER BEROEP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING.- VERll'illLDING VAN 
ARTIKEL 38 VAN RET STRAFWETBOEK. 
- GEEN VERn1ELDING VAN EEN WET
TELIJKE BEPALING WAARBIJ STRAF 
WORDT GESTELD . - BESLISSING NIET 
IN RECHTE MET REDENEN OMKLEED . 

3° STRAF. - GELDBOETE . - STRAF
WETBOEK, ARTIKEL 38. - DRAAG
WIJDTE VAN DEZE WETTELIJKE BEPA
LING. 

40 STRAF. - WETTELIJKE BEPALING 
DIE EEN STRAF STELT. - BEGRIP. 

1° Zonde1· invloed op de wettelijkheid van 
de beslissing van de nchte1· in ho ge1· 
be1·oep is de nietigheid van het be1·oepen 
vonnis, wanneeT deze ?·echte1· dit vonnis 
teniet doet en bij wege van nieuwe be
schikking ~titspmalc doet op g1·ond vcm 
eigen 1·edenen ( 1). 

2° Niet in 1·echte met 1·edenen omkleed is de 
beslissing, die een belclaagde vemo1·deelt 
tot een geldboete en a1·tikel 38 van het 
Stmfwetboek vennelclt, clocl~ geen wette
lijke bepaling aangeeft, waa?·bij een 
stmf tco?·dt gesteld op het feit dat het 
misd1·ijj opleve1·t (2) . (Grondwet, arti
kel 97.) 

3° en 4° A1·tikel 38 van het Stmfwetboelc 
heejt niet tot vooTwe1·p een stmf te stellen 
teT beteugeling van de bij de wet om
schreven misd1·ijven; het geejt slechts de 
g1·enzen aan vctn het bedmg van de geld
boeten, die de wet bepaalt voo1· de be
stmtfing van de misd1·ijven, alsmede het 
minimttm bed1·ag van de gelclboeten 
wegens misdaad of wanbed1·ijj (3). 

(1) Oass., 11 mei 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 837). 

(2) en (3) Oass., 19 januari 1970 (An·. cass., 
1970, blz. 441). 

(GALAND, T. FRAITURE.) 

ARREST ( Ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 januari 1971 in hoger be
roep · gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
en de burgerlijke rechtsvordering die 
tegen eiser zijn ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 153, 154, 
176, 189 en 190 van het Wetboek van 
strafvordering, 96 en 97 van de Grond
wet, 

doo1·dat het bestreden vonnis waarbij 
a ileen de tegen eiser aangevoerde telast
legging~n bewezen worden verklaard, ge
grond IS met name op de vaststellingen 
die de politierechtbank heeft gedaan en 
de verklaringen die zij heeft afo·enomen 
tijdens de plaatsopneming vm~ l juli 
1970, 

te1·wijl noch het proces-verbaal va~ clie 
onderzoe_ksmaatregel, noch het vonnis, 
noch emg ander stuk van h et dossier 
vaststellen dat de regels betreffende de 
openbaarheid van de terechtzittingen in 
acht werden genomen tijdens het uit
voeren van die onderzoeksmaatregel, en 
het vonnis dat zijn beslissing steunt op 
_die nietige daad van onderzoek of althans 
ze niet uit de debatten houdt, zelf nietig 
is in al zijn strafrechtelijke en civiel
_rechtelijke beschikidngen : 

Overwegende dat uit de redenen van 
het vonnis niet blijkt dat het steunt op 
de vaststellingen van de politierechtbmili 
en de verklaringen die deze tijdens de 
plaatsopneming van 1 juli 1970 heeft af
genomen ; dat daarentegen uit de be
woordingen van het vonnis blijkt dat het 
gegrond is op eigen redenen en niet 
steunt op de beslissing van de eerste 
rechter, die door het vonnis wordt gewij
zigd; 

Overwegende dm·halve dat enerzijds 
het vomus zich de nietigheid van het 
beroepen vonnis niet eigen maakt en dat 
anderzijds, . met toepassing van artikel 2 
van de wet van 29 april 1806, eiser niet 
ontvankelijk is om als cassatienliddel de 
nietigheid aan te voeren die eigen is aan 
het beroepen vonnis en die hij in hoger 
beroep niet heeft tegengeworpen ; 

Dat h et nliddel niet kan worden aan
genomen; _ 
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Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 163 (gewijzigd 
bij het enig artikel van de wet van 
2 januari 1924) en 176 van het vVetboek 
van strafvordering en 9 en 97 van d e 
Grondwet, 

doo?·dat h et bestreden vornus eiser tot 
25 frank geldboete, vermeerderd met 
290 deciemen, veroordeelt wegens over
treding van d e artikelen 21 en 27 van het 
kmllnklijk b esluit van 14 · maart 1968 
die bewezen is verklaard, en he1n vervol
gens op de tegen h em ingestelde burger
lijke rechtsvordering veroordeelt, zonder 
in zijn eigen vaststellingen of door ver
wijzing naar d e b eroepen beslissing de 
wetsbepaling te vermelden, waarbij straf 
wordt gesteld op het bewezen geachte 
feit, zodat de veroordelingen zowel op de 
strafvordering a ls op de bm·gerlijke 
rechtsvordering niet wettelijk met rede
nen zijn omldeed : 

Overwegende dat, om naar recht met 
redenen te zijn omkleed, elke veroor
delende b eslissing de wetsbepalingen 
moet aanwijzen waarin de bestanddelen 
van het 1nisdrijf worden mnschreven als
mede de wetsbepaling waarbij een straf 
worclt gestelcl ; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
de bepalingen van h et koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 vermelclt waarin de 
feiten worden omschreven die de bewezen 
verklaarde 1nisclrijven opleveren, maar 
geen melding m aakt van artikel 29 van 
de wet betreffende de politie van h et 
wegverkeer (gecoordineercl op 16 maart 
1968); da t het vmmis geen enkele wets
bepaling aangeeft waarbij hierop een 
straf worclt gestelcl; 

Ove1:wegende dat a rtikel 38 van het 
Strafwetboek, vermeld onder de wetsbe
palingen waarnaar d e beslissing verwijst, 
niet tot voorwerp heeft een straf te stellen 
ter beteugeling van d e misdrijven in d e 
wet omschreven ; dat het slechts d e 
grenzen aangeeft van het bedrag van de 
geldboeten die d e wet bepaalt voor de 
bestraffing van de 1nisch·ijven ; 

Dat het midclel gegroncl is; 

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

Overwegencle dat eiser geen enkel bij
zonder 1nidclel aanvoert ; 

Om die r eclenen, vernietigt het b estre
clen vornus in zover het uitspraak doet 
op de strafvordering en de bl.ugerlijke 

rechtsvordering die tegen eiser zijn inge
stelcl ; verwerpt de voorzie11ing voor h et 
overige; beveelt clat van dit arrest mel
cling zal worden gemaakt op d e kant van 
de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; 
veroorcleelt eiser in een derde van de 
kosten en bovendien in de lwsten van de 
betekening van de voorziening aan het 
openbaar 1ninisterie ; laat de overige 
kosten t en laste van de Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Cm·rec
tionele Rechtbank te Hoei, zitting hou
dencle in boger beroep. 

10 januari 1972.- 2e kamer. - Voor
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse. - Gelijk
Zuidende conclttsie, de H . Charles, aclvo
caat-generaal.- Pleite1·, de H. D eBruyn. 

2e KAMER. - 10 januari 1972. 

1° BE'WIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN. - CoNcLusm . - BE
SLISSING WAARBIJ DEZE CONCLUSIE 
WORDT VERWORPEN.- GEEN MISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE 
OONOLUSIE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
IN CONOLUSIE VOORGESTELD VERWEER, 
DAT TER ZAKE NIET II'IEER DIENENDE 
IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN 
DE REOHTER. - GEEN VERPLIOHTING 
VOOR HEM ' EROP TE ANTWOORDEN. 

1 o D e bewijslc?·acht van een conclttsie wo7'dt 
niet mislcencl cloo1· de ?'echtm· die de in 
deze conclttsie acmgevoenle middelen ve?·
wmpt, doo1· ze tegen te sp1·eken (1). (B.W., 
art. 1319, 1320 en 1322. ) 

2° De ?'echte?' is niet m·toe gehottden ande?'S 
te antwoo1·den op een in conclusie voo?'
gesteld ve1"wee1·, dctt ter zalce niet m ee1· 
dienencle is wegens de vaststellingen van 
zijn beslissing (2). (Grondwet, art . 97.) 

(1) Cass., 8 december 1970 (A>'?', cass., 
1971 , biz. 357). 

(2) Cass., 15 maart 1971 (A?'?', cass., 1971, 
biz. 682). 
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(DE GENST EN DEDAPPER, 
T. ORDE VAN ARCHITECTEN.} 

ARREST (ve1'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 februari 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten, 

doo1·dat, om de eisers te veroordelen, 
het arrest overweegt dat de tussenkomst 
van de architect G ... een voorgewende 

· medewerking was, 
te1·wijl het arrest aldus niet heeft kun

nen beslissen dan met miskenning van de 
uitdrukkelijke en herhaalde verklaringen 
van genoemde architect, die zijn opge
nomen in de stukken 9 en 11 van het 
dossier en waarin deze zegt dat hij het 
werk van de twee beklaagden (thans de 
eisers) nazag en pas daarna de plannen 
ondertekende : 

Overwegende dat het arrest, zonder de 
verklaringen van d e architect G ... , te 
wijzigen, ze terzijde legt als niet bewijs
krachtig op grand dat enerzijds zij tegen
gesproken worden door de verklaringen 
van de beklaagden en door een noot die 
de eerste eiser aan het hof van beroep 
heeft voorgelegd en anderzijds de wijzi
gingen van architect G ... niet van zoda
nige aard zijn dat het eindwerk door hem 
blijkt te zijn ontworpen of opgemaakt; 

Dat het hof van beroep, zodoende, de 
bewijswaarde van de verldaringen van 
architect G... in feite heeft beoordeeld, 
overeenkomstig zijn bevoegdheid, zonder 
de bewijskracht ervan te miskennen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het arrest de eisers veroordeelt, 
zonder te antwoorden op hun conclusies 
voor het hof van beroep waarin zij aan
voerden dat de wet van 26 juni 1963, 
en meer in het bijzonder artikel 4, niet 
vereist dat de plannen door de architect 
zelf worden getekend, maar slechts dat 
zij door een architect worden onderte
kend, gecontroleerd en nagezien, wat ten 
deze het geval was : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 

« dat, indien men zou aaru1emen in 
tegenstelling met het dossier, dat de 
plannen werkelijk door de architect G ... 
zijn nagezien en verbeterd, tach zou 
blijken dat, niettegenstaande het nazien 
of verbeteren van enig onderdeel van een 
plan of de enkele ondertekening door een 
derde, de ontwerper van het plan de 
maker _ervan blijft ; dat in onderhavig 
geval met wordt beweerd dat de wijzigin
gen in de plannen die aan G ... ter onder
tekening . zijn voorgelegd, zodanig zijn 
dat het emdwerk door hem blijkt te zijn 
ontworpen of opgemaakt " ; 

Overwegende dat het arrest aldus over
weegt dat de eisers niet aileen de plannen 
hadden getekend, maar er de werkelijke 
m a;kers van waren ; dat dientengevolge 
het verweer van de eisers, dat gegrond 
was op verschillende of hiermee strijdige 
feitelijke gegevens, geen belang meer op
leverde en dat het hof van beroep niet 
gehouden was erop te antwoorden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schendmg van de r echten der verdedi
ging, 

. doo1·dat het arrest het bij hoofdconclu
Sle en aanvullende conclusi13 gedane ver
zoek tot getuigenverhoor verwerpt, 

te1·wijl uit dat verhoor zou zijn gebleken 
dat een gevestigd gebruik de juistheid 
aantoont van wat in rechte met betrek
lcing tot de bedoeling van de wetgever 
werd verklaard : 

Overwegende dat het arrest de getui
genverhoren die door de eisers werden 
gevorderd, afwijst als ondoelmatig ; 

Overwegende dat de feitenrechter in 
feite en derhalve op onaantastbare wijze 
beoordeelt of, gelet op de aangebrachte 
bewijzen, het nodig of raadzaam is aan
vullende onderzoeksmaatregelen te b eve
len; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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 beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering : 

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

10 januari 1972.- 2e kamer.- Voo1·-
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zitte1·, de _H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse.- Gelijklui
dende conclusie, de H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. J. Lejeune 
en M. Behaegel (van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 10 januari 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZ.AKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN EIND.ARREST OP 
TEGENSPR.AAK. 

Buiten het geval van m·tikel 40, lid 4, van 
de wet van 15 j~tni 1936 is te laat 
ingediend, de vom·ziening die in st?·aj
zaken tegen een eindan·est op tegensp1·aalc 
wm·dt ingesteld na het ve1·st?·ijlcen van 
de te1·mijn gesteld bij a1·tilcel 37 3 van het 
W etboelc van stmjvm·de1·ing ( 1). 

( C.A T.ALANO.) 

.ARREST (vm·taling). 

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

Overwegende dat h et bestreden arrest 
een eindbeslissing is en op tegenspraak 
is gewezen; 

Dat de voorziening die op 29 oktober 
1971 werd ingesteld, laattijdig en dar
halve niet ontvankelijk is ; 

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

10 januari 1972. - 2° kamer.- Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Clason. - Gelijlcl~ti
dende concl~tsie, de H. Charles, advocaat
generaal. 

ze KAMER. - 10 januari 1972. 

10 DRUKPERSMISDRIJF. - RECHT 
VAN ANTWOORD :-"" - MATERIELE VOL-

(1) Cass., 29 november 1971, sttpra, blz. 314. 
(2) Cass., 17 maart 1969 (A?'?', cass., 1969, 

biz. 662). 

STREKTE ONMOGELIJKHEID HET ANT
WOORD BINNEN DE WETTELIJKE TER
MIJN TE DOEN VERSCHIJNEN.- RECHT
V.A.ARDIGINGSGROND. 

2° MISDRIJF. - MATERIELE VOL
STREKTE ONMOGELIJKHEID.- RECHT
VAARDIGINGSGROND. 

3° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
0MST.ANDIGHEDEN DOOR DE BEKL.AAG
DE .ALS RECHTV.A.ARDIGINGSGROND AAN
GEVOERD. - SOEVEREINE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER. -
GRENZEN. 

1° en 2° Dam· te beslissen dat moet woTden 
aangenomen, dat het voo?' de ve?·ant
woonlelijlce ~titgeve1· van een d?·iemaan
delijks blacl mate1·ieel volstTekt onmoge
lijlc was het antwoo1·d, dat hem was 
gezonden, binnen de wettelijlce tem~ijn 
in het blacl op te nemen, m·kent de 1·echte1' 
dat z~tllcs voo?' de ~titgeve1· een ?'echtvaa?'
digingsgmnd opleve1·t. (S.vV., art. 71, 
en wet van 23 juni 1961, art. 1 en 4, 
betreffende het recht van antwoord.) 

3° De jeitem·echte1· beom·deelt soeve1·ein in 
jeite of de doo?· de beklaagcle aangevoe1·de 
omstandigheden een ?'echtvaa?·digings
g?·ond opleve1·en waa1·doo?· de stmj?·echte
lijlce aanspmkelijkheid wonlt uitgeslo
ten, met het voo?·behoud dat de doo1· hem 
vastgestelde jeiten de gevolgen lctmnen 
?'echtvcta·rdigen die hij in 1·echte e1·uit 
a(leidt (2). (S.W., art. 71.) 

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
<C VEEWEYDE », T. VAN BUYL.AERE.) 

ARREST (ve1·taling). _ 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 jtmi 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

Overwegencle dat eiseres in geen kosten 
jegens de openbare partij is veroordeeld 
en niet bevoegd is om een cassatieberoep 
in te stellen tegen de beslissing die ver
weerder vrijspreekt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
IS; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 



-457-

rechtsvordering door eiseres ingesteld 
tegen de verweerder, beklaagde : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat in het drie
maandelijks blacl " La Chaine " van 1 juli 
1970, waarvan verweerder de verant
woordelijke uitgever is, een artikel is 
verschenen, waarin eiseres meei·maals bij 
name werd genoemd ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7l van het Straf
wetboek, 1 en 4 van de wet van 23 juni 
1961 betreffende het recht tot antwoord, 
3 en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doo?"dat, om verweerder vrij te spreken 
en de burgerlijke rechtsvordering van 
eiseres wegens onbevoegdheid te verwer
pen, het arrest verklaart « dat bij brief 
van 18 september 1970 die bij de post 
op maandag 21 september 1970 werd 
aangetekend, de bmgerlijke partij eiser 
heeft verzocht het in die brief vervatte 
antwoord op te nemen in zijn blad ; ... dat 
de brief van 18 september 1970 op het 
kantoor van het blad " La Chame " werd 
ingediend op woensdag 22 september 
1970; dat h et antwoord dus moest wor
den opgenomen in het nummer van 
1 oktober 1970, terwijl zulks is gebeurd 
in dat van 1 januari ·1971 ... ; ... dat uit 
een brief van 7 december 1970 van de 
vennootschap « Nevada "• druklcer van 
beklaagde, blijkt dat op 23 september 
1970 het blad «La Chaine" geheel gedrukt 
en besteld was ; dat derhalve moet wor
den aangenomen dat het voor beklaagde 
materieel volstrekt onmogelijk was bet 
antwoord van« Veeweyde " in het num
mer van 1 oktober 1970 op te nemen "• 

te1·wijl, luidens artikel 4 van de wet van 
23 juni 1961, dat eiseres in haar conclusie 
aanvoerde, het antwoord moet worden 
opgenomen in het eerste nummer dat 
verschijnt na afloop van een termijn van 
twee vrije dagen, de zondagen of feest
dagen niet inbegrepen, en die ingaat op de 
dag waarop het antwoord ten kantore 
van het periodiek geschrift wordt inge
diend, terwijl de overmacht die een 
rechtvaardigingsgrond oplevert, slechts 
kan volgen uit een gebeurtenis onafhan
kelijk van de menselijke wil en die hier
doer niet kon worden voorzien of verhin
derd en terw~jl dergelijke omstandigheid 
niet of althans niet op ondubbelzinnige 
wijze in bet arrest wordt vastgesteld en 

niet hieruit voortvloeit dat op 23 sep
tember 1970 het blad door de vennoot
schap Nevada reeds gedrukt en besteld 
was: 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat « moet worden aangenomen dat het 
voor beklaagde materieel volstrekt on
mogelijk was het antwoord van " Vee
weyde " in het nummer van 1 oktober 
1970 op te nemen "• het arrest erkent dat 
zulks voor verweerder een rechtvaardi
gingsgrond oplevert ; 

Overwegende dat de feitenrechter in 
feite en derhalve op soevereine wijze be
oordeelt of de omstandigheden die be
klaagde aanvoert, een rechtvaardigings
grond opleveren, waardoor de strafrechte
lijke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, 
met het voorbehoud dat de door hem 
vastgestelde feiten de gevolgen lnumen 
rechtvaardigen die hij in rechte eruit 
afleidt; 

Overwegende clat het arrest erop wijst 
enerzijds dat « het recht tot antwoord 
van eiseres op het kantoor van het blad 
" La Chaine » op woensclag 22 september 
1970 werd ingediend" en anclerzijcls « dat 
uit een brief van de drukker van be
klaagde blijkt dat op 23 september 1970 
het blad " La Chaine » geheel gedrukt en 
besteld was » ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
uit die omstandigheden, waarop het op 
ondubbelzinnige wijze heeft gewezen, 
wettelijk heeft kunnen besluiten clat er 
geen misdrijf was ; 

Dat het midclel niet kan worden aan
genomen ; 

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

10 januari 1972.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle. - Ande?·s
luidende conclusie (1), de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Fally. 

(1) Ret openbaar ministerie had tot cassa
tie geconcludeerd, omdat het van oordeel 
was dat de gronden van het arrest dubbel
zinnig waren en de toetsing door het Hof van 
de gevolgen, die de rechter uit de vermelde 
feiten afleidde, onmogelijk maakten. 
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2° KAMER. - 11 januari 1972. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. -
.ARREST MET BESLISSINGEN DIE BE
TREKKING HEBBEN OP AFZONDERLIJKE 
VORDERINGEN TUSSEN VERSCHILLENDE 
PARTIJEN. - TEGENSTRIJDIGHEID IN 
DE MOTIEVEN VAN DEZE BESLISSINGEN. 
- GEVOLGEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. 
- RAMING VAN DE SCHADE NAAR 
BILLIJKHEID. - WETTELIJKHEID. -
VooRWAARDEN. 

1° Een tegenst?'ijdigheid in de motieven 
van een 1'echte1·lijke beslissing of tttssen 
de motieven en het dispositief van een 
de1·gelijke beslissing maakt een g1·ond 
tot cassatie uit, wannee1· ze op een geb1·ek 
aan motive1·ing nee1·komt of wannee1· ze 
de cont1·ole van het Hof onmogelijk 
maalct, en niet wannee1· ze bestaat tttssen 
de motieven van ttvee afzonde1'lijlce be
slissingen, die bet1·elclcing hebben op 
twee v01·de1·ingen waa1·ove1· door een enlcel 
an·est of vonnis ttitspmalc wo1·dt gedaan, 
tenzij deze vo1·de1·ingen onsplitsbacw 
zijn (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° liVannee1· het slachtofje1· van een on-
1'echtmatige daad een 1·amingsbasis voo1· 
de doo1· hem geleden schade voo1·stelt, lean 
de 1·echte1· deze schade enlcel naa1· billijlc
heid 1'Ctmen, als hij de 1·edenen opgeeft 
waa1·om, ene1·zijds, de voo1·gestelde 1'a
mingsgegevens w01·den verwo1·pen en, 
ande1·zijds, de mming enlcel naa1· billijlc
heid lean geschieclen (2). (Grondwet, 
art. 97; B.W., art. 1382.) 

(HERTSENS JACKY EN HERTSENS JACQUES, 
T . ORBAN CH. EN ORBAN M.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

(1) Men raadplege cass. 11 juni 1928 (Bttll. 
en PASIC., 1928 I, 189); 26 september 1936 
(ibid., 1936, I, 366). Omtrent de draagwijdte 
van de toetsing door het Hof van de redenen 
van de bestreden beslissing, raadplege men 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 tot 1384 van het Burger
lijk 'Vetboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april l878 bevattende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvorde
ring, 

cloo1·dat h et bestreden arrest - na een 
bedrag van 55.000 frank aan tweede eiser 
te hebben toegekend als vergoeding voor 
onderhoud van zijn zoon en bijkomende 
kosten van studies veroorzaakt door het 
verlies van een jaar (te weten het jaar 
waarin het ongeval plaatsgreep) en alzo 
gezegd verlies aan het ongeval te hebben 
toegerekend - het eisonderdeel verwerpt 
waarbij eerste eiser vergoecling vorderde 
wegens verlies van de inlwmsten van 
een jaar in zijn carriere; dat luidens de 
redenen van die beslissing het niet bewe
zen is dat, gezien de alea studio1·um, 
eerste eiser in normale omstandigheden 
dat verloren jaar zou gelukt hebben, des 
te meer daar hij naderhand nog heeft 
moeten dub belen, en h et gevraagd verlies 
aan inkomen veel te problematisch en te 
onzeker is om te kunnen vergoed worden, 

te1·wijl die achtereenvolgende redenen 
en beslissingen niet verenigbaar voorko
men ; dat, indien de schade door tweede 
eiser ondergaan ten gevolge van het 
betalen van onderhouds- en studiekosten 
voor zijn zoon gedtuende het jaar van het 
ongeval in oorzakelijk verband wordt 
geacht met het litigieus ongeval, het 
inkomstenverlies bestaande uit de om
standigheid dat eerste eiser zijn carriere 
een jaar later zal moeten beginnen even
eens zijn oorzaak moet vinden in het 
ongeval en het bestreden arrest door 
anders te beslissen in een tegenstrij clig
heid valt ten gevolge waarvan het niet 
kan aanzien worden als wettelijk gemoti
veerd : 

Overwegende dat, ten deze, de rechter 
uitspraak te doen had over twee rechts
vorderingen, de eerste van de vader Hert
sens Jacques, tweede eiser, en de tweede 
van d e zoon Hertsens Jacky, eerste eiser ; 
dat hij uitsprak over elk van deze vor
deringen, stetmende op motieven die 
specifiek zijn voor elk ervan ; dat de 
aangeldaagde tegenstrijcligheid enkel zou 
bestaan tussen de motieven van de be
slissing op de eerste vordering ener-

cass., 11 december 1930 (Bttll. en PAsrc., 
1931, I, 11) en de noot get. P.L., blz. 11 
tot 13. 

(2) Cass., 11 mei 1970 (A7'7', cass., 1970, 
blz. 837) en noot 2. 
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zijds en deze van de beslissing op de 
andere vordering anderzijds ; 

Overwegende dat een tegenstrijdigheid 
in de motieven van een rechterlijke be
slissing, of tussen de motieven en het 
dispositief van dergelijke beslissing een 
grond tot cassatie uitmaakt wanneer ze 
op een gebrek aan riiotivering neerkomt 
of wanneer ze de controle van het Hof 
onmogelijk maakt, en niet wanneer ze 
bestaat tussen de motieven van twee 
afzonderlijke beslissingen, die betrekking 
hebben op twee vorderingen waarover 
door een enkel arrest of vonnis nitspraak 
wordt gedaan, tenzij deze vorderingen 
onsplitsbaar zonden zijn, wat ten deze 
niet h et geval is ; 

Overwegende dat de aangeklaagde 
tegenstrijdigheid, zelfs indien ze voor
handen was, niet tot cassatie zou knnnen 
leiden; 

Dat het rniddel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 tot 1384 van het Bnr
gerlijk 'Vetboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 bevattende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvorde
ring, 

doo1·dat, rechtdoende op de verschei
dene vergoedingen door eerste eiser ge
vorderd wegens zijn blijvende arbeiclson
geschiktheid, het bestreden arrest beslist 
dat de som van 180.000 frank in eerste 
aanleg toegekend voor gemengde morele 
en materiele schade uit de bl~jvende 
arbeidsongeschiktheid van 12 procent 
overdreven is en client herleid op 
120.000 frank, in acht genomen zijnde de 
geringe aard der blijvende letsels die geen 
noemenswaardige invloed zullen hebben 
op het beroep gekozen door de burgerlijke 
partij, 

te1·wijl de beslniten van de eisers, 
nopens de blijvende arbeidsongeschikt
heid vorderden, enerzijds, dat er in 
verband met de bijzondere aard van de 
letsels en de speciale aard van de zaak 
tot een afzonclerlijke berekening zon over
gegaan worden van de materiele en 
morele schade en, anderzijds ... dat de 
materiele schade zon worde:q gekapitali
seerd op basis van een jaarlijks beroeps
inkomen van 300.000 frank en dat de 
znivere morele schade zon worden be
rekend op basis van 200 frank per dag ; 
dat de enkele redenen van het bestreden 
arrest daarop geen passend antwoord nit
maken en in het bijzonder de redenen 
niet te kennen geven om dewelke de 
rechter de voorgestelde basissen van 

schatting verwerpt om ze door een wille
kem·ige schatting ex aeq~w et bono te 
vervangen; en de rechter alzo te kort is 
gebleven aan de verplichting zijn beslis
sing met redenen te omkleden : 

Overwegende dat het middel enkel de 
beslissing over de rechtsvordering van 
eerste eiser (Hertsens Jacky) betreft en 
meer bepaaldelijk deze waardoor de 
rechter ex aeq~w et bono een vergoeding 
van 120.000 frank toekent voor gemengde 
morele en materiele schade sprnitende nit 
de blijvende arbeidsongeschiktheid ; 

Overwegende dat eerste eiser gevraagd 
had dat, rekening hondencle met de bij
zondere aard van de letsels en van de 
zaak, er zon overgegaan worden tot een 
afzonderlijke berekening van de materiele 
schade enerzijds en van de morele schade 
anderzijds alsook doen gelden had dat de 
materiele schade gekapitaliseerd moest 
worden op basis van een jaarlijks beroeps
inkomen van 300.000 frank en dat de 
morele schade berekend moest worden 
op basis van 200 frank per dag ; 

Overwegende dat door te wijzen op de 
geringe aard van de blijvende letsels als
ook hierop dat deze letsels geen noemens
waardige invloed zouden hebben op het 
beroep gekozen door eiser, het arrest op 
passencle wijze aantoont -waarom het hof 
van beroep oorcleelt dat de morele en de 
materiele schacle sprnitende nit gezegde 
arbeidsongeschiktheid moeten vermengd 
worden 1naar niet waarmn het een bere
kening ex aequo et bono doet ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het arrest 
doch enkel in zover het aan eerste eiser 
wegens gemengde morele en materiele 
schade sprnitende nit de blijvende 
arbeidsongeschiktheid een som van 
120.000 frank toekent; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaa.kt wor
den op de kant van de aldns gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt tweede 
eiser in de helft, en eerste eiser in een 
viercle van de kosten, en de verweerders 
eveneens in een viei·de ; verwijst de aldns 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brnssel. 

11 jannari 1972.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Hallemans, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkhtidende concl~tsie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Phi
lips. 

••• 1 
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2e KAMER. - 11 januari 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. , BDRGERLIJKE 
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING. - NIET 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - RECHTSVORDERING VOOR 
RET STRAFGERECHT GEBRACHT. -BE
VOEGDHEID . - VOORWAARDEN. 

1° De btwgedijke pa?"tij die niet in kosten 
van de st?"ajvoTde7·in{J is vemonleeld, is 
niet ontvanlcelijk om zich tegen de be
slissing op deze vonle?"ing in cassatie te 

- voo·rzien ( 1). 

2° Het stmjge7·echt is slechts bevoegcl om 
lcennis te nemen van een 1'echtsvo7·de7·ing 
tot sclwcleve7·goeding, wannee7· deze V07'
de7·ing geg1'0ncl is op het ve7-volgde mis
d7·ijj en ditdeoo1·zaak is van de schacle (2). 

(BRUNEEL EN VERZEKERINGSMAA,TSCHAP
PIJ « 'DE SCHELDE », T. BOCQUET EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SEDAC >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 december 1970 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de straf
vordering die tegen de verweerders is 
ingesteld: 

Overwegende dat de eisers, bm·gerlijke 
partijen, niet bevoegd zijn om zich tegen 
die beslissing te voorzien, daar zij niet 
veroordeeld werden in de kosten van de 
strafvordering tegen de verweerders inge-
steld; ' 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering door de eisers tegen de 
verweerders ingesteld : 

(1) Cass., 14 juni 1971 (A7T. cass., 1971, 
blz. 1025). 

(2) Cass., 26 november 1962 (Bttll. en 
PAsrc., 1963, I, 317). 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 25, meer bepaald §§ 2 en 3, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende het algemeen reglement van 
de politie op het wegverkeer, 

cloonlat het bestreden arrest beslist 
heeft dat beklaagde niet schuldig was aan 
het hem ten laste gelegde feit door gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg, maar 
zonder het oog1nerk 01n d e persoon van 
een ander aan te randen, bij bet plegen 
van een verkeersongeval dat aan zijn per
soonlijk toedoen te wijten was, onopzet
telijk slagen en verwonclingen aan eiser 
te hebben toegebracht, en dienvolgens 
beslist heeft dat de strafrechter onbe
voegcl was om uitspraak te cloen over de 
vordering van de eisers tegen de ver
weerders, zulks om reclen clat de vracht
wagen bestuurd door beklaagde naar 
rechts afsloeg om een zijstraat in te rij
den, dat de vrachtwagen langs rechts 
ingehaald werd door eerste eiser die met 
zijn rijwiel met hulpmotor sneller reed 
dan de vrachtwagen en 12,15 meter van 
de achterzijde van de vrachtwagen ver
wijclerd was op bet ogenblik dat deze het 
1naneuver naar rechts began, dat bet 
rechter richti!l-gslicht van de vrachtwagen 
brandde toen eiser nog achter de vracht
wagen was, dat eiser de betonstrook, 
waarop hij reed, niet als een verplicht 
fietspad, voor hem voorbehouden, mocht 
beschouwen en dat hij , wanneer hij de 
vrachtwagen, die v66r hem reed, began 
te naderen, deze langs links had clienen 
in te halen, 

te1·wijl deze beschouwingen geen pas
send antwoord inhouden op de besluiten 
door eiseres voor het hof van beroep 
genomen, waarin deze liet gelclen, ten 
eerste, dat volgens voonneld arti
kel 25-2, a, van de wegcode beldaagde 
vooraleer naar rechts te zwenken zich 
had moeten vergewissen dat hij dit kon 
doen zonder gevaar voor de andere weg
gebruikers, vooral rekening houdend met 
de vertragingsmogelijkheden van diege
nen die hem volgden, ten tweede, dat 
volgens voormeld artikel 25-2, b, van de 
wegcode beklaagde zijn voornemen dui
delijk en tijclig kenbaar had moeten 
maken en dat ten deze bet rechter rich
tingslicht van beklaagde niet good zicht
baar was door de zon en dus geen duide
lijk teken had uitgemaakt en, ten derde, 
dat volgens voormeld artikel 25-3 van 
de wegcode, beklaagde het normaal ver
keer niet mocht hinderen van de gebrui
kers van rijwielpaden of van andere rij
hanen van de openbare weg, en dat eiser 
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niets anders had gedaan dan zijn weg 
uiterst rechts van de baan voortzetten, 
welk gebrek aan passend antwoord gelijk
staat met aan gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring: 

Overwegende clat eerste verweercler 
enkel vervolgcl werd wegens inbreuk op 
de artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, met name h et onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondingen aan 
eerste eiser bij een aanrijcling tussen de 
vrachtwagen bestuurd door eerste ver
weerder en een rijwiel met hulpmotor 
bestuurd door eerste eiser ; 

Dat de rechter door de in het middel 
aangehaalde overwegingen aanduidt dat 
gezegde amwijcling enkel veroorzaakt 
werd door de fouten van eerste eiser, en 
wel hoofclzakelijk door het feit clat eiser 
r echts heeft ingehaald clan wa1meer hij 
verplicht was linl93 in te halen ; 

Overwegencle dat aldus de rechter op 
volcloende wijze zijn beslissing clat ver
weerder niet schuldig was aan h et hem 
ten laste gelegd feit verantwoordt en niet 
verplicht was in het bijzonder na te gaan 
of verweerder bij het besturen van de 
vrachtwagen wel alle voorschriften van 
artikel 25-2 van het verkeersreglement 
had nageleefd ; 

Overwegende dat, nu hij beslist dat 
verweerder het feit van de t elastlegging 
niet gepleegd heeft, de rechter wettelijk 
beslist dat de strafrechter onbevoegd is 
om kennis te neinen van de vordering 
van de eisers ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

11 januari 1972. - 2e kamer.- Voor
zitte?' en Ve1·slaggeve1·, d e H. H allemans, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de, 
HH. Bayart en Struye. 

2e KAMER. - 11 januari 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE 'rE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- ARREST VAN BUITENVERVOLGING-

STELLING. - VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PA.RTIJ. - DRAAGWIJD
TE. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRA.F
ZA.KEN. - VoORZIENING VAN DE BUR
GERLIJKE PA.RTIJ TEGEN EEN ARREST 
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. -
MIDDEL WAARBIJ DE BESCHIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING WEER TER 
SPRAKE KOMT. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

1° De btwgerlijlce pa1·tij is alleen ontvanke
lijlc om zich in cassatie te voo1·zien tegen 
een a?'?'est van buitenve1·volgingstelling, 
in ZOVe?' zij hie1•bij WO?'dt Ve?'OO?'deeld tot 
schadeve?·goeding jegens de beklaagde 
en in de lcosten van de st?'afvo?·de?·ing of 
die van de bu?·ge1·lijlce ?'echtsvonle1·ing ( 1). 

2° H et middel dat cle beschilclcing van bui
tenve?·volgingstelling wee?' te1· sp1·alce 
b1·engt, is niet ontvankelijk tot staving 
van een voo1·ziening van de bu7·ge1·lijke 
pa1·tij tegen de beschikking van een 
a?'?'est van bu1:tenvm·volgingstelling, 
wam·bij z~j ve?'OO?'cleelcl wo1·dt tot schade
ve?·goecling jegens cle beklaagcle of in de 
lcosten van cle st?'afvo·rcle?·ing of in die 
van cle bu?·gerlijlce ?'echtsvorcle?·ing (2). 

{VAN IlliTE EN VAN CAliU'ENHOUT, T. VAN 
DE MAELEN, KESLER, CA.l\IPS, PISCADOR 
EN VERVAECKE.) 

Met de notitie overeenste1mnend 
arrest. 

11 januari 1972.- 2e kamer.- Voor
zitte?·, de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve0r, d e 
H. Chatel. - Gelijlcluiclencle conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAllffiR. - 11 januari 1972, 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN.- STRAFVOR-

(1) Men raadplege cass., 29 juni 1970 (A1'1'. 
cass., 1970, blz. 1023); 19 januari 1971 (ibid., 
1971, blz. 488). 

(2) Cass., 19 januari 1971 (.A1'1'. cass., 1971, 
blz. 488). 
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DERING . ---.,... Sm DAT NA DE SLUITING 
VAN DE DE BATTEN BIJ HET DOSSIER 
WORDT GEVOEGD. - STUK DAT GEEN 
BETREKKING HEEFT OP DE STRAFVOR
DERING. - RECHTER DIE NOCH DE 
VERWERPING VAN RET STUK NOCH DE 

HEROPENING VAN DE DEBATTEN BE
VEELT. - GEEN SCHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING VAN 
DE BEKLAAGDE MET BETREKKING TOT 
DE STRAFVORDERING. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. S'l'uK 
WAARIN EEN BESTANDDEEL VAN DE 
SCHADE WORDT GEPRECISEERD NA DE 
SLUITING VAN DE DEBATTEN BIJ HET 
DOSSIER GEVOEGD. - RECHTER VER
WERPT DIT STUK NIET EN BEVEELT 
EVENMIN DE HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN. - SCHENDING TEGELIJKER
TIJD VAN DE REGEL VOLGENS WELKE 
DE DEBATTEN MONDELING EN OP 
TEGENSPRAAK MOETEN GESCHIEDEN EN 
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 

VAN DE BEKLAAGDE MET BETREKKING 
TOT DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

(BEECKMANS, T. PARRAVICINI EN NAAl\1-
LOZE VENNOOTSCHAP « EIGENAARi':BOND 
CONDOR-UNITA.S ».) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 januari I971 in hager be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de b1.ugerlijke 
rechtsvordering door verweerder inge
steld : 

Overwegencle dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening ; 

II. In zover de voorzimling gericht is 
tegen de beslissing op de strafvorclering 
en op de burgerlijke rechtsvordering door 
verweerster ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I53, I90, 
2IO en 2ll van het vVetboek van straf
vordering, 97 van de Grondwet en van 

I 0 De ?'echten van de ve1·dediging van de het algemeen begi:nsel van de rechten van 
beklctagde tegen cle strajvo?·de?·ing wm·clen de verdedigi:ng, 
niet geschonden door de ?'echte?', clie hem 
tot een st1·aj ve?'OO?'deelt, zoncle?' de he?'- doonlat het bestreden vomlis eiser ver
opening van de debatten te hebben oordeelt, uit hoofde van de beide telast
bevolen of een bij het dossie?' gevoegcl leggingen A en B samen, tot een boete 
stuk ttit cle debatten te hebben geweenl van 30 frank en hem vervolgens veroor
na de slttiting hie1·van, wannee?' dit stulc deelt om aan de bm·gerlijke partij naam
geen bet?·eklcing heeft op de st?·afvo?·cle- loze vennootschap « Eigenaarsbond Con
?'ing (I). dor-U1litas » een schadevergoeding te 

betalen van ll2.500 frank op grand van 
2° De ?'echte?· die tijdens de bemaclslctging een proces-verbaal van schatting van 

bij het dossie?' een stttk voegt, waa1·in een Condor-Unitas ten belope van I25.000 fr. 
bestanclcleel van het beclmg van cle schacle aangeduid als stuk 3 van het dossier van 
wonlt gep?·ecisee?·d, zoncle1· het als m·eemcl hager beroep, 
aan cle clebcttten te ve1·we1'Pen of cle he?'-
opening van cle clebatten te bevelen, terwijl I 0 noch uit de zittingsbladen 
schenclt de 1·egel volgens welke cle clebatten van 15 december I970, I2 januari 1971, 
mondeling en OJJ tegenspmak moeten 26 januari I971 van de Correctionele 
geschieclen, alsmecle het recht van ve?'- Rechtbank van Dendermonde, afdeling 
clecliging van de beklaagde met bet?·elc- Aalst, blijkt dat dit proces-verbaal van 
king tot cle bw·gedijlce ?'echtsvonle- schatting neergelegd wercl"; clit stuk 
1·ing (2). ' achtergela;ten werd bij onachtzaamheid 

(1) Men raadplege cass., 13 december 1950 
(Btdl. en PAsiO., 1951, I, 234); 4 februari 
1963 (ibicl., 1963, I, 639); 1 april 1968 (A1'1·. 
cass., 1968, blz. 1006). l\'Ien r a adplege " Un 
aspect du droit de defense », openingsrede van 
Proctu·eur-generaal Hayoit de Termicourt, uit
gesproken de 15• september 1956, blz. 17 
en volg. 

en door de Voorzitter in het dossier ge
voegd en gei'nventariseerd werd onder 
nmmner 3 op 2I november I970 door de 
griffier die echter geen kennis had wan
neer het stuk door de voorzitter gevonden 
was en er dm·halve geen zekerheid bestaat 

(2) Men raadplege cass., 4 februari 1963 
(Btdl. en PASIC., 1963, I, 639). 
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nopens de datum wanneer het stuk in het 
dossier terecht gekomen is (schenrung 
van artikel 153, 190, 210 en 211 van het 
Wetboek van strafvordering); 

2° eiser niet geconcludeerd heeft over 
de schade en de rechten van de verdedi
ging miskend werden (schending van het 
algemeen rechtsbeginsel van de rechten 
van de verdediging), zodat het bestreden 
vonnis de in het middel vermelde bepa
lingen geschonden heeft : 

In zover het middel betrekking heeft 
op de beslissing op de strafvordering : 

Overwegende dat het in het middel 
bedoeld stuk de gegrondheid van de 
telastlegging niet betreft, doch enkel het 
bedrag van de door tweede v erweerster 
gevorderde schade, dat de neerlegging 
ervan de rechten van de verdediging wat 
de strafvordering aangaat niet heeft kun
nen miskennen ; dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

In zover het middel betrekking heeft 
op de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering door tweede verweerster inge
steld : 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de terechtzitting door de rechter 
in hoger beroep gehouden op 15 decem
ber 1970, blijkt dat de burgerlijke par
tijen en de beklaagde, thans eiser, con
clusies hebben neergelegd, en dat naruen 
de zaak voor uitspraak werd uitgesteld ; 
dat bedoeld proces-verbaal niet vaststelt 
dat andere stukken werden neergelegd ; 

Overwegende dat in het dossier v66r 
voormelde conclusies, welke door de 
voorzitter op 15 december 1970 zijn 
geviseerd, en met de cijfers 12 en 13 
werden genummerd, het in het middel 
bedoeld stuk onder nummer 3 voorkomt, 
zonder melding van de omstandigheden 
waarin het werd neergelegd en zonder 
dat het als bijlage van de st1.lkken 12 en 
13 kan worden beschouwd; dat de in
ventaris van het dossier evenmin die 
omstandigheden aanduidt ; 

Overwegende dat noch uit het vonnis 
noch nit de stukken van de rechtspleging 
blijkt dat de rechter in hoger beroep rue 
stuld~en als vreemd aan het geding heeft 
beschouwd en als zodanig geweerd ; 

Overwegende dat het Hof zich aldus 
in de onmogelijkheid bevindt zijn con
trole over de wettelijkheid van de bestre
den beslissing uit te oefenen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

En 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 ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van eiser tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring van eerste verweerder ; vernietigt 
het bestreden vonnis doch enkel in zover 
het uitspraak heeft gedaan op de burger
lijke rechtsvordering van tweede ver
weerster; verwerpt de voorziening voor 
het ovel'lge ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiser in twee derde van de 
kosten en tweede verweerster in een 
derde ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele R echtbank t e Gent. 

ll januari 1972. - 2e kamer. - Voo7'
zitte7', de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslctggeveT, de 
H. Chatel. - Gelijlchtidende conclttsie, -
de H . Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Houtekier en Philips. 

3e KAMER. - 12 januari 1972. 

1° BEVOEGDHEID EN AANL.EG. 
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
ARBEIDSONGEVAL. - VORDE.RING TOT 
NIETIGVERKLARING VAN EEN GEHOMO
LOGEERDE OVEREENKOMST TOT TOE
KENNING VAN EEN LIJFRENTE. 
ELEMENTEN NODIG VOOR DE TOEPAS
SING VAN DE WETTELIJKE BEGRO
TINGSGRONDSLAGEN VAN RET GESCHIL 

AAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
VOORGELEGD.- VERPLICHTING OM DE 
AANLEG TE BEPALEN MET INACHTNE
MING VAN DEZE ELEMENTEN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. 
BURGERLJJKE ZAKEN. - VERNIETI
GING VAN EEN VONNIS VAN DE RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG INZAKE 
ARBEIDSONGEVALLEN . - RECHTBANK 
TER ZAKE NIET J\'lEER BEVOEGD OP RET 
OGENBLIK VAN DE VERNIETIGING. -
VERWIJZING NAAR RET ARBEIDSHOF. 

3° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING VAN DE WET IN DE TIJD. -
VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 

··' 
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INZ,AKE ARBEIDSONGEVALLEN.
RECHTBANK TER ZAKE NIET MEER 
BEVOEGD OP HET OGENBLIK VAN DE 
VERNIETIGING. - VERWIJZING NAAR 
HET ARBEIDSHOF. 

l 0 lVannee1· de v01·de1·ing st1·elct tot nietig
ve?·klm·ing van een gehomologeenle ove?·
eenlcomst wcta1·bij een lijjrente wordt 
toegelcend, moet de 1"echte1· in hoge1· 
be1·oep de aanleg bepalen met inacht
neming van cle hem voo1·gelegde elemen
ten die nodig zijn voo1· de toepassing van 
de wettel~jke beg1·otingsg1·ondslagen van 
het geschil, oak al zijn deze elernenten 
niet opgegeven in een pmcesst~tk voor 
de ee1·ste ?'echte1·, noch in diens beslissing 
vastgestelcl ( 1). 

2° en 3° W annee1· een vonnis van de ?·echt
bank vctn ee1·ste actnleg inzake cn·beids
ongevallen w01·dt ve1·nietigd na de in
·we?·kingt?·ecling van m·tilcel 579 van het 
Ge1·echtelijk W etboelc, lcmchtens hetwelk 
.de a1·beiclsge1·echten te1· zalce bevoegcl zijn, 
tvo1·clt de zaalc ve1·wezen naa1· het a?·
beidshof (2). (G.W., art. 3 en 1ll0.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LA PRESER
VATRICE ,, T. GEVAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 december 1970 in hoger 

(1) Wanneer de vordering strekt tot nietig
verklaring van een gebomologeerde overeen
komst, die bet bedrag van de toegekende 
lijfrente vaststelt, wordt de titel -van de 
Iijfrente betwist en is de waarde van de 
betwisting bepaald op tien maal de annuiteit 
v !m de rente (wet van 25 maart 1876, art. 27 ; 
thans Ger. W., art. 561). De aard en het 
bedrag van zulke vordering is reeds voor de 
eerste recbter bepaald en derhalve mag de 
rechter in boger beroep de elementen nodig 
voor het vaststellen van de aanleg zelf opzoe
ken en moet hij rekening houden met de 
elementen die hem worden voorgelegd (cass., 
7 oktober 1937, Bttll. en PASIC., 1937, I, 262, 
met conclusies van Procureur-Generaal P. Le
clercq). 

Wanneer daarentegen de aard en het bedrag 
van de vordering niet voor de eerste rechter 
zijn bepaald, bijvoorbeeld wanneer een 
arbeidsongevallenvergoeding overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen wordt gevorderd 
zonder opgave van het basisloon, eventueel 
de graad en de duur van de arbeidsonge-

beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, inzonderheid 
lid I, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, 2, inzonderheid lid 6 en lid 8, 
24, inzonderheid lid 1, 26 en 28 van de 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, gecoordineerd bij koninklijk be
shut van 28 september 1931 (genoemd 
artikel 2 gewijzigd bij de wet van 10 juli 
1951 en genoen:td artikel 24, lid 1, gewij
zigd bij koninklijk beshut nr. 305 van 
31 maart 1936 en de wet van 10 juli 1951), 
21 en 27, inzonderheidlid 1, van de wet 
van 25 maart 1876 houdende titel I van 
het inleidende boek van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering (genoemd 
artikel 27, lid 1, gewijzigd bij koninklijk 
beshut nr. 63 van 13 januari 1935), 

cloorclat, nu eiseres verweerder op 7 juni 
1967 gedaagd heeft tot nietigverldaring 
wegens beclrog van een akkoord, tussen 
de partijen gesloten en op 5 oktober 196.2 
door de vrederechter vastgesteld met 
toepassing van artikel 26 van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
naar ·luid van well{ akkoord aan verweer
der een jaarlijkse toelage was toegekend, 
vervangen door een lijfrente na het ver 
strijken van de termijn van herziening, 
en de vrederechter, na verwerping van 
een aanvraag tot herziening, aan eiseres 
haar vorclering tot nietigverklaring ont-

schiktheid, weike gegevens onmisbaar zijn 
om het bedrag van de gevorderde vergoeding 
vast te stellen, is de recbter in boger beroep 
niet bevoegd om de eiementen nodig voor het 
bepalen van de aanleg op te zoeken (zelfde 
arrest alsmede ca.ss., 5 april 1962, Bttll. en 
PASIC., 1962, I, 876). In dat geval moeten 
deze elementen aangeduid zijn in een proces
stuk voor de eerste rechter of in diens beslis
sing vastgesteld zijn (cass., 5 maart 1959, A,., .. cass., 1959, biz. 510; 29 februari 1968, 
ibid., 1968, biz. 868). 

Terwijl onder de gelding van de in deze zaak 
nog toepasselijke wet van 25 maart 1876 de 
uitspraak in laatste aanleg is, wanneer de 
elementen waardoor de toepassing van de 
wettelijke begrotingsgrondslagen van het 
geschil mogelijk wordt, niet zijn opgegeven 
cass., 16 december 1970, .An·. cass., 1971, 
biz. 390}, wordt voigens het Gerechtelijk 
Wetboek het geschil in dat gevai in eerste 
aanleg berecbt (art. 619). 

(2) Cass., 16 juni 1971 (.An·. cass., 1971, 
biz. 1041) en het hierna voigende arrest. 
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zegd beeft door vonnis van I2 januari 
I968, bet bestreden vonnis bet boger 
beroep van eiseres tegen die beslissing 
ontoelaatbaar veridaart, op de gronden 
« dat de betwisting gaat over de titel van 
een lijfrente, toegekend op basis van de 
wetgeving betreffende de arbeidsongeval
Ien, en er bijgevolg een wettelijke grand
s lag tot scbatting van de eis voorbanden 
was ... ; dat immers uit de door eiseres 
overgelegde stcudmn, namelijk uit bet 
vonnis van de vrederecbter van bet kan
ton Roeselare van IO maart I967, blijkt 
dat de herzieningsaanvraag door baar 
ingeleid en waarvan spraak is in bet dag
vaardingsexploot van 7 juni I967, werd 
afgewezen, zodat de jaarlijkse rente, toe
gekend bij bet gebomologeerd akkoord 
van 5 oktober I962, omgezet werd in een 
lijfrente ... ; ... dat, nu in geen enkele 
akte van de procedure voor de eerste 
recbter de gegevens voor de toepassing 
van de wettelijke grondslag, en inzonder
heid niet bet bedrag van de jaarrente, 
werden aangeduid en bet beroepen vonnis 
ze ook niet vaststelt, dit vonnis in laatste 
aanleg werd gewezen ... ; ... dat de over
legging voor de recbtbank in boger be
roep, na beropening van de debatten, van 
een kopij van bet proces-verbaal van 
overeenkomst van 5 oktober I962, blij
kens betwelk aan de betrokkene een jaar
rente van 6.423 frank werd toegekend, 
geen invloed kan bebben op de toelaat
baarbeid van bet boger beroep ,, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, bet beroepen 
vonnis erop wijst " dat tussen de partijen 
een overeenkomst werd gesloten op basis 
van een blijvende arbeidsongescbiktbeid 
van IO t.b., akkoord dat op 5 oktober 
I962 door de vrederecbter van Roeselare 
werd gebomologeerd ,, welk akkoord ver
meldt dat de jaarlijkse toelage, vervangen 
door een lijfrente, 6.423 frank beloopt, 
zodat de recbter in boger beroep de 
bewijskracbt van de vermeldingen van 
voornoemd vonnis en proces-verbaal 
miskent door te zeggen dat in geen enkele 
f\lde van de procedure voor de eerste 
recbter de gegevens voor de toepassing 
van de wettelijke grondslag werden aan
geduid (scbending van de artikelen I3I9, 
inzonderheidlid I, I320 en I322 van bet 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, zo, ter zake van ver
goecling van de uit arbeidsongevallen 
spruitende scbade en onder bet regime 
v66r de inwerkingtreding van artikel 6I, 
§ 3, vervat in artikel 3 van de wet van 
IO oktober I967, de recbter in boger 
beroep geen macbt had om zicb de grond
slagen tot scbatting van de eis te doen 

aanduiden, bij desnoods de partijen 
moest gelasten de gegevens tot scbatting 
te preciseren, terwijl ten deze deze preci
sering aan de eerste recbter werd ver
strekt en zij in elk geval aan de recbter in 
hoger beroep werd gegeven door de tekst 
zelf van bet op 5 oktober I962 vastge
stelde akkoord, daar dit onder meer 
vermeldt dat de jaarlijkse toelage, ver
vangen door een lijfrente, 6.423 frank 
beloopt; terwijl derbalve, of men nu 
acht slaat, hetzij op het bedrag van de 
jaarlijkse toelage, hetzij op de annui:teiten 
van de lijfrente, overeenkomstig de arti
kelen 2I en 27 van de wet op de bevoegd
heid, de waarde van het geschil 2.000 fr 
te boven ging, zodat de vrederechter in 
eerste aanleg uitspraak heeft ~ gedaan 
krachtens bet oud artikel 24 van de 
bovenaangeduide gecoordineerde wetten 
(scbending van de vooraan in bet middel 
vermelde bepalingen, uitgezonderd de 
artikelen I3I9, I320 en I322 van het 
Burgerlijk 'iVetboek, en inzonderheid 
schending van artikel 24, lid I, van de 
geco6rclineerde wetten van 28 september 
I93I, en van de artikelen 2I en 27, lid I, 
van de wet van 25 maart I876) : 

Overwegende dat de recbtsvordering 
die door eiseres werd ingesteld, ertoe 
strekte te boren zeggen voor recht dat 
bet op 5 oktober I962 gebomologeerde 
akkoord tussen de partijen nietig is, 
minstens vernietigd wordt ; dat deze 
vordering door de eerste rechter werd 
afgewezen als ongegrond en het door 
eiseres ingestelde boger beroep door het 
bestreden vonnis ontoelaatbaar werd ver
klaard; 

Overwegende dat bet vonnis vaststelt, 
zonder hierin te zijn bestreden, dat de eis 
in het inleidend exploot weliswaar ge
scbat werd overeenkomstig artikel 33 van 
de wet van 25 maart I876 op de bevoegd
heid maar dat dergelijke scbatting aileen 
in acht kan worden genomen wanneer alle 
andere wettelijke grondslagen tot scbat
ting ontbreken, en dat ter zake de be
twisting gaat over de titel van een lijf
rente toegekend op basis van de wetge
ving betreffende de arbeidsongevallen en 
er bijgevolg een wettelijke grondslag tot 
schatting van de eis voorbanden is ; 

Overwegende dat de inleidende dag
vaarcling nauwkeurig aanduidde wat aan 
de recbter wercl gevraagd, met name de 
nietigverldaring van het akkoord van 
5 oktober I962; dat aldus niet aileen bet 
voorwerp van de eis, maar ook het gege
ven werd aangecluid dat het de recbter 
mogelijk maakte de berekeningselemen
ten te vinden om bet beclrag van het 
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gevraagde naar de regel van artikel 27 
van de wet van 25 maart 1876, met name 
het bedrag van de in gemeld akkoord 
vastgestelde jaarlijkse vergoecling, te be
palen; 

Overwegende dat, nu aan de rechter in 
hager beroep dit aklword werd overge
legd, alsmede het vonnis dd. 10 maart 
1967 van de Vreclerechter te Roeselare, 
waarbij de jaarlijkse vergoed:ing in een 
lijfrente wercl omgezet, hij de alclus ver
schafte berekeningselementen diende iri 
acht te nemen om met het oog op de toe
laatbaarheicl van het hager beroep de 
waarcle van het gevraagde te bepalen ; 

Overwegencle clat, nu beide voormelde 
bescheiden een bedi·ag aanduiden van 
6.423 frank als toegekende jaarlijkse ver
goecling, respectievelijk lijfrente, hetzij 
hager clan het bedi·ag van 2.000 franlc 
tot hetwelk de vreclerechter in laatste 
aanleg beslist, het vonnis de in het midclel 
vermelde bepalingen geschonclen heeft ; 

Dat het miclclel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
clen vonnis; beveelt clat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigcle beslissing ; gelet op 
het enig artikel van de wet van 20 maart 
1948, legt de kosten ten laste van eiseres ; 
verwijst de zaak naar het Arbeiclshof te 
Gent. 

12 januari 1972.- 3" kamer.- Voo1·· 
zitte1·, de H. Wauters, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Versee. - Gelijkltticlencle conclttsie, 
de H. Lenaerts, aclvocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Fally. 

3e KAMER. - 12 januari 1972. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK. 
- BEGRIP. - lNSPANNING OM TIJDIG 
OP HET WERK AAN TE KOll'lEN IS EEN 
OORZAAK DIE BUITEN HET ORGANISll'lE 
VAN DE GETROFFENE LIGT. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERNLETI· 

(1) Raadpl. cass., 26 mei 1967 (A1'1·. cass., 
1967, biz. 1179) en de conciusies van Procu
reur-generaai Ganshof van der 1\ieersch, toen 
eerste advocaat-generaal, bij een arrest van 
clezelfde datum (Bull. en PASIC., 1967, I, 1138); 

GING VAN EEN VONNIS VAN DE RECHT· 
BANK VAN EERSTE AANLEG INZAKE 
ARBEIDSONGEVALLEN. - RECHTBANK 
TER ZAKE NIET MEER BEVOEGD OP HET 
OGENBLIK VAN DE VERNIETIGING. -
VERWIJZING NAAR HET ARBEIDSHOF. 

3° WETTEN 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 IVIEER 
BEVOEGD OP HET OGENBLIK VAN DE 
VERNIETIGING. - VERWIJZING NAAR 
HET ARBEIDSHOF. 

1° TVannee1· een we1·kneme1· op cle weg naa1· 
het we1·k ove1·lijclt ingevolge een hm·taan
cloening clie ve1·oo1·zaakt is cloo1• een 
inspctnning welke hij moest leve1·en om 
tijclig op zijn we1·lc aan te komen, is cleze 
inspanning een oo1·zaalc die bttiten het 
01·ganisme vcm de get1'0 fjene ligt ( 1). 

2o en 3° W annee1· een vonnis van de 
1·echtbanlc van ee1·ste _ aanleg inzalce 
a1·beiclsongevallen wo1·clt ve1·nietigcl na 
cle inwe1·kingt1·ecling va1~ m·tikel 579 
van het Ge1·echtelijlc W etboelc, kmchtens 
hetwellc cle m·beiclsge1·echten tm· zalce 
bevoegcl zijn, wonlt cle zaak ve1·wezen 
naa1· het a?'beiclshof (2). (G.W., art. 3 
en 1ll0.) 

(VANGHELUWE, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « BELGISCHE 1\iAATSCHAPPIJ VAN 
ALGEMENE VERZEKERINGEN OP HET 
LEVEN EN TEGEN ONGEVALLEN ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 september 1970 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1 van de wetten betreffende de 
vergoed:ing van de schade voortsprui
tencle uit arbeiclsongevallen, gecoordi
neercl bij het koninklijk besluit van 
28 september 1931, 1 en 2 van de besluit-

cass., 3 november 1967 (A1'1·. cass., 1968, 
biz. 337), 8 oktober 1970 (ibid., 1971, biz. 129) 
en 10 november 1971, supm, biz. 256. 

(2) Cass., 16 juni 1971 (A1'1'. cctss., 1971, 
biz. 1041) en het vorige arrest. 
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wet van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding van de scbade voortsprui
tende uit ongevallen die zicb op de weg 
naar of van bet werk voordoen, 

do01·dat bet bestreden vonnis enerzijds 
constateert dat de echtgenoot van eiseres 
op 9 jtmi 1969 te 5.45 uur zijn werk als 
autobuschauffeur moest begi1men bij een 
firma te Izegem, dat hij zicb steeds met 
zijn personenauto naar het werk begaf, 
dat hij ecbter op die morgen te vergeefs 
poogde de motor van zijn wagen te doen 
starten, dat hij daarna een fiets nam om 
zich baastig naar zijn werk te begeven, 
dat hij te Rumbeke omstreeks 5.45 uur 
op de rijbaan aangetroffen werd, m et de 
fiets tussen de benen gelegen, snorkend 
en met het aangezicht tegen de grond, 
dat hij nog v66r zijn aankomst in de 
kliniek te Roeselare overleed, dat de 
justitiearts een uitwendige lijkscbouwing 
uitvoerde en dat die dokter zijn verslag 
besloot met de verklaring dat, naar zijn 
oordeel, de echtgenoot van eiseres- ge
storven was aan een bartcrisis na een 
voor hem te zware en ongewone inspan
ning, en _anderzijds beslist dat het nocb 
om een arbeidsongeval noch om een 
ongeval op de weg naar en van bet werk 
ging, en dienvolgens de vordering van 
eiseres, strekkende tot bet bekomen van 
de door voormelde wetten bepaalde ver
goedingen, ongegrond verklaart, zulks 
om de reden dat, opdat er van een ongeval 
sprake zou zijn, een buiten het organisme 
gelegen oorzaak n1oest aangewezen wor
den welke tot het ontstaan van het letsel 
en van de dood had bijgedragen, dat noch 
de ongewone inspa1ming die de getroffene 
op zijn fiets leverde om tijdig zijn werk 
te bereiken, noch de gespannen en ner
veuze toestand en de gehaastheid van de 
getroffene veroorzaakt door en voor het 
werk, als een buiten het organisme van 
de getroffene gelegen oorzaak van het 
ongeval beschouwd konden worden, en 
dat dienvolgens eiseres niet bewees dat 
de dood van haar echtgenoot te wijten 
was aan een ongeval, 

tenvijl, eeTste onde1·deel, uit de voor
melde constateringen van het bestreden 
vonnis blijkt dat een uitwendige oorzaak, 
namelijk het niet starten van de motor 
van de personenauto van de getroffene, 
en de daaruit voortvloeiende vertraging, 
deze ertoe gebracht had gesparmen, 
zenuwachtig en gejaagd, een ongewone 
inspa1ming op zijn fiets te leveren om 
tijdig op zijn werk aan te komen, ten 
gevolge waarvan de hartcrisis en de dood 
van de getroffene zich voordeden, zodat, 
door niettemin te beslissen dat ten deze 

geen uitwendige oorzaak tot het over
lijden had bijgeclragen, het vonnis een 
tegenstrijdigheid in zijn motivering in
houdt, wat gelijkstaat met een gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering, en uit de voormelde 
constateringen van het vonnis blijkt dat 
men ten deze te doen had met een ongeval 
zoals bedoeld in artikel 1 van voormelde 
gecoordineerde wetten en in de artike
len 1 en 2 van voormelde besluitwet van 
13 december 1945 ; 

tweede onclenleel, minstens, door na te 
laten te onderzoeken in welke mate het 
niet starten van de motor van de wagen 
van de getroffene en de daaruit volgende 
vertraging bijgedragen hadden tot het 
veroorzaken van de inspanningen, de 
zenuwachtigheid en de haast van de 
getroffene, en aldus van de hartcrisis en 
het overlijden van de getroffene, het von
nis nagelaten heeft behoorlijk te onder
zoeken of de feitelijke omstandigheden 
aanwezig waren, welke vereist zijn voor 
het toepassen van artikel I van voor
melde gecoordineerde wetten en van de 
artikelen I en 2 van voormelde besluitwet 
van 13 december 1945, zodat het vonnis 
niet naar de eis van artikel 97 van de 
Grondwet gemotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na de door het middel aangehaalde con
stateringen gedaan te hebben, besluit dat 
eiseres " door als oorzaak voor het schie
lijk overlijden van het slachtoffer aan 
te wijzen de zware en ongewone inspan
ning die het slachtoffer leverde om haas
tig naar het werk te fietsen, niet een 
oorzaak aanduidt die vreemd is aan het 
organisme van de getroffene, en dat men 
al evenmin een buiten het orgttnisme 
van het slachtoffer gelegen oorzaak aan
wijst wanneer men wijst " op de gespan
nen en nerveuze toestand en de gehaast
heid hem eigen, die uitsluitend veroor
zaakt werden door en voor het werk " " ; 

Overwegende dat, wanneer een werk
nemer op de weg naar het werk overlijdt 
ingevolge een hartaandoening die veroor
zaakt is door een inspanning welke hij 
moest leveren om tijdig op zijn werk 
aan te komen, deze inspanning een oor
zaak is die buiten het organisme van de 
getroffene ligt ; 

Dat het vonnis derhalve de in het mid
del ingeroepen wetsbepalingen miskent 
door te beslissen dat de zware en on
gewone inspanning die de getroffene in 
een gesparmen en zenuwachtige toestand 
leverde om haastig naar het werk te 
fietsen, geen oorzaak is die buiten het 
organisme van de getroffene ligt ; 
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Overwegende dat het vonnis weliswaar 
eraan toevoegt « dat het feit dat het 
slachtoffer neergeveld wordt door een 
aandoening tijdens een haastige rit per 
fiets naar het werk, nog niet nooclzakelijk 
tot . de conclusie leidt dat zij geheel of 
gedeeltelijk wercl teweeggebracht door 
een buiten het organisme gelegen oor
zaak » ; dat dergelijke overweging echter 
uitgaat van de verkeerde stelling dat de 
haast en de inspanning op geen uitwen
dige oorzaak wijzen, en het bestaan van 
een andere buiten het organisme gelegen 
oorzaak bedoelt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vom1is; beveelt dat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster in de lwsten; verwijst 
de zaak naar bet Arbeiclshof te Gent. 

12 januari 1972.- 3e kamer.- Vo01·
zitte1· en V m·slaggeve1·, de H. vVauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluidende conchtsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. PleiteTs, de 
HH. Bayart en Simont. 

(1) Door op het tussengeschil uitspra.ak te 
doen, doet de rechter in hoger beroep definitief 
uitspraak, dit wil zeggen dat op dit punt zijn 
rechtsmacht is uitgeput, in de zin van arti
kel 19 van het Gerechtelijk Wetboek. In dit 
opzicht heeft het Gerechtelijk Wetboek geen 
nieuwigheid ingevoerd en heeft een belang
rijke rechtspraak van het Rof gevolgd (cass., 
31 oktober 1969, A1T. cass., 1970, blz. 213; 
27 april 1967, ibid., 1967, blz. 1044; 26 april 
1962, ibid., 1962, I, 930; 1 december 1962, 
ibid., 1962, I, 413 en cle in de noot vermelde 
rechtspraak). 

Een eindvonnis, zelfs op tussengeschil, is 
dadelijk vatbaar voor cassatieberoep. Arti
kel 1077 van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt weliswaar dat voorziening in cassatie 
tegen vonnissen alvorens recht te doen slechts 
openstaat na het eindvonnis. Maar wanneer 
het om een gemengd vonnis gaat, dit wil 
zeggen, om een vonnis dat tegelijkertijd een 
eindvonnis is over op bepaalde punten en een 
vonnis alvorens recht te doen over andere, 
kan men zich dadelijk in cassatie voorzien 
tegen de eindbeschikkingen van het vonnis. 
Op dit stuk heeft de nieuwe wet evenmin een 

1e KAMER. - 13 januari 1972. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - EINDVONNIS 
OP TUSSENGESCHIL. - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS 
SATIEBEROEP K.AN WORDEN ING~STELD. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - EINDVON
NIS OP TUSSENGESCHIL.- 0NTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

3° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN 
RET HOGER BEROEP. - VOORWAAR
DEN. 

1 o en 2o In btwge?"lijlce zalcen is een eind
beslissing op tussengeschil en de1·halve 
vatbam· vooT be1·oep in cassatie, de 
beslissing waa1·bij cle 1'echte1· in hoge1· 
be1·oep, die te oonlelen heejt ove1· het 
punt of hij de zaalc naa1· de ee1·ste 1·echtm· 
moest venvijzen dan wel lcennis mocht 
nemen van de gmnd van de zaalc, zegt 
dat, doo·r de devolutieve lcmcht van het 
hoge1· bemep, het hele geschil bij de 
1·echte1' vcm de tweede g1·aad aanhangig 
is gemaalct en hij dtts de zaalc moet aan
houden, die in staat is om ten fj?'onde te 
wo1·den bm·echt (1). (G.W., art. 19, 21 
en 1077.) 

3° Hoge1· bemep tegen een vonnis alvorens 

WIJZlgmg gebracht in de oplossing, die de 
rechtspraak van het Rof heeft aangenomen. 
(Men raadplege cass., 31 oktober 1969, A1T. 

cass., 1970, blz. 213.) Ret verslag van de 
Koninklijk Commissaris h eeft onder meer 
dienaangaande gezegd : « artikel 1077 neemt 
het beginsel over van artikel14 van het decreet 
van 2 brumaire jaar IV. Ret feit dat de eiser 
tot cassatie zich niet of zich nog niet in 
cassatie heeft voorzien tegen de beslissing 
over de zaak zelf, maakt zijn voorziening tegen 
het eindarrest op een tussengeschil niet onont
vankelijk. .. . "· De Koninklijk Commissaris 
steunde op het arrest van het Rof van 
22 februari 1906 (Bttll. en Pasrc., 1906, 
I, 141) en op de noot van blz. 200 onder 
het arrest van 16 oktober 1959 (Bull. en 
Pasrc., 1960, I, 199), en hij voegde eraan toe : 
« de bepaling waarop deze rechtspraak berust 
is overgenomen in artike11077; de uitlegging 
ervan moet dus geha.ndhaafd worden » (zie 
Verslag van de Koninklijk Commissaris, 
Gedr. st., Senaat, zitt. 1963-1964, nr. 60, 
blz. 254). 

E.K. 
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1·echt te doen maakt het geschil zelj bij 
de 1·echte1· in hoge1· beroep niet aanhan
gig, wannee1· deze, zeljs gedeeltelijk, een 
door de ee1·ste 1·echte1· bevolen onde?·zoelcs
maat?·egel bevestigt, indien het best1·eden 
vonnis bovendien ande1·e bepalingen 
bevat, met name eindbeschikkingen (I). 
(G.W., art. I068, lid I en 2.) 

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGl\'IERK 
« UNION GENERALE DES ETUDIANTS DE 
L'UNIVERSITE DE LIEGE" EN FABRI, 
T. l\'IESSENS, PONCELET HENRI, PONCE
LET ANNE-MARIE, PONCELET SIMONE 
EN PONCELET .JACQUES.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; ~ Gelet op bet bestreden 
vonnis, op I5 juni I970 in boger beroep 
gewezen door de Recbtbank van eerste 
aanlef te Luik; 

Over bet middel van niet-ontvankelijk
beid bieruit afgeleid dat b et bestreden 
vonnis een beslissing uitmaakt alvorens 
recbt te doen en derhalve niet vatbaar is 
voor beroep in cassatie : 

Overwegende dat bet bestreden vonnis, 
dat moest' oordelen over bet punt of de 
recbter in boger beroep de zaak naar de 
eerste recbter moest verwijzen dan wel 
kennis mocbt nemen van de grond van 
de zaak, beslist dat, door de devolutieve 
kracht van h et hoger beroep, bet hele 
geschil bij de rechter van de tweede graad 
aanbangig is gemaakt en hij dus de zaak, 
die in staat is om ten gronde berecbt te 
worden, moet aanhouden ; 

Overwegende dat deze door het middel 
bekritiseerde beslissing een eindbeslissing 
is en, derhalve, b et ertegen gerichte be
roep in cassatie ontvankelijk maakt ; 

Over het rniddel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I068, inzonderheicl 
lid twee, en I07l van bet Gerechtelijk 
Wetboek (wet van IO oktober I967), 

doo1·dat, nu ze uitspraak moest doen 
op de oorspronkelijke hogere beroepen 
van de eisers tegen bet vonnis van de 
vrederechter waarbij ontvankelijk was 
verklaard de vordering van d e verweer
ders tot betaling van een vergoeding 
wegens huurschade en de vordering tot 

(1) Zie de verwijzingen in de conclusie van 
het openbaar ministerie, verschenen in Bull. 
en PASIC., 1972, I, biz. 4133 en vlg. 

vrijwaring van de tweede eiser tegen de 
eerste eiseres, en, a lvorens recht te doen, 
een deskundigenonderzoek was bevolen 
om met name deze schade vast te stellen, 
a lsmede op het tegenberoep dat de ver
weerders verklaard hadden van hun kant 
in te stellen, de r ecbtbank, bij bet be
streden vonnis, enerzijds, de bogere 
beroepen ontvangt en de aangevocbten 
beslissing bevestigt en, anderzijds, de 
heropening van de debatten beveelt om 
de partijen in staat te stellen toelichting 
te geven over de zaak zelf, en om aldus 
te beslissen hierop stetmt dat het Gerech
telijk Wetboek de devolutieve kracht 
van bet hoger beroep aanzienlijk beeft 
uitgebreid ; dat door de alde van hoger 
beroep bet hele gescbil voor de rechter 
van de tweede graad word£ gebracht, 
die niet alleen verplicbt is te beslechten 
wanneer bij bet aangevochten vom1is on
gedaan maakt, maar ook wa1meer bij bet 
bevestigt, zodat de evocatie de regel en 
de verwijzing naar de eerste rechter de 
uitzondering is ; dat de tempering van 
artikel I068', lid twee, van het Gerechte
lijk vVetboek doelt op de gevallen waarin 
de eerste rechter een onderzoeksmaat
regel beeft bevolen waarvan bijzelf de 
uitvoering verzorgt of nagaat, zoals een 
getuigenverboor of de overlegging van 
een stuk, daar ernaar wordt gestreefd te 
vermijden dat de beroepsgerechten wor
den overbelast door ze te verplichten 
door de eerste rechter toegelaten getui
genverboor te houden, doch niet op het 
geval waarin deze laatste een deslmndige 
met een expertise heeft belast ; dat t en 
deze het deskundigenonderzoek was uit
gevoerd, zodat de zaak in staat is om ten 
gronde berecht te worden en dat er voor 
de rechtbank geen grond bestaat om ze 
naar de eerste rechter te verwijzen, m aar 
wel om ze aan zich te trekken wegens de 
devolutieve kracht alleen van het ont
vankelijk verklaard hoger beroep ; dat 
ecbter de partijen die ten principale 
boger beroep hadden ingesteld over de 
zaak zelf geen conclusies bebben gena
men, zodat ze daartoe dienen uitgenodigd 
te worden en te dien einde de heropening 
van de debatten moet worden bevolen, 

te1·wijl, daarentegen, uit artikel I068, 
lid 2, van het Gerechtelijk W etboek volgt 
dat de macht van d e rechter in hoger 
beroep om de zaak aan zich te trekken is 
uitgesloten en dat d e zaak naar de eerste 
rechter moet worden verwezen, niet 
aileen wanneer de, zelfs gecleeltelijk, 
bevestigde beslissing een getuigenverboor 
of de overlegging van een stuk beveelt, 
doch, in het a lgemeen, wanneer ze een 
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onderzoeksmaatregel beveelt, zodat de 
rechtbank geen kennis mocbt nemen van 
de grond van de zaak, maar, integendeel, 
de zaa.k naar de eerste rechter moest 
verwijzen, daar de beslissing welke de 
recbtbank verklaart te bevestigen een 
deskundigenonderzoek had bevolen : 

Overwegende dat hoewel, volgens lid 1 
van artil~:el 1068 van bet Gerechtelijk 
Wetboek, hoger beroep tegen een eind
vonnis of tegen een vom1.is alvorens recht 
te doen het geschil zelf aanhangig maakt 
bij d e rechter in boger beroep, bet 
tweede lid van hetzelfde artikel echter 
bepaalt dat deze de zaak naar de eerste 
recbter moet verwijzen inclien bij, zelfs 
gedeeltelijk, een door deze laatste bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt ; 

Dat deze bepaling geen onderscbeid 
maakt naar gelang genoemde maatregel 
al clan niet werd uitgevoerd of het aan
gevochten v01mis benevens deze beschik
king nog andere, met name eindbeschik
kingen, bevat ; 

Dat uit deze overwegingen volgt dat 
de devolutieve kracht · van bet hager 
beroep ten deze was uitgesloten, daar 
b et bestreden vonnis een beslissing had 
bevestigd waarbij een deskundigenonder
zoek was bevolen ; 

Dat deze oplossing, die met de wettekst 
overeenstemt, door de algemene rechts
beginselen en de 1·atio legis wordt beves-
tigd; . 

Dat, enerzijds, deze procedm·e het in 
de wetgeving neergelegde beginsel van 
de dubbele graad van rechtsmacht eer
biedigt; 

Dat zij, anderzijds, overeenkomt met 
het door de wet nagestreefde doel dat 
erop gericht was het overstelpen van de 
beroepsgerecbten te vennijden door ze 
te ontlasten van de verrichtingen die uit 
de uitvoering van de door de eerste 
rechter bevolen onderzoeksmaatregelen 
voortvloeien; 

Dat het 1niddel gegrond is ; 

Om die redenen, ver:nietigt bet bestre
den vomlis ; beveelt dat van dit arrest 
melcling zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter uitspraak wordt gedaan ; ver
wijst d e zaak naar de Recbtbank van 
eerste aanleg te Hoei, zitting houdend 
in hoger beroep, 

13 jauuari 1972. - 1e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Busin. - Gelijlcluiclencle conclttsie, de 

H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, de HH. Fam·es en Simont. 

1e KAllffiR.- 13 januari 1972. 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- KORT GEDING. 
- REOHTER IN KORT GEDING DIE GEEN 
UITSPRAAK KAN DOEN OVER DE GROND 
VAN RET GESCHIL. - 0PENBARE ORDE. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - NIEUW MIDDEL. -
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE 
RECHTER IN KORT GEDING ZIJN BE
VOEGDREID HEEFT OVERSCHBEDEN. -
MinDEL DAT DE OPENBARE ORDE 
RAAKT.- MIDDEL DAT VOOR DE EER
STE MAAL VOOR RET HOF VAN CASSATIE 
KAN WORDEN OPGEWORPEN. 

3° RECHTSVORDERING. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - AANvRAAG IN RECHTE. 
- AANVRAAG OM UITSTEL VAN BETA
LING. - AANVRAAG DIE GEEN VOOR
LOPIGE AANVRAAG IS. 

4° KORT GEDING. - AANVRAAG Ollf 
UITSTEL VAN BETALING.- AANVRAAG 
DIE INGEVOLGE ARTIKEL 1244 VAN 
RET BURGERLIJK WETBOEK !VIOET GE
DAAN WORDEN VOLGENS DE VORMEN 
VAN DE R;ECHTSPLEGING IN KORT GE
DING. - AANVRAAG DIE GEEN VOOR
LOPIGE AANVRAAG IS. - AANVRAAG 
DIE GEEN AANVRAAG IN KORT GEDING 
IS. 

50' RECHTSVORDERING. AAN-

VRAAG OM UITSTEL VAN BETALING. -
AANVRAAG DIE INGEVOLGE ARTI
KEL 1244 VAN RET BURGERLIJK WET
BOEK MOET GEDAAN WORDEN VOLGENS 
DE VOR!VIEN VAN DE RECHTSPLEGING 
IN KORT GEDING. - AANVRAAG DIE 
GEEN VOORLOPIGE AANVRAAG IS. 
BESLISSING OVER RET RECHT ZELF. 
YVETTELIJKHEID. 

6o VERBINTENIS. - UITSTEL VAN 
BETALING.- UITSTELVERLENING DOOR 
DE RECHTER. - VoORWAARDEN. 

7° KOOP. - VERKOOP MET RECHT VAN 
WEDERINKOOP. - TERl\UJN VAN WE
DERINKOOP. - VAN STRENGE TOE
PASSING. - TERMIJN DIE DOOR DE 
RECHTER NIET KAN WORDEN VERLENGD 
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IN DE VORJ\1 VAN UITSTEL VAN BETA

LING. 

1 o De onbevoegdheid van de 1"echte1· in leo1·t 
geding om het geschil zelf te behandelen 
is absoluut en 1·aalet de openba1·e 01·de (1}. 

2o Aangezien de onbevoegdheid van de 
nchteT in leo1·t geding om het geschil zelf 
te behandelen absoluttt is en de openba1·e 
01·de 1·aalct, lean het middel, dat zich e1·op 
be1·oept, voo1· de ee1·ste maal voo1· het H of 
van cassatie worden opgewo1-pen (2). 

3o De aanvTaag om uitstel van betaling 
waa1·van spmlee in m·tileel 1244 van het 
BuTge1·lijle W etboele is geen voo1·lopige 
aanm·aag. 

40 en 5o Hoewel de vooTzitter van de ?"echt
banle uitsp1·aale doet volgens de vonnen 
van de 1·echtspleging in leo1·t geding, 
doet hij inzalee aanvmgen om uitstel van 
betaling niet bij voo?Taad ttitspmale en 
zijn beslissing lean hetzij ttitdntleleelijle 
hetzij impliciet een beslissing ove1· het 
1·echt zelj bevatten (3). (B.W., art. 1244.) 

6° De ?·echte?" lean slechts uitstel van betaling 
ve?"lenen in zove1· cle wet hem dat niet 
ve1·biedt, zoals onde1· mee1· in geval van 
ve1·leoop met ncht van wede1·inleoop ( 4). 
(B.W., art. 1244, 1660 en 1661.) 

7o Daa1· de teTmijn die is vastgesteld om de 
met 1·echt van wecle1·inkoop ve1·leochte 
goede1·en tentg te leopen van st1·enge toe
passing is, lean deze doo1· cle 1"echte1· niet 
w01·den ve1·lengd in de vo1·m vwn uitstel 
van betaling. (B.W., art. 1660 en 1661.) 

(BOUCQUEY L., T. BOUCQUEY C.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Men raadplege cass., 5 mei 1922 (Bull. 
en PAsrc., 1922, I , 122); 26 januari 1967 
(.A1"1". cass., 1967, blz. 649); noot onder cass., 
6 februari 1922 (Bttll. en PASIC., 1922, I, 152). 

(2) l\'[en raadplege cass., 10 maart 1970 
(A1'1'. cass., 1970, blz. 981); 1.3 oktober 1970, 
3 november 1970 en 3 juni 1971 (ibid., 1971, 
blz. 205, 224 en 982). 

(3) Deze regel is niet gewijzigd door het 
Gerechtelijk Wetboek; men raa dplege dien
aangaande het verslag van de Koninklijk 
Co=issaris, Gedr. st. Senaat, zitt. 1963-1964, 
nr. 60, biz. 142. Thans wordt uitstel verleend 
door de rechter die van de zaak zelf kennis 

arrest, op 23 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 11 (wet van 
26 december 1891, artikel 1), inzonder
heid lid 1, 2°, van de wet van 25 maart 
1876 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, 1039, inzonderheid lid 1, van het 
Gerechtelijk W etboek en, voor zoveel 
als nodig, 806 en 809 (koninklijk besluit 
nr. 300 van 30 maart 1936, artikel 36}, 
inzonderheid lid 1, van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 

do01·dat eiser, bij een exploot van dag
vaarding van 30 december 1968, bij de 
rechter in kort geding een rechtsvorde
ring aanhangig had gemaakt om een 
uitstel tot 30 april 1969 te verkrijgen ten 
einde te voldoen aan een betaling van 
5.000.000 frank die in de op 29 mei 1962 
door partijen gesloten overeenkomst was 
bepaald, en het arrest, ter bevestiging 
van de beroepen beschikking die de 
rechtsvordering niet ontvankelijk heeft 
verklaarcl, beslist clat deze overeenkomst 
een verkoop met recht van wederinkoop 
vormt waarop artikel 1660 van het Bur
gerlijk W etboek van toepassing is en dat, 
al moest men ze ruil noemen, de beginse
len van de wederinkoop toepasselijk zou
den blijven, dat ze, in tegenstelling met 
wat eiser betoogt, in werkelijld1eid geen 
inpandgeving uitmaakt en evenmin een 
-Iening verbergt, dat verweerder terecht 
beweert dat daar de zin van de overeen
komsten klaar en duidelijk is zij niet voor 
uitlegging vatbaar is, ten slotte dat het 
aanbod van eiser om 5.000.000 frank te 
betalen en de door hem aangevoerde aan
m aningen, die alle van het jaar 1969 
dateren dus van na 29 mei 1967, zonder 
uitwerking blijven, 

tenvijl, door aldus te beslissen, h et 
arrest uitspraak doet over de rechten van 
de contractanten, die ernstig betwist 

neemt of door de beslagrechter (Gerechtelijk 
W'etboek, art. 1333 en 1334). De tussenkomst 
van de voorzitter van rechtbank, die zoals in 
kort geding van de zaak kennis neemt, wordt 
slechts verantwoord door de rechtspleging 
van verkoop bij dadelijke uitwinning. Daa.r 
deze rechtspleging afgeschaft is, bestond er 
geen reden om de bijzondere bevoegdheid van 
de voorzitter van de rechtbank te handhaven. 

(4) Dit is ook het geval inzake wisselbrieven 
en orderbriefjes (art. 74 v an de wet van 
31 december 1955), inzake herveiling (arti
kel 1604 van het Gerechtelijk Wetboek) en 
in belastingzaken. 
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werden, en, bijgevolg, de i:egel miskent. 
dat de beschikkingen in kort geding geen 
nadeel mogen toebrengen aan de zaak 
zelf (schending van de artikelen 1039, 
inzonderheid lid 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek en, voor zoveel als noclig, 806 
en 809 [koninklijk besluit nr. 300 van 
30 maart 1936, artikel 36], inzonderheid 
lid 1, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering), op gevaar af van in
brenk te maken op de bevoegcli'leid en de 
machten van de gewone rechter (schen
ding van artikel 11 [wet van 26 decem
ber 1891, artikel 1], inzonderheid lid 1, 
2°, van de wet van 25 maart 1876) : 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheicl door verweerder tegen het middel 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat eiser 
die aan het bestreden arrest verwijt de 
regel te hebben geschonden dat de be
schikkingen in kort geding geen nadeel 
mogen toebrengen aan de zaak zelf, en 
daardoor de artikelen 1039, lid 1, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 806 en 809, 
lid 1, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering schendt, clit middel niet 
heeft opgeworpen voor de feitenrechter, 
dat dit micldel nieuw is en, bijgevolg, 
niet voor de eerste maal voor het Hof 
van cassatie kan worden aangevoercl : 

Overwegende dat het middel tegen het 
arrest, dat de beschiklcing bevestigt van 
de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg in kort geding, als grief 
aanvoert zich in de beoordeling van het 
recht zelf te hebben gemengd en nadeel 
toe te brengen aan de zaak zelf met 
schending van artikel 1039 van het 
Gerechtelijk W etboek ; 

Dat deze grief erop neerkomt te beto
gen dat de rechter in kortgeding de 
grenzen van de hem bij de wet toege
kende beperkte bevoegdheid heeft over
schreden en inbreuk heeft gemaakt op 
de bevoegdheid van de gewone rechter ; 

Overwegende dat de onbevoegdheicl 
van de rechter in kort geding om het 
geschil zelf te behandelen absoluut is en 
de openbare orde raakt en dat het middel 
dat zich erop beroept voor de eerste maal 
voor het Hof van cassatie kan worden 
opgeworpen ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid niet gegrond is ; 

Overwegencle dat de door eiser aan de 
rechter in kort geding voorgelegde rechts
vordering ertoe strekte verlenging te 
bekomen van de voor 31 december 1968 
vastgestelde termijn van betaling van 
bet beclrag van 5.000.000 frank, die in 
de overeenkomst van 29 mei 1962 was 

bepaald om van verweerder 90 aandelen 
van de firma " Qa-va-seul en Rich Polish " 
te Vilvoorde weder in te kopen ; 

Overwegende dat de rechter in kort 
geding bij de uitlegging van de litigieuze 
overeenkomst heeft beslist, zoals ver
weerder dat betoogde, dat ze een verkoop 
met recht van wederinkoop vormt, en 
dat met toepassing van artikel 1660 van 
het Burgerlijk Wetboek het recht van 
wederinkoop voor niet Ianger dan vijf ja
ren mag worden bedongen ; clat het arrest, 
dat vaststelt dat die tijd op 29 mei 1967 
verstreek en clat de termijn van vijf jaren, 
die van strenge toepassing is, niet kon 
worden verlengd, de beschiklcing van de 
eerste rechter heeft bevestigd die de 
vordering niet ontvankelijk heeft ver
klaard · 

Ove;wegencle dat het middel het anest 
verwijt dat het zich in de beoordeling 
van. het recht zelf heeft gemengd door 
u.itspraak te doen over de rechten van de 
contracterende partijen, en dat het aldus 
de regel heeft miskend dat de beschik
lcingen in kort geding geen nadeel mogen 
toebrengen aan de zaak zelf, en het aldus 
artikel 1039 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt ; 

Overwegende dat artikel 1661 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de tijd 
van vijf jaren vastgesteld bij artikel 1660 
van genoemd wetboek van strenge toe
passing is en door de rechter niet verlengd 
kan worden; 

Overwegende dat de in artikel 1244 
van het Burgerlijk Wetboek becloelde 
aanvraag om uitstel van betaling geen 
voorlopige aanvraag is ; 

Dat de rechter slechts uitstel van beta
ling kan verlenen in zover de wet hem 
dat niet verbiedt, zoals onder meer in 
geval van verkoop met recht van weder
inkoop; 

Dat hij dus noodzakelijk moet nagaan 
of er geen wettelijk beletsel bestaat voor 
de inwilliging van de aanvraag ; 

Dat, derhalve, de voorzitter van de 
rechtbank, hoewel hij uitspraak doet 
volgens de vormen van de rechtspleging 
in kort geding, inzake aanvragen om 
uitstel van betaling, niet bij voorraad 
u.itspraak doet en dat zijn beslissing, 
hetzij uitclrukkelijk, hetzij impliciet, een 
beslissing over het recht zelf kan bevat
ten· 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

13 januari 1972.- 1e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Valentin, raadshe,er waar-
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nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. de Waersegger.- Gelijkluidende con
clttsie, de H . Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Fally en Philips. 

I e KAMER. - 13 januari 1972. 

I o LASTGEVING. - SoHIJNB.ARE LAST
GEVING . - EEGRIP. 

2o RECHTBANKEN. - BuRGERLIJKE 
Z.AKEN. - RECHTER DIE SLECHTS UIT
SPRA.AK K.AN DOEN OVER DE Z.AKEN 
DIE DOOR DE P.ARTIJEN VOOR HEM ZIJN 
GEBR.ACHT. 

3° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - RECHTER .IN HOGER BEROEP 
DIE SLECHTS UITSPR.A.AK K.AN DOEN 
ovjER DE BESLISSING DIE TEN GEVOLGE 
VAN RET HOGER BEROEP DER PARTIJEN 
VOOR HEM IS GEBR.AOHT. 

I o E1· is spmlce van een schijnbm·e last
geving wannee1· iemand valselijle aan 
zijn medecontmctant of aan de1·den doet 
geloven dat hij die de litigieuze hande
ling heejt ve?'?'icht als lasthebbe1· is op
get?·eden ; het is de1·halve niet tegen
strijdig te beslissen ene1·zijds dat die
zeljde pe1·soon aan degene die de hande
ling heejt ve?'?'icht geen enkele lastgeving 
heejt ve1·leend en ande1·zijds dat deze 
wegens de te zijnen nadele ttitgevallen 
ged1·agingen tot de ove1·tuiging is kunnen 
leomen dat hij als lasthebbe1· mocht op
t?·eden (I). 

2o De 1·echte1' lean slechts ttitspmak doen 
ove?' de zaken die doo1· de pa1·tijen voo1· 
hem zijn gebmcht (2). (lmpliciete op
lossing.) 

3o De ?'echte?' in hoge1· be1·oep lean slechts 
uitsp1·aalc doen ove1· de beslissing die ten 
gevolge van het · hoge1· be1·oep van cle 
pm·tijen voo1· hem is gebmcht (3). 

{N.AAl\'lLOZE VENNOOTSOHAP « COMPAGNIE 
BELGE DUBONNET-BYRRH », T. PER-

(1) DE PAGE, d. V., lli'. 448; BRICOUT, 
De theorie van de schiJnbaa?·heid inzake nietige 
1·echtshandelingen, blz. 91 tot 111, ms. 85 
tot 93. 

SONENVENNOOTSCHAP 1\l:ET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « ROLAND BUSSE
LEN-PUBLICITE » EN NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP << FONIOR ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei I970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van d e 
Grondwet, ll08, ll34, ll35, I382, I383, 
1984, I985, I987, I988 en, voor zoveel 
als nodig, 1350, inzonderheid 30, 135I 
van het Burgerlijk Wetboek, 23 van het 
Gerechtelijk W etboek, en 25 van het 
Wetboek van koophandel (wet van 
I5 december I872), 

doo1·dat, na te hebben verklaard « dat 
de eerste rechter, die stelde dat eiseres 
in hoger beroep (thans eerste verweer
ster) niet bewees dat zij een lastgeving 
had ontvangen om het tussen partijen 
vastgestelde reclameplan uit te voeren, 
eiseres in hoger beroep, bij vonnis van 
9 maart I965, toeliet het door haar 
gevraagde bewijs te leveren dat de 
bestelling die zij aan de vennootschap 
Fonior deed op instructie van de vennoot
schap Dubonnet of met haar akkoord 
had plaatsgehad ; ... dat eiseres in hoger 
beroep tegen het vonnis van 9 maart I965 
geen enkel rechtsmiddel had aangewend; 
dat daar dit vonnis aldus definitief was 
geworden het, ·dientengevolge, vaststaat, 
enerzijds, dat het feit dat eiseres in hoger 
beroep ermee belast was geworden voor 
de vennootschap Dubonnet een plan voor 
een reclamecampagne op te maken niet 
insloot dat er een lastgeving bestond om 
het goedgekeurde plan ten uitvoer te 
brengen, zonder instructie dienaangaan
de, en, anderzijds, dat het bewijs van de 
lastgeving waarop appellante zich be
roept slechts a ls bewezen zal worden 
beschouwd in zover de tijdens de getui
genverhoren afgelegde verklaringen het 
bewijs zullen leveren dat eiseres in hoger 
beroep van de bevoegde vertegenwoordi
gers van de vennootschap Dubonnet 
instructie heeft ontvangen om de liti
gieuze platen te bestellen of dat de 
bestelling met akkoord van genoemde 

(2) Men raadplege cass., 26 januari 1970 
(A?'?·. cctss., 1970, blz. 468). 

(3) Men raadplege cass., 23 juni 1961 (Bull. 
en PASIC., 1961, I , 1171) en 24 oktober 1946 
(ibicl., 1946, I, 379). 
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vertegenwoordigers werd gedaan ; ... dat 
op grond van deze getuigenissen (dat wil 
zeggen getuigenverklaril>gen), die meren
deels tegenstrijclig zijn, het bewijs van 
de bestelling van eiseres in hoger beroep 
niet als volcloende bewezen kan worden 
beschouwd ; dat in de aanvullende uit
eenzettingen van de getuigen evemnin 
iets kan doen stellen dat er genoegzaam 
gewichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens zouden be
staan om in clit opzicht een bewijs op te 
leveren n, het arrest, dat, evenals de 
eerste rechter, afwijzend beschikt op de 
rechtsvordering van de verweerster 
Fonior tegen eiseres, de ontbinding van 
de litigieuze overeenkomst ten nadele 
van de verweerster Roland Busselen 
Publicite uitspreekt en haar veroordeelt 
tot betalmg van schadevergoeding, echter 
de verhaalsvordering van deze laatste 
toewijst en zegt dat zij schadeloos moet 
worden gesteld door eiseres, op groncl 
« dat eiseres in hoger beroep door het 
gedrag van de vennootschap Dubonnet 
wettig heeft kunnen beschouwen dat zij 
een lastgeving had ontvangen om het 
tussen partijen vastgestelde reclameplan 
ten uitvoer te brengen; ... dat de ven
nootschap Dubonnet, in e!)n brief van 
7 maart 1963, Busselen ter kennis bracht 
dat zij hem een budget van 1.200.000 fr 
toekende dat uitsluiten:d bestemd was 
voor de reclame « Pers n die zou samen
gaan met de stilnulering van de verkoop 
welke hij van plan was in de loop van het 
jaar' tot stand te brengen; dat de ven
nootschap Dubonnet er het volgende 
bijvoegcle « Aile voorwerpen (of andere 
reclame) voor het stimuleren van de ver
lwop moeten ons rechtstreeks worden 
gefactl.U'eerd n ; . • . dat, hoewel de tekst 
van deze brief niet kan worden be
schouwd als een uitch·ukkelijke lastge
ving, eiseres in hoger beroep er onbe
twistbaar kon uit afieiden dat het verzoek 
om de leveril>gen in verbancl met het 
stilnuleren van de verkoop rechtstreeks 
aan de vennootschap Dubom'let te doen 
fact1.u·eren voor haar normaal het recht 
impliceerde deze leveringen voor rekenil1g 
van genoemde vem1ootschap te bestel
len ; ... dat, derhalve, client aangenomen 
te worden dat de vem>ootschap Dubom1et 
ten om·echte heeft nagelaten de aandacht 
van eiseres in hoger beroep te vestigen 
op het feit dat zij zich, ten deze, voorbe
hield zelf te onderhandelen over de leve
ring van de goederen die voor het goedge
keurde reclameplan bestemcl waren >>, 

te1·wijl, door aldus uitspraak te doen, 
het arrest zich tegenspreekt daar de 

beslissing dat, hoewel de brief van 
7 maart 1963 geen uitclrukkelijke last
geving verleende, hij althans normaal het 
recht impliceerde om de platen voor reke
Iling van eiseres te bestellen, en, met 
andere woorden, een stilzwijgende of 
impliciete lastgeving verleende, onvere
nigbaar is met de beslissing, die met name 
op het de:finitief rechterlijk gewijsde en 
de getuigenverhoren is geste1.md, dat de 
verweerster Roland Busselen Publicite 
geen enkele macht had om de platen als 
lasthebber te bestellen (schending van. 
artikel 97 van de Grondwet); 

en te1·wijl de lastgeving, die consensueel 
is, in elk geval in welke vorm dan ook kan 
worden verleend, zelfs op stilzwijgende 
of impliciete wijze, zodat het arrest, door 
te verklaren dat de brief van 7 maart 1963 
normaal het recht impliceerde om te 
bestellen, hoewel het aan de verweerster 
Roland Busselen Publicite niet de hoe
danigheid van lasthebber toekent, zich 
niet aileen tegenspreekt maar het defini
tief gewijsde van het vonnis van 9 maart 
1965 miskent (schencling van de artike
len 23 van het Gerechtelijk vVetboek en, 
voor zoveel als nodig, 1350, inzonderheid 
3°, en 1351 van het Burgerlijk Wet
hoek), alsmede het begrip van stilzwij 
gende of impliciete lastgeving en de 
gevolgen ervan (schencling van de artike
len ll08, ll34, 1135, 1984, 1985, 1987, 
1988, 1998 van het Bmgerlijk Wetboek 
en 25 van het Wetboek van koophandel), 
waaruit volgt dat de beslissing dat eiseres 
een fout heeft begaan evmunin wettelijk 
verantwoord is (schencling van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat het niet tegenstrijclig 
is, enerzijds, vast te stellen dat het vast
staat dat eiseres aan de eerste verweerster 
geen enkele lastgeving heeft verleend en, 
anderzijds, te beslissen dat de handel
wijze van eiseres echter in de geest van 
genoemde verweerster de overtuiging 
heeft doen ontstaan dat zij het door de 
partijen vastgestelde reclameplan ten 
uitvoer mocht brengen ; 

Dat een dergelijke beslissing noch het 
gezag van het rechterlijk gewijscle noch 
het begrip van stilzwijgencle of impliciete 
lastgeving miskent ; 

Dat het Inicldel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede Iniddel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1349, 1353, 
1382, 1383 van het Bmgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doonlat het arrest, om te beslissen dat 
eiseres de verweerster Roland Busselen 



-475-

Publicite schadeloos moet stellen voor 
de te haren laste uitgesproken veroorde
lingen, verklaart dat " de vennootschap 
Dubonnet ten om·echte heeft nagelaten 
de aandacht van eiseres in hoger beroep 
erop te vestigen dat zij zich, ten deze, 
voorbehield zelf te onderhandelen over 
d e levering van de goederen die voor het 
goedgekeurde reclameplan bestemd wa
ren >>, 

te1·wijl deze grond voornoemde beslis
sing niet verantwoordt, daar h et nadeel 
waarvan het arrest het herstel beveelt 
niet hieruit voortvloeit dat eiseres recht
streeks bij een leverancier van haar keus 
heeft besteld, doch overeenstemt met de 
vergoeding die aan de v erweerster Fonior 
verschuldigd is wegens de ontbinding 
van een overeenkomst voor het aangaan 
waarvan de verweerster Roland Busselen 
Publicite geen lastgeving had : 

Overwegende dat uit de samenvoeging 
van de gronden en van het beschikkende 
gedeelte van het arrest client te worden 
afgeleid dat het hof van beroep heeft 
gesteld dat de font die eiseres had begaan, 
namelijk de eerste verweerster er niet 
van te verwittigen dat zij zich voorbe
hield zelf te bestellen, deze laatste ertoe 
had gebracht een koopovereenkomst aan 
te gaan waarvan de ontbinding voor haar 
een verlies heeft meegebracht dat de 
veroordeling van eiseres om haar daar
voor te vrijwaren wil vergoeden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1017, 1042, 
1050 en 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

dom·dat het arrest, dat het vonnis 
wijzigt waarbij de verweerster Fonior 
was veroordeeld in de kosten van haar 
rechtsvordering tegen eiseres, deze laatste 
veroordeelt in de kosten van de beide 
instanties, 

tm·wijl genoemde verweerster tegen het 
vonnis geen hoger beroep heeft ingesteld 
(schending van de artikelen 1050 en 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek) en 
zij, nu zij in haar rechtsvordering in het 
ongelijk was gesteld, niet de veroordeling 
van eiseres in de desbetreffende kosten 
kon bekomen (schending van de artike
len 1017 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Overwegende dat de eerste rechter aan 
de tweede verweerster haar rechtstreekse 
vordering tegen eiseres heeft ontzegd en 

haar heeft veroordeeld in de kosten die 
toen op 60 frank waren begroot ; 

Overwegende dat de tweede verweer
ster tegen deze beslissing geen hoger 
beroep had ingesteld, zodat het arrest 
eiseres niet kon veroordelen tot betaling 
van genoemde kosten ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het arrest 
in zover het eiseres veroordeelt in de 
kosten die door het beroepen vom1is ten 
laste van de tweede verweerster waren 
gelegd ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan opdat hierover door 
de feitenrechter wordt beslist; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

13 januari 1972.- 1e kamer.- Voo?'
zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Fally en Faures. 

1e KAli'IER. - 14 januari 1972. 

1° BEVOEGDHEIDE N AANLEG. 
AANLEG. - BURGEB.LIJKE ZAKEN. 
KLEINE NALATENSCHAPPEN. - 0VER
NEMINGSRECHT. - BESLISSING VAN 
VAN OVERNAl\IE. - BESLISSING VAN 
DE VREDERECHTER. - KADASTRAAL 
INKOMEN VAN DE GEZAMENLIJKE ON
ROERENDE GOEDEREN NIET GROTER 
DAN 8.000 FRANK. - BESLISSING IN 
LAATSTE AANLEG. 

20 ERFENISSEN.- KLEINE NALATEN
SCHAPPEN. - 0VERNE!VIINGSRECHT. 
BESLISSING VAN DE VREDERECHTER. 
- KADASTRAAL INK OMEN VAN DE 
GEZAl\1ENLIJKE ONROERENDE GOEDE
REN NIET GROTER DAN 8.000 FRANK. 
- BESLISSING IN LAATSTE AA::-<LEG. 

30 BEVVIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - ZITTINGSBLAD 
WAARIN WORDT VASTGESTELD DAT 
DEGENE DIE RECHT HEEFT OP DE OVER
NEMING VAN EEN ONROEREND GOED, 
DAT ONDERWORPEN IS AAN DE ERFRE
GELING VAN DE KLEINE NALATEN
SCHAPPEN, DOOR DE MEERDERHEID VAN 
DE BELANGEN IS AANGEWEZEN. 
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VONNIS DAT VERKLAART DAT DE MEER
DERHEID EEN ANDERE ERFC+ENAAM 
HEEFT AANC+EWEZEN. ~ l\1ISKENNINC+ 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN RET ZIT
TINC+SBLAD. 

1 o en 2° De beslissing van de v1·ede1·echte1· 
op een vonle1·ing tot ove1·neming van 
bepaalde goede1·en, ingesteld kntchtens 
de wet van 16 mei 1900 bet?·effende de 
e1j1·egeling van de lcleine-nalatenschap
pen, is in lacttste actnleg gewezen wan
nee?' het kctdastmal inkomen van de 
gezamenlijlce onme1·ende goedeTen op de 
dag van de ove1·name niet gmte1· is dan 
8.000 jmnk (1). (Wet van 16 mei 1900, 
art. 10 [2].) (llnpliciete oplossing.) 

3° De bew.ijslcmcht van het zittingsblad, 
wacw·in wo?'dt vctstgesteld dat degene die 
1·echt heejt op de oveTneming van een 
onmm·end goed, clctt onde?'W01'pen is aan 
de e1j1·egeling van de lcleine nalaten
sclwppen, cloo1· de meenle1·heid vctn de 
belan gen is aangewezen, wonlt miskend 
doo1· het vonnis clctt vm·klacwt clat de 
meenle1·heid een ande1·e e1jgenaam heejt 
aangewezen (3). (B.vV., art. 1319 en 
1320.) -

(VAN SCHANDEVIJL A. EN LITISCONSORTEN, 
T. VAN SCHANDEVIJL ELIAS.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vmmis, op 8 september 1970 door de 
Vrederechter van het eerste kanton Aalst 
in laatste aanleg gewezen ; 

Over het rniddel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 1317 tot 1320 van 
het Burgerlijk vVetboek, door miskenning 
van de bewijskracht van het zittingsblad 
van 23 juni 1970 van het Vredegerecht 
van het kanton Aalst, en 4 van de wet 
van 16 mei 1900 betreffende de erfrege
ling van de Kleine nalatenschappen, zoals 
gewijzigd door artikel 3 van de wet van 
20 december 1961, 

doo1·dat het bestreden vmmis, om ver
weerder tot overneming te machtigen, 
overweegt « dat de stemming ter zitting 
van 23 juni 1970 volgende uitslag ople
verde : 2 st8lmnen voor de oorspronke
lijke aanlegger (thans verweerder), 1 stem 

(1) Of. noot 5, blz. 567 onder cass., 24 de
cember 1965 (Bull. en PASIC., 1966, I, 566); 
men raaclplege cass., 16 juni 1966 (ibid., 1966, 
I, 1319). 

(2) Artikel 10 van de wet van 16 mei 1900 

voor de aanlegger op tegenvordering 
(thans eerste eiser), een onthouding ,, 

te1·wijl het proces-verbaal van de zit
ting van 23 juni 1970 vermeldt : " aan
gezien er twee vragen tot overname zijn, _ 
namelijk door Van Schandevijl Arnold 
en Elias, gaan wij over tot stemming door 
de twee andere erfgerechtigden. Frida 
stemt ·voor Arnold in akkoord met haar 
echtgenoot en Willy onthoudt zich ,, 
zodat het vmmis het proces-verbaal met 
de uitslag van de stermning verkeerd 
gelezen heeft en de voorkeur clie toekomt 
aan degene die door de 1neerderheid van 
de belangen is aangewezen niet heeft 
geeerbiedigd : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van het Vredege
recht van het kanton Aalst, van 23 juni 
1970, vermeldt : « Aangezien er twee 
vragen tot overname zijn, namelijk door 
Van Schandevijl ATIJ.Old en Elias, gaan 
wij over tot sten=ing door de twee 
andere erfgerechtigden. Frida stemt voor 
Arnold in akkoord rnet haar echtgenoot 
en vVilly onthoudt zich , ; 

Overwegende dat het vom1is, door te 
verldaren « dat de stermning ter zitting 
van 23 jtmi 1970 volgende uitslag op
leverde : twee stermnen voor de oor
spronkelijke aanlegger (thans verweerder, 
Van Schandevijl Elias), een stem voor de 
aanlegger op t egenvordering (thans eerste 
eiser, Van Schandevijl Arnold), een ont
houd1ng ,, de bewijsk.racht van boven
vermeld proces-verbaal miskent; 

Dat het midclel gegrond is ; 

Om clie redenen, vernietigt bet bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan om erover door de feiten
rechter te worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de Vrederechter van het tweede 
kanton Aalst. 

14 januari 1972. ~ 1e kamer. ~ Voo?'
zitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. ~ VeTslaggeve1·, de 
H. l\1eeus. ~ Gelijlchticlende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaa.l. ~ Plei
te?·, de H. van Heeke. 

is thans vervangen door artikel 29, § 2, vervat 
in artikel 3 van cle wet van 10 oktobe1· 1967 
houdencle het Gerechtelijk Wetboek. 

(3) Vgl. cass., 15 februari 1971 (An·. cass., 
1971, b lz. 574.) 
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1e KAMER.- 14 januari 1972. 

10 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCIIRIFT. 
- EURGERLIJKE ZAKEN. - EEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. - EERSTE 
VONNIS DAT DE DRAAGWIJDTE VAN 
EEN HUUROVEREENKOMST OJ\'lSCHRIJFT. 
- LATFR VONNIS DAT AAN DEZE HUUR
OVEREENKOi\'lST EEN RUIJ\'lERE DRAAG
WIJDTE TOESCHRIJFT. - MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKl~ACHT VAN HET EER
STE VONNIS. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - EESLISSING DIE EEN EIS 
VERWERPT ZONDER EEN ANTWOORD TE 
VERSTREKKEN OP EEN VAc'f DE GRIEVEN 
WAAROP DE EIS IS GEGROND.- EESLIS
SING NIET MET REDENEN OJ\'IXLEED. 

1 o De bewijskmcht van een ee1·ste vonnis, 
dat de clmagwijdte van een huw·ove?'
eenlcomst omsch1·ijjt, woTdt mislcend doo1· 
het late1· vonnis, dat aan cliezeljcle htt'U?'
ove?·eenlcomst een ntimeTe d1·aagwijclte 
toelcent (1). (B.W., art. 1319 en 1320.) 

2° De beslissing die een eis ve1·we1pt zoncle1· 
een antwoonl te ve?·st?·elclcen op de con
clusie m.b.t. een van de omstandige 
g1·ieven wam·op deze eis is gegmncl, is 
niet met 1·eclenen omlcleecl (2). (Grand
wet, art. 97.) 

(DE SCHEPPER, T. VAN DE PITTE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 8 december 1967 en 21 okto
ber 1970 in hoger beroep gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1709, 1711, 1774, 
§ ·1 en§ 2-1, van het Burgerlijk Wetboek, 
voormelde bepalingen van artil~el 1774 
ingevoerd zijnde door de artikelen 6 van 
de wet van 7 maart 1929 en ll van de 
wet van 7 juli 1951, 1 en 3 van de wet 
van 26 juli 1952 tot beperking van de 
pachtprijzen, dit artikel 3 gewijzigd zijn-

(1) Men raadpiege cass., 29 april 1971 (A?'?'. 
cass., 1971, biz. 839) en 24 september 1971, 
stt1J?'a, biz. 93. 

(2) Cass., 22 oktober 1971, supm, biz. 196. 

de door artikel1 van de wet van 20 janu
ari 1961 , 1 en 4 van afdeling III van 
boek lll, titel Vlii, hoofdstuk II, van 
h et Burgerlijk Wetboek, ingevoerd door 
artikel1 van de wet van 4 november 1969 
tot wijziging van de pachtwetgeving en 
van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gtmste van huurders 
van landeigendommen, 

clooTdat het bestreden vonnis van 
21 oktober 1970 althans impliciet beslist 
dat de boomgaard, waarvan eiseres het 
gras aan verweerder verkocht, het voor
werp uitmaakte van een landpacht, en 
dat verweerder over een tweede pacht
periode van negen jaar beschikte, lopende 
sinds 1962, en dienvolgens enerzijds de 
vordering van eiseres welke er toe strekte 
te horen zeggen dat verweerder die boom
gaard niet meer zou 1nogen betreden on
gegrond verklaart, en anderzijds beslist 
dat de globale pachtprijs voor de hoeve
gebouwen en de boomgaard slechts 
11.250 frank per jaar mocht bedragen en 
dat eiseres de door verweerder gedurende 
de vijf laatste jaren to veel betaalde 
pachtgelden moest terugstorten, zulks 
om de reden dat het vonnis van 8 decem
ber 1967 vastgesteld zou hebben dat de 
tussen partijen gesloten huurovereen
komst onder toepassing van de pachtwet 
viel en dat verweerder over voormelde 
tweede pachtperiode beschikte, 

te1wijl, eeTste oncleTcleel, het vonnis van 
8 december 1967 slechts voor wat betreft 
de verhuurde gebouwen beslist had dat 
zij onder de toepassing van de pachtwet 
vielen en dat verweerder over een tvveede 
pachtperiode van negen jaar beschikte, 
waaruit blijkt dat, door impliciet te ver
klaren dat gezegd vonnis van 8 decem
ber 1967 zulks ook voor de boomgaard 
had beslist, het vonnis van 21 oktober 
1970 de bewijskracht miskent welke door 
de artikelen 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek aan het vonnis van 
8 december 1967 wordt gehecht; 

tweecle ondeTdeel, noch het vonnis van 
21 oktober 1970 noch het vonnis van 
8 december 1967 waarnaar het vonnis van 
21 oktober 1970 verwijst, enig antwoord 
inhouden op het middel waardoor eiseres, 
in haar conclusie genomen v66r het 
bestreden vonnis van 8 december 1967, 
voor de rechtbank liet gelden dat zij zelf 
de boomgaard onderhield, snoeide, be
mestte, en er de jaarlijkse fruitoogst van 
verkocht aan fruithandelaars welke zelf 
zorgden voor het plukken, en dat ver
weerder slechts het gras van de boom
gaard gebruikte, noch op het middel 
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waardoor eiseres, in haar eerste conclusie 
genomen na het vonnis van 8 december 
1967, daarenboven liet gelden dat de 
fruitexploitatie veruit het belangrijkste 
element was, daar het hier, zowel wat 
de kosten als de opbrengst betrof, jaar
lijks over tienduizenden franken ging, 
terwijl de verkoop van het gras aan ver
weerder slechts 4.000 frank per jaar 
bedroeg, noch op het middel waardoor 
eiseres in gezegde eerste conclusie, geno
Inen na het vonnis van 8 december 1967, 
liet gelden dat clit vonnis slechts betref
fende de gebouwen beslist had dat zij 
onder toepassing van de pachtwe~ vielen 
en zulks betreffende de boomgaard niet 
beslist had, zodat de constateringen van 
het vonnis van 21 oktober 1970 niet 
volstaan om het Hof in de mogelijkheid 
te stellen de wettelijkheid na te gaan van 
de beslissing van de rechters luidens 
welke de boomgaard het voorwerp was 
van een landpacht in de zin van de 
artikelen 1709 en 1711 van het Burgerlijk 
W etboek, en onder toepassing viel van 
de artikelen 1774, § 1 en§ 2-1, in dit wet
boek ingevoerd zoals hager gezegd, 1 en 
3 van voormelde wet van 26 juli 1952, 
gewijzigd zoals gezegd, 1 en 4 van afde
ling III van boek III, titel VIII, hoofd
stuk II, van het Burgerlijk Wetboek, 
ingevoerd zoals hoger gezegd, en het 
vonnis van 21 oktober 1970 dienvolgens 
niet gemotiveerd is zoals door artikel 97 
van de Grondwet wordt vereist : 

W at betreft het eerste onderdeel 

Overwegende dat het vonnis van 
21 oktober 1970 beschouwt dat het vonnis 
van 8 december 1967 besliste dat « de 
tussen partijen gesloten huurovereen
komst » onder toepassing van de pacht
wet valt, zodat verweerder over een 
tweede pachtperiode van 9 jaar be
schikte; 

Overwegende dat uit de afwijzing van 
de ganse oorspronkelijlre vordering van 
eiseres, die er ook toe strekte verweerder 
d e toegang tot de boomgaard te doen 
ontzeggen, alsook uit de berekening van 
de te veel betaalde pachtprijs blijl't dat 
het vonnis van 21 oktober 1970 impliciet 
aanneen~t dat het vomlis van 8 decem
ber 1967 had beslist dat niet aileen de 
verh1uing van de gebouwen maar ook 
clie van de boomgaard onder de pachtwet 
viel; 

Overwegende echter dat h et vonnis 
van 8 december 1967, na te hebben be
schouwd dat de eerste rechter t en on
rechte van oordeel was dat de verhm·ing 
« van de onderhavige gebouwen » 1liet 

onder toepassing van d e pachtwet viel, 
tot staving van zijn besluit dat de kwes
tieuze verhm·ing wel onder toepassing 
van de pachtwet valt, een aantal ver
moedens aanstipt die a lle betrekking 
hebben op de bestemming en exploitatie 
van de gebouwen en die gebouwen uit
druld,elijk tegenstelt aan de « gehuurde » 
gronden waarvan h et aanstipt dat het 
onverschillig is of en, zo ja, aan wie zij 
worden gehuurd, aldus duidelijk te ken
nen gevend dat zijn besluit dat de ver
weerder, bij toepassing van de pachtwet, 
beschikt over een tweede pachtperiode 
van 9 jaar, enkel betrekking heeft op de 
gebouwen; 

Overwegende dat het vonnis van 
21 oktober 1970, door impliciet aan te 
nemen dat het vonnis van 8 december 
1967 besliste dat ook de verhcuing van 
de boomgaard onder toepassing van de 
pachtwet viel, de bewijsKracht van laatst
vermelde vonnis Iniskent ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Over het derde Iniddel, afgeleid cut de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

cloo?'Clctt het bestreden vom~is van 
21 oktober 1970 de vordering van eiseres 
welke er toe strekte de tussen partijen 
afgesloten hum·overee1iliomst ten laste 
van verweerder te horen verbreken, 
ongegrond verklaart, zonder te antwoor
den op de door eiseres v66r het vonnis 
van 8 december 1967 genomen conclusie 
waarin zij liet gelden dat de bedreigende 
houcling van verweerder en van zijn in
wonende schoonzoon tegenover de fruit
handelaars, welke de vruchten van de 
boomgaard kwamen plukken, ontoelaat
baar was, en aan eiseres schade berok
kencle omdat de exploitatie van de boom
gaard door eiseres ten gevolge van der
gelijke feiten bemoeilijkt werd, daar d e 
fruithandelaars 1liet geneigd zijn tegen 
normale prijzen fruit te kopen op een 
boomgaard waarvan de toegang ge
sclliedde over het erf van verweerder, 
waarbij clan telkens clergelijke incidenten 
te vrezen waren, en zoncler te antwoorclen 
op de eerste conclusie, door eiseres gena
men na het vonnis van 8 december 1967, 
waarin eiseres liet gelden dat de vraag 
tot verbreking van de hum·overeenkomst 
onder meer stecmde op het onmogelijk 
maken door verweerder van de betrekkin
gen tussen partijen, onder meer door de 
toegang te ontzeggen van de boomgaarcl 
aan de personen door eiseres belast met 
het strooien van kunstmest en door zich 
op onaanvaarclbare wijze te gech·agen 
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tegenover de fruithandelaars aan wie 
eiseres jaarlijks de fruitoogst verkoopt, 
en waarin eiseres verwees naar de con
clusie welke zij v66r het vonnis van 
8 december I967 voor de rechtbank had 
genom en, 

te1·wijl dit gebrek aan antwoord gelijk
staat met een gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste moti
vering: 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
voor de rechter in hoger beroep, tot 
staving van haar vordering tot verbre
king van de verhuring van de gebouwen 
ten nadele van verweerder, grove tekort
komingen aa:r:-voerde ; 

Overwegende dat zij die grove tekort
komingen nader omschreef a ls zijnde : 
niet aileen zware achterstand in de beta
ling van de huurgelden en grove over
belasting en verwaarlozing van de ge
bouwen, maar ook « het onmogelijk 
maken van de betrekkingen tussen par
tijen, onder andere door de toegang van 
de boomgaard te ontzeggen aan de per
sonen door eiseres bela.st met het strooien 
van kunstmest, en het zich op onaan
vaardbare ·wijze te gedragen tegenover 
de fruithandelaars aan wie eiseres jaar
lijks de fruitoogst van de boomgaard 
verkoopt" en verwees naar haar vroegere 
voor de rechter in hoger beroep genomen 
en « als herhaald te beschouwen " con
clusie, waari.I1. zij die grief nog nacler om
schreef; 

Overwegende dat, zo het vonnis van 
2I oktober I970 de eerste twee grieven 
weerlegt, het integendeel in gebreke 
blijft het omstandig verwijt betreffende 
het orunogelijk maken van de betrekk:in
gen tussen partijen te beantwoorden; 

D at het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel dat slechts 
in ondergeschikte orde wordt aangevoerd 
voor het geval het eerste onderdeel van 
het eerste nliddel zou worden verworpen, 
noch op het tweede onderdeel van het 
eerste nliddel dat tot geen meer uitge
breide vernietiging kan leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis van 2I oktober I970 
in zover het I 0 aanneemt dat verweerder, 
bij toepassing van de pachtwet, ook wat 
d e boomgaard betreft over een tweede 
pachtperiode van negen jaar beschikt, 
2° de vordering van eiseres ertoe strek
kend verweerder de toegang tot de boom
gaard te horen ontzeggen, afwijst, 3° de 
vordering van eiseres tot verbreking van 

d e verhuring van d e gebouwen t en nadele 
van verweerder ongegrond verklaart, 
4° de globale pachtprijs en de t erug te 
betalen pachtgelden berekent met in
achtneming van het deel dat betrekking 
heeft op de boomgaard, en in zover het 
uitspraak doet over de kosten ; verwerpt 
de voorziening voor het overige; beveelt 
dat melding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opdat hierover door de feitenrechter 
zou worden beslist ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Mechelen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

I4 januari I972.- Ie kamer.- Vom·
zitteT, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. de Vreese. - Gelijlclttidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te?'S, de HH. Bayart en Philips. 

2e KAMER. - 17 januari 1972. 

I 0 V OORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - VRIJSPRAAK. -
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN I4 l\1AART I968, 
ARTIKEL 27-l. - VOORZIENBARE OF 
ONVOORZIENBARE HINDERNIS. - SOE
VEREINE BEOORDELING DOOR DE FEI
TENRECHTER. 

I 0 Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·elcen 
van belang, is het cassatiebe1·oep van de 
belclaagcle tegen een beslissing waa1·bij 
hij wo1·clt v1·ij gesp1·olcen (I), 

2° De jeitmwechte1· beoo1·deelt soeve1·ein, 
volgens de gegevens van cle zaalc, of een 
hincle1·nis al dan niet voo1·zienbaa1' was 
voo?' een bestutwde1· (2). (Wegverkeers
reglement van I4 maart I968, arti
kel 27-I.) 

(1) Cass., 7 september 1971, supm, blz. 20. 
(2) Cass., 7 oktober 1969 (An·. cass., 1970, 

blz. 140). 



-480-

(SA.l\fBUCINI EN ONDERLING VERZEKE
RINGSFONDS VOOR VERGOEDING VAN 
ARBEIDSONGEVALLEN « LA BELGIQUE 
INDUSTRIELLE ll, T. J.AMINET.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 maart 1971 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

I. Op de voorziening van Sambucini : 
- als beklaagde : 

Overwegende dat eiser geen belang 
heeft tegen een vonnis dat hem vrij
spreekt, cassatieberoep in te stellen, 

- als bmgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stulill:en waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening van eiser, 
burgerlijke p artij, betekend werd aan de 
partij waartegen zij gericht is ; 

II. Op de voorziening van La Belgique 
Industrielle : 

- in zover zij gericht is t egen de 
beslissingen op de strafvorderingen die 
tegen Sambucini en J aminet zijn inge
steld : 

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
partij, niet bevoegd is om cassatieberoep 
in te stellen t egen die beslissingen, ver
mits zij in de kosten hiervan niet werd 
veroordeeld ; 

- in zover zij gericht is tegen de 
beslissing op de bm·gerlijke rechtsvorde
ring van eiseres t egen J aminet : 

Over h et eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, 25-2, b en cl, 27-1 
lid 2, en 48-3, 5°, van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houclende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvorde
ring, 1382 en 1383 van het Bmgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het vonnis, enerzijds, om ver
weercler vrij te spreken en te verklaren 
dat de strafrechter niet bevoegd is om. 
kennis te n emen van de bm·gerlijke 
rechtsvorclering van eiser es, erop wijst 
" clat Jaminet (verweerder) niet m et 
overclreven snelheid reed, vermits hij 
wat verder clan d e plaats van de botsing 

is blijven stilstaan ; dat, gelet op de ver
houding van de snelheden, hij reeds 
begonnen had de bocht te nemen, toen 
Sambucini het trottoir verliet ; dat hij 
niet kon verwachten dat Sambucini de 
rijbaan in de onmiddellijke n abijheid en 
dezerzijds van een doorgang voor voet
gangers zou hebben overgestoken; dat 
Sambucini voor Jaminet een onvoorzien
bare en onvermijdelijke hindernis is 
geweest; en anderzijds, om de vrijspraak 
van Sambucini te b evestigen, zegt " dat 
in hager beroep geen nieuw gegeven naar 
voren is gekomen, d at d e bestreden be
slissing heeft kunnen wijzigen "• 

te1·wijl het vonnis alclus zijn beslissing 
stetmt op reclenen die onverenigbaar zijn, 
vermits de vrijspraak van Sambucini, 
beticht van overtrading van artikel 48-3, 
5°, van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968, insluit dat verweerder 
omnogelijk voor een onvoorzienbare hin
dernis is komen te staan en terwijl in 
ieder geval die redenen de verwerping, 
wegens onbevoegdheid, van de burger
lijke rechtsvordering van eiseres nie:t 
wettelijk rechtvaardigen : 

Overwegende dat d e omstandigheid 
dat een voetganger bij het oversteken 
van de rijbaan artikel 48-3-5° van het 
wegverkeersreglement niet heeft overtre
den , niet noodzakelijk insluit dat hij geen 
onvoorzienbare hindernis heeft opgele
verd voor de b estuurder van een voertuig 
dat op clie rijbaan reed ; 

Overwegencle clat de beoordeling van 
de rechtbank, luidens welke eiser zulk 
een hindernis voor verweerder heeft opge
leverd, van feitelijke aard is en derhalve 
onaantastbaar is ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genolnen; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt de eisers in de kosten 
van htm onclerscheiden voorziening. 

17 januari 1972. - 2e k amer.- J1o01'
zitte1·, de H. Perrichon, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. - Verslaggeve1·, de· 
H. Trousse. - Gelijkltticlencle conclttsie,. 
de H. D elange, aclvocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Fally. 
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2e KAli1ER. - 17 januari 1972. 

10 GER.ECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - VEROORDELING VAN VER
SOHILLENDE BEKLAAGDEN WEGENS ON
DERSOHEIDEN MISDRIJVEN. - flOOF
DELIJKE VEROORDELING IN DE KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING.- 0NWET
TELIJKHFID. 

20 CASSATIE. - Oli'I:VANG. - STRAF
ZAKEN.- ARREST VERNIETIGD WEGENS 
DE ONWETTELIJKHEID VAN DE VEROOR
DELING IN DE KOSTEN VAN DE STRAF
VORbERING, EN VAN DE LIJFSDWANG 
VOOR DE INVORDERING VAN DEZE 
KOSTEN. - CASSATIE BEPERKT TOT 
DEZE BESOHIKKE~TDE GEDEELTEN. 

1° Onwettelijlc is de hoofdelijlce ve?'OO?'deling 
Vifn ve1·schillencle belclaagden in alle 
lcosten van de st?·ajvo?·de?·ing, wannee1· 
de belclaagden ve1·oo?'cleeld zijn wegens 
onde1·scheiden misd?'ijven (1). (S.W., 
art. 50.) 

2o T¥ anneer een a1·1·est alleen ve1·nietigd 
wo1·dt wegens de onwettelijlcheid van de 
ve?·oo1·deling in de lcosten van de st?·aj
vorde?·ing en van de lijjsdwang voo1· de 
invo1·de1·ing van deze lcosten, is de ve?'
nietiging bepe1·lct tot cleze beschilclcende 
gedeelten (2). 

(VAN 1\'I:EERBEOK, T. MAATSOHAPPIJ «NEW 
HAMPSHIRE INSURANCE OOl\'I:P ANY OF 
lVIANCHESTER" EN MOREAU.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen eisers veroordeling op de strafvor
dering: 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 50 van 
het Strafwetboek, 2 en 4 van de wet van 
27 juli 1871 en 91 van de Grondwet : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 50 van het Strafwetboek, aileen per-

(1) Cass., 20 juli 1071 (An·. cass., 1971, 
biz. 1125). _ 

(2) Cass., 20 juli 1971, in voorgaande noot 
vermeld, redenen; men raadplege cass., 24 mei 
1965 (Bull. en PAsrc., 1965, I, 1026). 

CASSATIE, 1972. - l(i 

sonen die wegens een zelfde misdrijf door 
een zelfde vonnis of arrest zijn veroor
deeld, hoofdelijk tot de kosten zijn gehou
den; 

Overwegende dat het anest, na eiser
schuldig verklaard te hebben aan de
feiten waaraan hij deelgenomen had, hem 
onder bevestiging van het beroepen von
nis hoofdelijk heeft veroordeeld in alle 
kosten van eerste aanleg, hoewel hij 
vreemd is gebleven aan sommige door 
medebeldaagden gepleegde feiten, zonder 
vast te stellen dat alle kosten veroorzaakt 
werden door de misclrijven waarin alle 
beklaagden betrokken waren ; 

Overwegende dat bovendien het arrest 
vaststelt dat de kosten van eerste aanleg 
en van hoger beroep in totaal meer dan 
3.000 frank bedragen en beslist dat die 
kosten door middel van lijfsdwang kun
nen worden ingevorderd ; 

Overwegende dat het arrest a ldus voor
noemde wetsbepalingen heeft geschon
den; 

En overwegende voor het overige dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en dat het arrest geen 
enkele onwettelijkheid bevat die in aan
merking kan worden genmnen op de voor
ziening van eiser ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen eisers veroordeling jegens de bur
gerlijke partijen : 

Overwegende dat eiser geen enkel mid
del aanvoert ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het eisers hoofde
lijke . veroordeling in alle kosten van. 
eerste aanleg van de strafvordering: 
bevestigt en ten laste van eiser lijfs
dwang uitspreekt ; verwerpt de voor~ 
ziening voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeel t eiser in de negen 
tiende van de kosten en laat de overige 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst · 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

17 januari 1972.- 2° kamer.- Voo?'-· 
zitte?', de, H. Perrichon, raadsheer waar-
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de· 
H. Legros. - Gelijlcluidende conclusie" 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 17 januari 1972. 

CASSATIE. - BEVOEGDHEID. - STRAF
Z.AKEN. - MIDDEL WA.ARIN HET HoF 
WORDT UITGENODIGD NA TE GAAN OF 
DE VERSLAGEN VAN DE DESKUNDIGE 
OF DE l\'I:AATSCHAPPELIJKE ENQUETE 
TEN GUNSTE VAN DE BEKLAAGDE Ul'l
VALLEN. - HoF NIET BEVOEGD OM 
KENNIS ERVAL'< TE NEMEN. 

H et H of is niet bevoegd tot het beo01·delen 
van het voo1· de belclaagde al dan niet 
gtmstige Jcm·alcte1· van de gegevens die 
voo1·lcornen in de ve1·slagen van de des
Jcunclige of in de rnaatschappelijlce 
e1U]~tete (1). (Grondwet, art. 95, lid 2.) 

(WINNEPENNINCKX.) 

.ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de veroordelende beslissing : 

Over het middel afgeleid uit de schen
·ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Bmgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest namelijk 
gegrond is op een overweging die luidt 
als volgt : " Dat er in de verslagen van de 
deslnm.dige psychiater, dokter De Schut
·ter, of in het verslag over de maatschap- ' 
pelijke enquete betreffende Winnepen

:ninckx niets is dat pleit voor toegeeflijk
·heid te zijnen opzichte », 

te1·wijl de feitenrechter weliswaar op 
onaantastbare wijze de waarde van. een 
deslnm.digenonderzoek beoordeelt en rliet 
verplicht is het advies van de deslnmdige 
te volgen indien dit in strijd is met zijn 
overtuiging maar hij aan de inhoucl van 
het d esktm.cligenonderzoek geen interpre
tatie mag geven die onverenigbaar is met 
de bewoordingen van het verslag, zoclat 
hij de bewijskracht van clie akte nliskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 

·en 1322 van het Bmgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, om het midclel te 
onderzoeken, het Hof in de beoorcl.eling 

(1) ~fen raadplege cass., 1 december 1970 
(A1'1'. cctss., 1971, blz. 320). 

zou 1noeten treden van bet voor eiser al 
dan niet gtmstige karakter van de gege
vens die voorkomen in cl.e verslagen van 
de deslum.clige of in d e maatschappelijke 
enquete, becloeld in het nliddel, en die 
in de uiteenzettingen lliervan zijn over
genomen; 

Dat krachtens artikel 95, lid 2, van de 
Grondwet dergelijke beoordeling buiten 
de bevoegdheid van het Hof ligt ; 

Dat het middel clerhalve niet ontvan
kelijk is; 

En bverwegende dat de substantiele 
of op straffe van 1lietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkornstig de wet 
is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen het bevel tot daclelijke aanhou
ding: 

Overwegende dat de veroorclelende 
beslissing in kracht van gewijsde gaat 
door de verwerping van de voorziening 
clie ertegen werd ingesteld ; dat de voor
ziening gericht tegen het bevel tot dade
lijke aanhouding geen belang meer ople
vert en derhalve niet ontvankelijk is ; 

01n die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

17 januari 1972.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Capelle. - Gelijlcl~tidende conclttsie, 
de H. Delange, aclvocaat-generaal. -
Pleite1', de H. P. D'Haeyere (van de balie 
te Brussel ). 

ze KAMER. - 17 januari 1972. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZ.AKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEKSCHRIFT VAN 
EEN « BELANGHEBBENDE P.ARTIJ », TE 
WETEN DE PROCUREUR DES KONINGS. 
- VERZOEKSCHRIFT WA.ARIN WORDT 
GEWEZEN OP DE NAUWE BANDEN TUS
SEN ALLE l\'I:AGISTRATEN VANDE .RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG WA.ARVAN 
DE ONDERZOEKSRECHTER VERZOOHT 
WORDT EEN ONDERZOEK IN TE STELLEN 
TEN LASTE VAN DE ZOON VAN EEN VAN 
HEN.- VASTSTELLING DOOR HET HoF 
VAN CASSATIE DAT HET AANGEVOERDE 
FElT EEN VOLDOENDE GROND IS TOT 
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GEvVETTIGDE VERDENKING VAN DE 
ONDERZOEKSREOHTER BIJ WIE DE ZAAK 
AANHANGIG IS.- VERWIJZING NAAR DE 
ONDERZOEKSRECHTER VAN EEN ANDERE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. 

T¥ annee1· het H of van cassatie vaststelt 
dat het jeit dat in het ve?·zoelcsch?-ijt van 
een '' belanghebbende pm·tij », te weten 
de p7·ocu?'eU7' des Konings, wo1·dt aange
voe?·d, namelijlc het bestaan van nauwe 
banden tussen alle magist?"aten van de 
?'echtbank van ee1·ste- aanleg waa1·van de 
onde?·zoelcs?"echte?' ve1·zocht wonlt een 
onde1·zoek in te stellen ten laste van de 
zoon van een van hen, een voldoende 
g1·ond is tot gewettigde ve1·denlcing van 
de onde1'zoelcs7"echte7' bij wie de zaalc 
aanhangig ~s, ve1·wijst het de zaak naa1· 
de onde?·zoeks?·echte?' van een anden 
vechtbank van ee1·ste aanleg die hie1·van 
ve1·slag zal doen aan de ?"aadkame?' van 
die ?'echtbank (1). (Sv., art. 542, 544 
en 545.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 
IN ZAKE D ... ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift waarbij de Procureur des Konings 
bij de Rechtbank van eerste aanleg te 
V erviers verzoekt het door hem ten laste 
van Jean-Pierre D... gevorderde on
derzoek wegens de misdrijven omschre
ven in de artikelen 1, 2 en 3 van de wet 
van 24 februari 1921 en 3 en 11 van het 
koninklijk besluit van 3 december 1930, 
op grond van gewettigde verdenking, te 
verwijzen naar een onderzoeksrechter 
van een andere rechtbank van eerste 
aanleg; 

Overwegende dat, blijkens genoemd 
verzoekschrift en de bijlagen, verdachte 
de zoon is van een magistraat van die 
rechtbank en bij hem woont, aile magis
traten die van die rechtbank deel uit
maken, hem ketmen en particuliere be
trekkingen bestaan tussen hen en hun 
naaste families ; 

Overwegende dat die omstandigheden 
van zodanige aard zijn dat zij bij de in 
de zaak betrokken partijen en bij derden 
een gewettigde verdenking kmmen doen 
ontstaan omtrent de objectiviteit en de 

(1) Men r aadplege cass., 8 november 1971, 
sttpm, blz. 249, en 10 januari 1972, sup1·a, 
blz. 452. 

onpartijdigheid bij het verrichten van de 
daden van onderzoek en vervolging be
treffende de feiten van de telastlegging 
die thans bij de onderzoeksrechter aan
hangig is; 

Overwegende dat in deze stand van de 
rechtspleging geen enkele voorbereidende 
beslissing nodig blijkt ; 

Om die redenen, en gelet op de artike
len 542, 544 en 545 van het W etboek van 
strafvordering, die gewijzigd zijn bij de 
wet van 10 juli 1967, onttrekt de rechts
pleging aan de onderzoeksrechter van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ver
viers en verwijst deze naar de onderzoeks
rechter van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik, die hiervan verslag zal 
doen aan de raadkamer van die recht
bank. 

17 januari 1972.- 2e kamer.- Voo1' 
zitte7', de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V m·slaggever, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 januari 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFsTAND . - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN HET BESTUUR VAN FINAN-· 
OlEN, VERVOLGENDE PARTIJ, TEGEN 

EEN VRIJSPREKENDE BESLISSING. -
AFSTAND VAN DE VOORZIENING, WELKE 
AFSTAND GELIJK STAAT MET AFSTAND· 
VAN DE RECHTSVORDERING. - Anvo
CAAT VAN HET MINISTERIE VAN FINAN

CIEN.- BIJZONDERE VOLMACHT NOOD
ZAKELIJK. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
AFsTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN HET BESTUUR DER DOUA
NEN EN ACCIJNZEN TEGEN EEN VRIJ

SPREKEND ARREST.- AFSTAND DOOR 
EEN LASTHEBBER VOORZIEN VAN EEN 
)31JZONDERE VOLMACHT. - AFSTAND• 

DIE GELIJK STAAT !VIET AFSTAND VAN 
DE RECHTSVORDERING. - DECRETE

RING. 

go RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. 
FEIT LEVERT TEGELIJK EEN GEMEEN
RECHTELIJK MISDRIJF EN EEN OVER-· 
TREDING VAN DE DOUANE- EN ACCIJNS-· 
WETTEN OP. - VRIJSPRAA,K INZAKE. 
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RET EERSTE MISDRIJF. - BESLISSING 
VERHINDERT N IET EEN VERDERE VER· 
"VOLGING WEGENS HET TWEEDE MIS
DRIJF. 

4o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. 
BESLISSING GEWEZEN I NZAKE TEN LAS
TE GELEGD MISDRIJF. - BESLISSING 
HEEFT GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE 
TEGEN EEN MEDEDADER VAN OF MEDE

PLICHTIGE AAN DIT MISDRIJF, DIE 
LATER VERVOLGD WORDT. 

5° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN.- 0VERTREDING VAN DOUANE
EN ACCIJNSWETTEN. - MISDRIJF 
STRAFBAAR MET HOOFDGEVANGENIS
STRAF EN GELDBOETE . - VRIJSPRE
KEND ARREST. - 0NWETTELIJKE BE
SLISSING. - VOORZIENING VAN HET 
BESTUUR VAN FINANC:r.EN ALLEEN. -
0ASSATIE EN VERWIJZING ZIJN BEPERKT 
TOT DE BESCHIKKING OP DE RECHTS
VORDERING VAN HET BESTUUR. 

1° Om namens het bestttu?' van financien, 
ve1·volgende pa1·tij, op geldige wijze aj
stand te doen van een voo1·ziening tegen 
een beslissing van v1·ijspmalc, wellce af
stcmd gelijk staat met ajstand van de 

(1) Men raadplege cass., 2 februari 1971 
(An·. cass., 1971, blz. 534). 

(2) Cass., 21 december 1971 en 4 januari 
1972, stt1J?'a, blz. 410 en 435. 

(3) Eenstemmig wordt aangenomen dat een 
vrijgesproken beklaagde later wegens het
zelfde feit, zelfs onder een andere rechtskun
dige benaming, niet meer vervolgd kan worden 
-ongeacht de reden waarom hij van vervolging 
is ontslagen (cass., 13 juli 1942, Bull. en 
PASIC. , 1942, I, 170; 22 juni 1953, ibid., 1953, 
I, 849; 31 januari 1955, ibid., 1955, I, 567 ; 
4 februari 1957, ibid., 1957, I, 659; 28 oktober 
1957 en 10 februari 1958, ib·icl., 1958, I, 201 
en 623; 29 maart 1968, ibid., 1968, I, 804). 

De correctionele of de politierechter, die 
van een feit kennis neemt, moet immers dit 
feit in a ile opzichten onderzoeken en er de 
passende rechtskundige benaming aan geven ; 
.d e Vl'ijspraak slaat a ldus op het feit zelf, 
-ongeacht de benaming die er is aan gegeven. 
(Zie inzonderheid cass., 3 juni 1942, Bull. en 
PASIC. , 1942, I, 143; 16 oktober 1950, ibid., 
1951, I, 59 ; 20 december 1965, ibid., 1966, 
I, 551; 24 november 1969, 16 en 29 juni 1970, 
A?'?'. cass., 1970, blz. 290, 976 en 1024). 

Dat onderstelt natuurlijk dat het straf-

?'echtsvO?·de?·ing, moet de advocactt van 
het ministe1·ie van financien bewijzen 
dat hij een bijzonde?'e volmacht dam·toe 
bezit voo1· iedm·e belclaa gde ( 1). 

2° W annee?" het besttttt?' de?' doucmen en 
accijnzen, ve1·volgende pm·tij, doo?' een 
lasthebbe1·, voo1·zien van een daa1·toe 
st?"elclcende bijzonde1·e volmacht, ajstand 
doet van de voo?·ziening die het tegen een 
v1·ijsp1·ekend a?'?'est heejt ingesteld, de
C?'etee?'t het Hoj de ajstand van de voo?'
ziening, welke ajstand gelijk staat met 
afstand van de ?'echtsvo?"de?·ing (2). 

3° Wannee?" een jeit tegelijlc een gemeen
?'echtelijk misd?·ijj en een ove?'t?·edt'?~g 
van de douane- en accijnswetten opleve1·t, 
ve1·hindm·t het gezag van de v1·ijsp1·ekende 
beslissing inzake het gemeen1·echtelijlc 
misd1·ijj niet een late1·e ve1·volging en een 
ve?·oo?·deling wegens ove?'t?·eding van de 
dottane- en accijnswetten (3). (Algemeen 
beginsel van het gezag van gewijsde 
in strafzaken ; wet van 26 augustus 
1822, art. 247, laatste lid.) 

4° De beslissing doo1· het st?·ajge?·echt gewe
zen tegen degenen aan wie een misd1·ijj 
ten laste gelegd tvo1·dt, heejt geen gezag 
van gewijsde ten aanzien van een lcttm· 
ve1·volgde mededade1· van of medeplich
tige aan dat misd1·ijj : deze beslis-

gerecht het feit in aile opzichten kan onder
zoeken en het welke rechtskundige benaming 
ook kan geven. 

Dat is niet het geval wanneer, zoals hier, 
het vervolgde feit tegelijk een gemeenrechte
lijk misdrijf en een overtreding van de douane
en accijnswetten oplevert. 

Krachtens artikel 247, laatste lid, van de 
wet van 26 augustus 1822, kan het strafgerecht 
aileen dan van laatstbedoeld misdrijf kennis 
nemen wanneer het feit voorgebracht is door 
het bestuur der douane en der accijnzen. 
Stelt dit bestuur geen vervolging in, dan 
blijft de beslissing die Vl'ijspreekt van dat 
gemeenrechtelijk misdrijf, noodzakelijk zonder 
gevolg ten aanzien van een latere vervolging 
wegens het belastingmisdrijf (zie, met betrek
king tot een tweede vervolging na een eerste 
veroordeling, cass., 4 november 1946, Bttll. 
en PASIC., 1946, I, 399; 27 juni 1955, ibid., 
1955, I, 1163 en noot 2; R . JANSSENS DE 

BISTHOVEN, « Overwegingen omtrent de be
straffmg van de sluikerij terzake douanen », 

rede uitgesproken op de plechtige terechtzit
ting van h et Hof van 1 september 1955, 
biz. 19 en de noot 1). 

P.M. 
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8ing lean hem schaden noch baten (1). 
(Algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

5o W annee1· alleen het be8tUU1' van finan
cien cassatiebe1·oep heeft ingesteld tegen 
een a?'?'est waa1·bij zijn vrijgesp1·oken de 
beklaagden wegens een ove?'t?·eding van 
de clottane- en accijnswetten, die st1·ajbaa1· 
is met hoofdgevangeni88t?·af en gelcl
boete, cloet het H of, dat die beslissing 
ve1·nietigt, z~tlks maa1· in zove1· deze 
~titspmalc heeft gedaan op de ?'echtsvo?'
dering van het best~ttt?' (2) . (Wet van 
26 augustus 1822, art. 247, laatste lid.) 

(BELGI SCHE STAAT, M I N ISTER VAN FINAN
CI:EN, T . COLLIE EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op h et b estreden 
arrest, op 24 september 1970 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat Mr. Fernande-Fazzi 
D e Clercq namens eiser verldaard heeft 
afstand te doen van het cassatieb eroep; 

(1) Indien a lgemeen wordt aangenomen dat 
in strafzaken h et gezag van het gewijsde op de 
strafvordering geldt erga omnes, omdat die 
voi·dering ingesteld is namens de maatschappij 
(zie inzonderheid cass., 25 mei 1967, A1'1'. 
cass., 1967, biz. 1174 en de noot onder da t 
a rrest ; 2!l november 1968, ibid., 1969, biz. 336; 
27 n ovember 1970, i bid., 1971, biz. 292), strekt 
dit geza.g zich echt er n iet uit tot de mede
daders van en d e medeplichtigen aan h et door 
het strafgerecht uitgewezen m isdrijf, omdat 
d e instelling van de strafvordering waarop 
h et gezag van h et gewijsde in strafzaken 
gegrond is, onbelemmerd moet blijven. 

Die beperking wordt niet betwist, wanneer 
het eerste vonnis een veroordelende beslissing 
is : de later vervolgde mededaders of mede
plichtigen moeten immers even vrij en even 
volledig verdedigd kunnen worden a ls d e 
vroeger vervolgde da ders (zie R ep. 1n·at. d1· . 
belge, v° Chosejttgce, nr. 116; cass. , 16 novem
ber 1971, sup1·a, biz. 261 ; cass. fr., 22 juli 
1910, Si1·ey , 1914, I , 49 en noot). 

Die beperking wordt betwist, wanneer h et 
eerste vonnis een vrijspraak of een ontslag 
van vervolging is, hierop gegrond dat het feit 
niet gepleegd is of geen misdrijf oplevert 
(zie nee-rzijds Rep. p1·at. d1·. belge, v 0 cit., 
ru·s. 117 t o t 120; FAUSTIN-HELIE, Tmite 
d'instn10tion c1·iminelle, m·s . 998 en . vlg. ; 
VIDAL en li'LI.GNOL, D1·oit c1·iminel, 3• uitgaaf, 
nr.' 674; Roux, D?"Oit m·iminel, 2 • uitgaaf, 
hd. 2, blz. 215; BouzAT, Tmite de d?"Oit penal, 
m·. 1394; GARCON, Code penal, 2• uitgaaf, 

Overwegende dat blijkens de door 
eiser aan voormelde advocate verleende 
bijzondere volmacht, bedoelde afstand 
slechts ten opzichte van verweerders 
Collie, L eniere, Massart en Bulckaert 
geldt ; dat d erhalve de afstand in zover 
hij betrekking heeft tot de verweerders 
Lefebvre, Cardinael en Raes niet geldig 
is ; 

Overwegende dat h e t arrest voormeld e 
verweerders Collie, Leniere, Massart en 
Bulckaert vrijspreekt, derwijze dat de 
afstand van de voorziening met een af
stand van de rechtsvord ering door eiser, 
de vervolgend e partij, gelijkstaat ; 

Over het middel afgeleid uit de schen 
ding van de artikelen 1319, inzonderheid 
lid I, en 1320 van h et Bw-gerlijk . W et 
hoek, 247, inzonderh eid leden 1 en 2, 
van de algemene wet van 26 augustus 
1822 over de inning van de rechten bij in
en uitvoer en van de accijnzen, gewijzigd 
door artikel 29 van d e wet van 6 april 
1843, 182 van h et W etboek van straf
vordering, gewijzigd door artikel 1, 95°, 
van de wet van 10 juli 1967, 97 van de 
Grondwet, en van het beginsel vastgelegd 
in de artikelen 4, 13 (besluitwet van 5 au
gustus 1943, artikel 4) van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 

m·s. 146 tot 149; anderzijds GARRAUD, Tmite 
d'instntction m·iminelle, 2• uitgaaf, bd. VI, 
nrs. 2297 en 2298 ; DONNEDIEU DE V ARRES, 
DToit c1·im.inel, 3• uitgaaf, nr. 1564). Die 
strijdvraag moet nochtans worden beslist in 
de zin v an v oornoemd e beperking, omdat de · 
strafvordering tegen de vervolgde mededaders 
en medeplichtigen even vrij en even volledig 
moet kunnen geschieden a ls tegen de vroeger 
vervolgde daders. Discriminatie tussen de 
rechten d er vervolging en de rechten d er 
verdediging is des te minder denkbaar daar 
beide volstrekt noodzak elijk zijn voor een 
goede strafvordering (zie cass. fr., 28 februari 
1953, Si1·ey, 1953, I, 141 en d e noot A. LEGAL ; 
9 februari 1956, Dall., 1956, I, 501 en d e noot 
:M.B.M.P. ; vergelijk cass. , 10 maart 1924, 
Bttll. en PASIC., 1924, I , 241). 

Een andere interpretatie zou trouwens, in 
strijcl met artikel 6 van het Gerechtelijk Wet
hoek, dat artikel 5 van Burgerlijk Wetboek 
heeft vervangen, erop neerkomen aan een 
vrijspraak of aan een ontslag van vervolging 
dezelfde draagwijdte toe t e kennen a !s aan 
een als regel geldende beschikking (zie ca,ss., 
11 oktober 1938, Bull. en PASIC., 1938, 
I, 311). 

P .M. 
(2) Ca,ss., 29 september 1958 (Bull. en PASIC., 

1959, I, 105); 25 september 1961, b eschikkend 
. gedeelte (ibid., 1962, I, 98). 
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titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken en 246 van het W etboek 
van strafvordering, 

doo?·dctt het arrest, om de verweerders 
Carclinael, Raes en Lefebvre vrij te 
spreken, stetmt op het arrest van 
25 maart 1969 van het Hof van beroep 
te Gent, waarbij de verweerders Carcli
nael en Raes werden ontslagen van de 
telastlegging voorzien door artikel 2 van 
het ministerieel besluit van 22 jtmi 1965, 
hetwelk voorschrijft dat de invoer van 
levende dieren, aan gezoncli1eidscontrole 
onderworpen, geschieden moet langs de 
douanekantoren, en verklaart ·dat niet 
meer zou ktrm1en beslist worden, zonder 
in tegenstrijd met voormeld arrest te 
vallen, dat de in de telastleggingen be
doelde nmderen ingevoerd werden buiten 
de douanekantoren on1, 

tenvijl de verweerders Cardinael en 
Raes niet werden vervolgd wegens de 
invoer van de nmderen buiten de douane
kantoren om, maar wel om als daders of 
enigszins belanghebbenden ofwel als 
mededaders of medeplichtigen gepoogd te 
hebben aan de eerste wacht of aan elk 
ander kantoor, a lwaar zulks behoren zou, 
de vereiste aangifte te ontgaan betref
fende de invoer in Belgie van aan beper
kingen, verbodsbepalingen of controle
maatregelen onderworpen koopwaren, 

en terwijl verweerder Raes daarenbo
ven werd vervolgd mn al de dieren zonder 
geldige douanebescheiden van in de voor
behouden tolkring te hebben vervoerd 
naar het bi.J.u1enland, 

waaruit volgt dat, de feiten uit hoofde 
waarvan de voorn1elde verweerders wer
den vervolgd en clie welke tot het arrest 
van 25 maart 1969 aanleicling hebben 
gegeven van elkaar onderscheiden en 
verschillend zijnde, de rechter de bewijs
liTacht van deze beslissi.J.1g en het daaraan 
verbonden gezag miskent, en voorts zijn 
eigen beslissing ten aanzien van de voor 
h em gebrachte telastleggingen noch regel
matig noch wettelijk met redenen om
ldeedt : 

Overwegende dat de verweerders door 
de Belgische Staat, bestuur van douanen 
en accijnzen, vervolgd werden om, hetzij 
als daders of enigszins belanghebbenden, 
hetzij als mededaders of medeplichtigen, 
in de loop der maanden mei, juni en juli 
1967, te Nieuwkerke of elders langs de 
zuidergrens van Belgie, gepoogd te h eb
ben aan de eerste wacht of aan elk 
kantoor alwaar z'11lks behoren zou, de 
vereiste aangifte te ontgaan betreffende 
de illvoer in Belgie van koopwaren aan 

beperkillgen, verbodsbepalillgen of con
trolemaatregelen onclerworpen, hetzij 
13 nm.deren, die dezelfcle waren als deze 
waarvan gewag in hiernavermelcl arrest; 
dat verweerder Raes bovenclien vervolgcl 
werd om deze dieren zoncler geldige 
clouanebescheiden in de voorbeh:ouden 
tolomtrek en verder naar het bi.J.m.enland 
te hebben vervoerd; 

1. Ten opzichte van de verweerders 
Carclinael en Raes : 

Overwegende dat de voornoemde ver
weerclers, na vervolging van het openbaar 
millisterie, bij arrest van 25 maart 1969 
van het Hof van beroep te Gent werden 
vrijgesproken van de telastleggillg « in 
overtrecling met de artikelen 2 en 59 van 
het koninklijk besluit van 22 jmli 1965 
betreffende de invoer, doorvoer en uit
voer van levende clieren, levende clieren 
aan gezondheidscontrole onderworpen, 
namelijk 13 runderen, zelfs voor de door
voer, t e hebben illgevoerd buiten de 
douanekantoren aangeduicl in de bijlage I 
van voormeld besluit »; 

Overwegencle dat clit arrest enkel vast
stelt dat de feiten van illvoer van levende 
dieren, aan gezoncU1eidscontrole onder
worpen, buiten de aangeduide douane
kantoren « door het onderzoek en de 
behandelillg van de zaak voor het Hof 
tegen eerste beklaagde Raes en tegen 
tweede beklaagde Carclinael in hoger be
roep eve1mlin als in eerste aanleg bewezen 
zijn geworden n ; dat het geenszi.J.1s beslist 
dat die dieren langs becloelde douane
kantoren werden i.J.1gevoercl; clat het 
bestreden arrest derhalve, door te be
schouwen clat « thans niet meer zou lnm.
nen worden beslist, zonder in tegenstrijd 
te vallen met voormeld arrest (dit van 
25 maart 1969), dat deze runderen wel 
werden ingevoercl btliten de douanekan
toren om n, van bedoeld arrest een illter
pretatie geeft welke m et de termen ervan 
onverenigbaar is en alzo de bewijsliTacht 
van clit arrest miskent ; 

Overwegende dat zo vrijgesproken be
klaagden nadien wegens hetzelfde feit, 
zelfs anclers gekwalificeerd, niet m eer 
mogen vervolgd worden, ongeacht de 
reden die tot het ontslag van de rechts
vervolgi.J.lg aanleiding gaf, zulks oncler
stelt dat de strafrechter i.J.1 conectionele 
en politiezaken het feit onder alle op
zichten heeft mogen beoordelen en h et 
wettelijk heeft mogen kwalificeren ; dat 
wanneer, zoals ten deze, het ten laste 
gelegd feit en een gemeem·echtelijk nlis
drijf en een illbreuk op de wetgeving 
inzake douanen en accijnzen oplevert, 
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de strafrechter, bij toepassing van arti
k el 247 van de wet van 26 augustus 1822, 
bij gebrek aan vervolging door het be
stuur van douanen en accijnzen geen 
enkel oordeel kan vellen over h et fiscaal 
misdrijf, d erwijze dat de vrijspraak 
wegens het gemeenrechtelijk misdrijf 
zonder invloed blijft op de door vermeld 
bestuur later ingestelde v ervolging we
gens het fiscaal misdrijf; 

Dat door t e verklaren « dat thans niet 
meer zou kunnen beslist worden, zonder 
in tegenstrijd te vallen m et h et arrest 
van 25 maart 1969, dat de runderen wel 
werden ingevoerd buiten de douanekan
toren om " en " dat het feit dat, in huidige 
douanezaak, de vereiste aangifte aan d e 
douanekantoren een andere controle
maatregel b eoogt dan in de vorige zaak, 
namelijk een van fiscale aard, aan hoger 
vermelde vaststelling in rechte niets 
wijzigt ,, h et arrest de r egels van het rech
t erlijk gewijsde in strafzaken schendt; 

Overwegende dat het arrest, hoewel 
h et vaststelt dat " de binnengesmokkelde 
runderen m e t zijn weten door beklaagd e 
Raes van binnen de tolkring werden 
vervoerd naar het bi1menland >> h em 
eveneens van de tweede telastlegging, 
n am elijk d e nmderen zonder geldige 
douanebescheiden in de voorbehouden 
tolomtrek en v erder naar het binnenland 
te hebben vervoerd, vrijspreekt zonder 
zijn beslissing op enige r eden te steunen ; 
dat het arrest desomtrent niet met rede
n en is omkleed ; 

2. T en opzichte van verweerder L e
febvre: 

Overwegende dat deze verweerder geen 
p artij was in de door h et voormeld arrest 
van 25 maart 1969 beslechte zaak; dat 
de beslissing van vrijspraak van dit 
arrest, die trouwens niet eens gesteund 
was op de vaststelling dat het feit niet 
gepleegd werd of geen misdrijf opleverde, 
in de onderhavige vervolging geen gezag 
tegenover deze verweerder bezit en hem 
noch schaden, noch bevoerdeligen kan ; 

Overwegende dat, door te v erldaren 
dat " nu in rechte impliciet werd beslist >> 

door h et zelfde arrest van 25 maart 1969 
« dat de invoer van de runderen wei 
geschiedde langs de douanekantoren, 
bezwaarlijk nog wordt ingezien hoe t en 
slotte tweede beklaagde, L efebvre Ar
thur, schuldig zou kmmen ·worden v er
ldaard aan de t elastlegging >>, het bestre
den arrest en de bewijskracht van voor
m eld arrest miskent en de r egels van h et 

rechterlijk gewijsde in strafzaken 
schendt; 

Dat h et middel gegrond is ; 

Om die redenen, decret eert de afstand 
van de v oorziening t en opzichte van de 
verweerders Collie, Leni~re, Massart en 
Bulckaert ; vernietigt het arrest in zover 
het uitspraak doet over de vordering van . 
eiser tegen de v erweerders Lefebvre, Car
clinael en Raes betreffende de gevorderde 
boecen, verbeurdverklaringen, r echten en 
kosten; beveelt dat van onderhavig 
arrest m elding zal ·worden gemaakt op d e 
kant van de gedeeltelijk v ernietigde b e
slissing; veroordeelt eiser in d e 4/7 en d e 

.laatstgenoemde verweerders in de 3/7 van 
de, kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

18 januari 1972.- 2e k am er.- Voo7·
zitteT, de H. D elahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve7·, de 
H. Sury. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Fally en 
Bayart. 

2e KAMER. - 18 januari 1972. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
CONCLUSIE GRONDT EEN EIS OP EEN 
GETUIGENIS. - BESLISSING VERWERPT 
DE EISEN, ZONDER UITLEG TE GEVEN, 
GEWAAGT NIET VAN DIT GETUIGENIS. 
BESLISSING NIET REGELl\fATIG 1\rET 
REDENEN OMKLEED. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
CONCLUSIE GRONDT EEN EIS OP DE 
VASTSTELLINGEN EN BESLUITEN VAN 
EEN DESKUNDIGENVERSLAG. - BE
SLISSING VERWERPT DE EISEN, ZONDER 
UITLEG HIERVOOR TE GEVEN, GEWAAGT 
NIET VAN DIT VERSLAG.- BESLISSING 
NIET REGELMATIG MET REDENEN OM
KLEED. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
CONCLUSIE MET OPGAVE VAN EEN EIS 
EN DE REDENEN WAAROP DEZE BE-
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RUST. - BESLISSING DIE DE EIS .ALLEEN 
TEGENSPREEKT ZONDER EEN PASSEND 
ANTWOORD TE GEVEN OP DE REDENEN 

DIE DE EIS REOHTVAARDIGEN. - DE 
BESLISSING NIET J\'[ET REDENEN OlVI
KLEED. 

l 0 De beslissing die de eis, doo1· de bw·ge?'
lijke pa1·tij geg1·ond op een get~tigenis, 
ve1·we1pt en clie, zonde1· ~titleg hie1·voo1' 
te geven, niet gewaagt van clit get~tigenis, 
is niet 1·egelmatig met 1·edenen om
kleed (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° De beslissing die de eis, doo1· de btwge?'
lijlce pa1·tij geg·rond op de vaststellingen 
en besluiten vctn een deshmdigenve1·slag, 
ve1'tue1·pt en die, zonde1· ttitleg hie1'V001' te 
geven, niet gewaugt van dit ve1·slag, is 
niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleed (2). 
(Grondwet, art. 97.) 

3° De beslissing clie een eis tegensp1·eelct, 
zonde1· een passend antwoo1·d te geven op 
de 1·edenen wam·op de eis is geg1·ond, is 
niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleed (3). 
(Grondwet, art. 97.) 

(A CAMPO, WWE DEZAIRE, BENTE, 
WWE SPEELJ\fANS, EN NAAJ\'lLOZE VEN
NOOTSCHAP « LA ROYALE BELGE », 
T. HERBEN, NAAJ\rLOZE VENNOOT SCHAP 

« STRABED », TOURINGBEDRIJF « MEVIS 
TOURS >> EN NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP 
«HELVETIA>>.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het besireden 
arrest, op 26 mei 1971 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

I. W at betreft de voorziening van de 
naamloze vennootschap « La Royale 
Beige >> : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening van eiseres, burgerlijke 
partij, betekend werd aan de partijen 
tegen wie zij gericht is ; dat zij derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

(1) Verg. cass., 20 maart 1967 (A?'?'. cass., 
1967, biz. 896). 

(2) Zie cass., 28 januari 1963 (B1tll. en 
PAsiC., 1963, I, 601); verg. cass., 28 novem
ber 1960 (ibicl., 1961, I, 340). 

(3) Cass., 19 oktober 1970 (An·. cass., 1971, 
biz. 164); verg. cass., 13 december 1971, su.pm, 
.blz. 364. 

II. vVat betreft de voorzieningen van 
A Campo, Hubertina en consorten en 
Sente, Marie : 

Overwegende dat de voorzieningen 
enkel gericht zijn tegen de beslissing over 
d e burgerlijke rechtsvorderingen; 

Over het middel van A Campo, Huber
tina, en consorten, afgeleid uit de schen
cling van artikel 97 van <;le Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest de vorde
rin.g van de eisers n.iet ontvankelijk ver
klaart om d e reden « dat, ingevolge het 
onderzoek voor h et hof gevoerd, de 
hoofdbetichtingen ten laste van be
klaagde niet bewezen zijn ; dat in de 
gegeven tijds- en plaatsomstandigheden 
het geenszins bewezen is dat beklaagcle 
aan een overclreverr snelheid gereden 
heeft, evenmin dat hij een onvoorzichtig
heid aan de dag legde », 

te1·wijl de eisers in hl.m conclusie stelden 
dat het ongeval deels te wijten was aan 
de hoge en roekeloze snelheid van Herben 
en het totaal gebrek aan remkracht van 
d e twee voorste wielen van zijn voertuig, 
en tot bewijs hiervan aanvoerden : a) dat 
de snelheid, door verweerder op 40 km./ 
um· geschat, in werkelijkheid tussen 50 
a 60 km.fuur beclroeg, wat bleek uit de 
verklaringen van mede!nzittende Sche
bal, de opgelopen schade en de stand van 
de versnellingshefboom, zoals ook door 
de deskl.mclige in zijn verslag werd be
vestigd ; b) dat de deskunclige zelf deze 
snelheid als gevaarlijk achtte, zelfs bij 
niet mistig weder, omdat de sleet van de 
voorste reinvoeringen het re1nvermogen 
van het voer~uig tot 70 t.h. herleidden, 
clit is een remafstand van 26 a 27 meter; 
dat de eisers hieraan toevoegclen dat, 
gezien de r6lnming van n1etaal op metaal, 
dit remvermogen zeker niet meel· dan 
50 t.h. beclroeg, clit is een remafstand van 
35 meter; c) dat nochtans, gezien de 
clichte mist, naar de eigen verklaring van 
eiseres de zichtbaarheid beperkt was tot 
3 meter; en volgens getuigen niet meer 
dan 10 meter bedroeg; d) dat derhalve 
indien verweerder niet kon remmen of
schoon hij de tractor zag staan, het niet
telnin zijn plicht was te stoppen voor 
een hindernis die kon worden voorzien, en 
d e afwezigheid van remsporen er op wijst 
dat de remmen, gezien hl.m sleet en de 
roekeloze snelheid van verweerder, niet 
hebben gewerkt, 

terwijl h et arrest er zich toe beperkt 
een bewijsvoering tegen te spreken, zon
der op passende wijze de lniddelen die 
deze bewijsvoering staven te beantwoor
clen; het arrest immers niet toelaat te 
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weten waarom het acht dat verweerder 
geen onvoorzichtigheid begaan heeft of
schoon de eisers, aan de hand van getui
genissen en vaststellingen van een des
kt.mdige, aantoonden dat verweerder om 
reden van zijn snelheid en de toestand 
van zijn rernmen een remafstand van 
30 a 27, zoniet 35 meter, nodig had, 
hoewel, naar hij bekende, de zicht
baarheid tot 3 meter was beperkt, en 
meer bepaald de motivering van het 
arrest niet toelaat uit te maken om welke 
redenen de rechter in feite heeft willen 
beslissen hetzij dat het niet juist was dat 
verweerder met een snelheid, bij dichte 
mist, van 50 a 60 lrm. reed, en dat zijn 
wa.gen technisch niet in orde was, hetzij 
dat de snelheid waaraan hij reed en de 
toestand van zijn remmen in de gegeven 
weersomstandigheden niet gevaarlijk wa
ren, hetzij nog dat ofschoon verweerder 
met een gevaarlijke snelheid en met ge
vaarlijke rernmen reed, hij nochtans geen 
fout heeft begaan (schending van arti
kel 27 van de Grondwet), 

terwijl, nu de eisers zekere verklaringen 
van getuigen en vaststellingen van de 
deskundige inriepen om hun stelling te 
staven, het arrest minstens de reden 
moest aangeven waarom het deze getuige
nissen en deslnmdige vaststellingen niet 
tot de zijne maakt (dezelfde grondwette
lijke bepaling) : 

en over het middel van Sente, Marie, 
afgeleid uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 1382 van het 
Bm~erlijk W etboek, 

do01·dctt het bestreden arrest beslist dat 
de burgerlijke vordering van eiseres zon
der grand is, en deze beslissing steunt op 
de overweging « dat ingevolge h et onder
zoek voor het hof gevoerd, de hoofdte
lastleggingen van onvrijwillige doding en 
slagen of verwondingen ten laste van 
verweerder niet bewezen zijn, dat in de 
gegeven tijds- en plaatsomstandigheden 
het geenszins bewezen is dat verweerder 
aan een overdreven snelheid gereden 
heeft, evernnin dat hij een onvoorzichtig
heid aan de dag legde ,, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, eiseres in haar 
conclusie staande gehouden had dat ver
weerder volledig aansprakelijk was voor 
het ongeval onder meer om de reden : 
1° dat hij, bij dikke mist, met een snel
heid van minstens 50 a 60 km. per um· 
reed, dit volgens de gerechtelijke des
lnmdige, 2° dat deze snelheid, volgens 
dezelfde deskundige, gevaarlijk was, 
3° dat het minibusje dat door verweerder 
bestum·d werd teclmisch niet in orde was, 

4° dat de toestand van de remmen door 
de deslnmdige gevaarlijk genoemd werd, 
5° dat, nu de deskundige meent dat 
wij len Speelmans had moeten wachten 
tot dat de mist opgetrokken was, dezelfde 
redenering nog veel meer geldt voor ver
weerder die ondanks dezelfde mist, zijn 
lange reis gewoon verder zette, met een 
absoluut overdreven snelheid en met een 
technisch niet in orde zijnde minibusje, 
en het arrest deze conclusie niet beant
woordt; 

tweede onde1·deel, alleszins, uit de moti
vering van het arrest onmogelijk kan uit
gemaakt worden of de rechter in feite 
heeft willen beslissen dat het niet juist 
was dat verweerder met een snelheid, bij 
dikke mist, van 50 a 60 lrm. reed, en dat 
zijn wagen techn.isch niet in orde was, 
dan wel of hij in feite heeft willen beslis
sen dat de snelheid waarmede hij reed 
en de toestand van de rernmen van zijn 
wagen niet gevaarlijk waren, dan wel 
nog of hij in rechte heeft willen beslissen 
dat verweerder geen fout begaan had 
door een gevaarlijke wijze en met een . 
gevaarlijke toestand van de rernmen te 
rijden, onduidelijkheid en dubbelzinnig
heid ·welke het Hof in de onmogelijkheid 
stellen zijn controle uit te oefenen over 
de wettelijkheid van de bestreden beslis
sing en met het gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring gelijkstaat ; 

de1·de onderdeel, minstens, de conclusie 
waarbij eiseres de vaststellingen en be
sluiten van de gerechtelijke deskundige 
irn·iep diende beantwoord te worden ; 
wanneer een partij de besluiten en 
vaststellingen van een deskundig verslag 
irn·oept, de rechter die zich tegen deze 
besluiten en vaststellingen uitspreekt, 
verplicht is, om zijn beslissing regelmatig 
te motiveren, de redenen op te geven 
waarom hij deze besluiten en vaststellin
gen niet tot de zijne maakt, en ten deze 
het arrest het deskundige verslag niet 
eens vermeldt ; het alleszins uit zijn 
motivering onmogelijk kan uitgemaakt 
worden of h et hof van beroep in feite 
heeft willen beslissen dat het onjuist 
was dat de deskundige de snelheid van 
verweerder en de toestand van de rem
men van zijn wagen gevaarlijk genoemd 
had, dan wel of hij in feite heeft willen 
beslissen dat de deskunclige niet geloof
waardig was, of zich vergist had, dan wel 
nog of hij in rechte heeft willen beslissen 
dat verweerder, al reed hij in de door de 
deskundige vastgestelde omstandighedefi, 
geen fout begaan had in oorzakelijk ver
band met het verkeersongeval en meer 

,. 
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bepaald met de door eiseres geleden 
schade, onduidelijld1eid en dubbelzi:tmig
heid welke met het gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motiveri:t1g gelijkstaat : , 

Overwegende dat de eisers bij conclusie 
stelden dat het ongeval, gedeeltelijk zo 
niet geheel, te wijten was, deels aan de 
overdreven snelheid van 50 a 60 km. 
per um· waarmede verweerder reed bij 
duisternis en zeer dichte mist, deels aan 
het gebrek aan remvermogen van de 
voorste {vielen van dazes voertuig ; 

Dat zij, met betrekking tot de snelheid, 
zich beriepen op de verklaring van een 
medei:nzittende van het voertu:ig van 
verweerder en de vaststelli:t1gen en beslui
ten van de gerechtsdeslnmdige, die de 
snelheid op 50 a 60 Ian. per uur schatte 
en ze als gevaarlijk en in het geheel niet 
aan het gezichtsveld aangepast bestem
pelde ; dat zij, met betrekking tot het 
gebrek aan remvel'lnogen, zich eveneens 
op het verslag van dezelfde deskundige 
beriepen, die vaststelde dat de sleet van 
de voorste ren1voeringen het reinverino
gen van het voertuig tot ongeveer 70 t.h. 
verminderde en, u:it oorzaak van dit 
gebrek, voormelde snelheid zelfs gevaar
lijk achtte bij niet mistig weder ; 

Overwegende dat de enkele reden van 
het arrest « dat in de gegeven tijds- en 
plaatsomstandigheden het geenszins be
wezen is clat beklaagde aan een overclre
ven snelheid gereclen heeft, evernnin dat 
hij een onvoorzichtigheid aan de dag 
legde » geen regehnatig antwoord op daze 
omstanclige conclusie verstrekt ; dat ze 
niet toelaat te weten of en waarom het 
hof van beroep van oordeel is dat de 
verklaring van een medei:nzittende en de 
vaststellingen en besluiten van de des
lnmdige niet in aarnnerking kw1nen ge
nomen worden, clan wel of het hof van 
beroep becloelde verklari:t1g, vaststellin
gen en besluit aanne maar van oor
deel is dat een snelheid van 50 a 60 km. 
per uur bij du:isternis en zeer clichte mist 
niet overdreven is en dat het bestm·en 
van een voertuig met een gebrekkige 
reminrichting geen onvoorzichtigheid uit
maakt, althans geen oorzakelijk verband 
vertoont met het ongeval ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest i:t1 zover het uitspraak doet 
over de bm·gerlijke rechtsvorderingen van 
A Campo Hubertina en consorten en 
Sente Marie ; verwerpt de voorzieni:t1g 
van de naanlioze ve1mootschap « La 
Royale Belge » ; beveelt dat van dit 

arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders in 
de kosten van de voorzieningen van de 
partijen A Campo en consorten en Sente ; 
veroordeelt de naamloze ve1mootschap 
« La Royale Belge >> in de kosten van haar 
voorziening; verwijst de aldus beperkte 
zaal{: naar het Hof van beroep te Brussel. 

18 januari 1972.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slctggevm·, de 
H. N aulaerts. - Gelijlcl~tidende conclu
sie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Van Ryn, 
Struye, De Bruyn en B~ty~trt. 

2e KAMER. - 18 januari 1972. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VER.JARING VAN DE STRAFVORDERING. 
- GEEN CONCLUSIE. - RECHTER NIET 
VERPLICHT AAN TE GEVEN "WELKE 
DADEN DE VER.JARING HEBBEN GE
STUIT. 

2o C'ASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - VER.JARING. - BE
VOEGDHEID VAN RET HoF VAN CASSA
TIE 01\'l NATE GAAN OF EEN REGELll'l.A.TIG 
VOORGELEGDE PROCESAKTE DE VER.JA
RING VAN DE STRAFVORDERING HEEFT 
GESTUIT. 

3° VOORZIENING IN C'ASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD Ol'II ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING VAN ONBEVOEGDVERKLA
RING WAARBI.J GEEN VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE WORDT UITGE
SPROKEN l'lill'I' BETREKKING TOT DIE 
RECHTSVORDERING. - \'OOl,ZIENING 
VAN DE J~EKLAAGDE.- NIET-<JNTY.<\..-1\'
KELI.!KHE!D. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING WAARBI.J DE RECHTSVOR
DERING VAN DE BURGERLI.JKE PARTI.J 
AFGEWEZEN EN DEZE PARTI.J VEROOR
DEELD WORDT IN DE KOSTEN HIERV AN. 

VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 
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1 o Bij ontstentenis van een conclusie, is 
de 1'echte1· niet ve1·plicht in zijn ve1'001'
clelencle beslissing de p1'0cesakten aan te 
geven waanloo1· de ve1jm·ing van de 
st1·ajvonle1·ing 1·egelmatig . we1·d ge
stttit (1). (Grondwet, art. 97.) 

·20 Het Hof van cassatie is bevoegd om te 
onde1·zoelcen of e1· 01ule1· de 1·egelmatig 
voo1'gelegde p1·ocesakten een akte voo1·
komt waa1'doo1· de ve1ja1·ing van de 
stmjv01·de1·ing we1·d gestuit (2). 

ao· w eg~ns het ontb?·eken vctn belang is niet 
ontvankelijk de voo1·ziening van de be
lclaagde tegen een beslissing waa1·bij 
het st1·ajge1·echt zich onbevoegd ve1·klaa1't 
om ttitspmak te doen op de btwge1·lijke 
1'echtsvo1'de1·ing die tegen die beklaagde 
is ingesteld, en tegen hem geen ve1'001'de
ling ttitsp1'eelct met bet1·ekking tot die 
1'echtsvo1·cZe1'ing (3). 

4o W egens het ontb1·eken van belang is niet 
ontvankelijlc de voo1'ziening van de be
lclaagde tegen een beslissing waa1·bij de 
1'echtsvo1·de1'ing van de bu1·ge1'lijke pa1·tij 
afgewezen en die pa1'tij ve1·oo1·deeld 
wo1·dt in de kosten hie1·van (4). 

(HAELTERJ\i.AN, 
T. GRAAF J. DE LA,LAING EN VAN LAETHEl\1.) 

ARREST. 

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

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen gewezen op de 
strafvordering : 

1° in de zaak notitienummer 9881/70 : 

Overwegende dat eiser geen belang 
heeft om zich te voorzien tegen een be
slissing waarbij hij van de vervolgingen 
ontslagen wordt; 

2o in de zaak notitienummer 695/71 : 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest nagelaten heeft 
vast te stellen dat de strafvordering ver-

(1) en (2) Cass., 9 maart 1970 (An· . cass., 
1970, blz. 644); 25 juni 1971 (ibicl ., 1971, 
blz. 1098). 

(3) Cass., 8 november 1971 , sttp1'a, blz. 247. 
(4). Cass., 8 december 1970 (A1'1'. cass., 1971, 

blz. 346). 

jaard is en minstens te preciseren dat de 
verjaring geldig onderbroken werd : 

Overwegende dat, bij afwezigheid van 
conclusie op dat punt, de rechter niet 
gehouden is in geval van veroordeling, 
enerzijds, expliciet vast te stellen dat de 
strafvordering niet verjaard is, ander
zijds, de alden van de rechtspleging aan 
te duiden die de verjaring onderbroken 
hebben; 

Dat, door eiser te veroordelen, het 
arrest, op impliciete wijze, wettelijk heeft 
beslist, zoals aan de hand van de stukken 
van de rechtspleging blijkt, dat de straf- _ 
vordering niet verjaard is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van de rechten van de 
verdecliging, 

doo?"dat het arrest niet antwoorclt op d e 
conclusie waarin eiser voorhield clat niet 
bewezen is door bewijskrachtige gegevens 
dat hij op 3 januari 1971 zou gejaagd 
hebben buiten de vastgestelde tijdstippen 
en onder meer er op wees dat de jacht
wachter die hem zou betrapt hebben 
flagrante vergissingen begaan had : 

Overwegende dat het arrest de conclu
sie passend beantwoorclt door er op te 
wijzen « dat uit de stukken en de behande
ling ter terechtzitting afcloencl is gebleken 
dat beklaagde op 3 januari 1971 , clus in 
de gesloten jachttijd, door jachtwach
ter V ... jagend werd aangetroffen; dat 
beklaagde op dat ogenblik voorzien was 
van een jachtgeweer en patronen, feit 
waarvan hij geen redelijke en overtui
gende verklaring kon geven ; dat de 
jachtwachter heeft bevestigd dat be
klaagde dat geweer in jagende houcling 
droeg en dat het geladen was ; dat de 
jachtwachter, die beklaagde heeft gem
terpelleerd en ondervraagd, ongetwijfeld 
in staat was om zich van dichtbij de visu 
hiervan te vergewissen » ; 

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 beslissingen gewezen over de 
burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat het arrest het hof 
van beroep onbevoegd verklaart om te 
oordelen over de burgerlijke vordering 
tegen eiser ingesteld in de zaak num
mer 9881/70 en de bmgerlijke vordering 
tegen hem ingesteld in de zaak 695/71 

r~ 



-492-

ongegrond verklaart ; dat het eiser gener
lei grief toebrengt, zodat de voorziening, 
bij gemis aan belang, niet ontvankelijk 
18; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
nin.g; veroordeelt eiser in de kost;en. 

I8 januari I972. - 2e kamer.- Voo?'
zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H . Delahaye, 
raadsheer waarnemend · voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. R. De Rouck (van de balie 
te Dendermonde). 

2e KAMER. - 18 januari 1972. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
LANDLOPERIJ. - GETUIGE GEHOORD 
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK, 
ZITTING HOUDENDE IN HOGER BEROEP. 
- V ASTSTELLING DAT GETUIGE ONDER 
EDE IS GEHOORD. - NIET-VASTSTEL
LING VAN DE BEWOORDINGEN VAN DE 
EED. - NIETIGHEID VAN HET VONNIS . 

TVannee1· de ?'echtbanlc, zitting houdencle 
in hoge1· be1·oep inzalce landlopeTij, een 
getuige onde1· ede heeft gehoonl, zonde1· 
dat de bewoonlingen wam·in de eed 
we1·d afgelegd vastgestelcl zijn in het 
claa?·op gewezen vonnis of in het zittings
blacl, is het vonnis nietig, inclien het 
dit onwettig afgenomen getuigenis niet 
heeft gewee1·cl (I). (Sv., art. I55 en I76.) 

(lVIASFRANCX.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op I6 november I97l in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde ; 

Over het; middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen I55 

(1) Verg. cass., 28 mei 1956 (Bttll. en PAsrc., 
1956, I, 1033); zie cass., 6 februari 1956 (ibid., 
1956, I, 574). 

Krachtens artikel 16bis van de wet van 
27 november 1891 tot beteugeling van land
loperij en bedelarij, aangevuld bij artikel 1 
van de wet van 6 augustus 1971, zijn de in 
het Wetboek van strafvordering voorgeschre
ven vormen toepa.sselijk op het hoger beroep 

en I76 van het Wetboek van strafvorde
ring en 16bis van de wet van 27 novem
ber I89I, aangevuld door artikel I van 
de wet van 6 augustus I97I : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, zetelend in hoger beroep, een 
getuige heeft gehoord; dat, zo in het zit
tingsblad wordt vastgesteld dat deze 
getuige de eed heeft afgelegd, het even wei 
uit de vermelclingen van het vonnis of 
van het zittingsblad niet blijkt dat de 
eed in de bij de wet voorgeschreven 
vorm afgelegd werd ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
t.e Gent, zitting houdend in hoger beroep. 

I8 januari I972.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?·, de H. Delahaye,_ raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijlclttidencle conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 18 januari 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VoNNis 
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
IN HOGER BEROEP RECHTDOENDE. -
BESLISSING INZAKE EEN BEVOEGD
HEIDSGESCHIL. - VoORZIENING v66R 
HET EINDVONNIS. - 0NTVANKELIJK
HEID. 

Oak al w01·clt zij v661· het eindvonnis inge
steld, tach is ontvanlcelijlc de voo1·ziening 
tegen een vonnis van de co?'?'ectionele 
1·echtbank, in hoge1· be?'oep ?'echtcloende, 
inzake een bevoegdheidsgeschil (2). (Sv., 
art. 4I6, lid 2.) 

tegen de beslissingen in dezen gewezen. Het 
Hof, dat kennis neemt van een ontvankelijke 
voorziening tegen de beslissing van de cor
rectionele rechtbank, uitspraak doende op 
zodanig hoger beroep, oefent toezicht uit op 
de regelmatigheid van de rechtspleging en 
op de wettelijkheid van de beslissing (cass., 
16 november 1971, su.pm, blz. 26R). 

(2) Cass., 14 april 1970 (An·. cass., 1970, 
blz. 742) en noot 2. 
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(DElliUYNCK EN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « AANNEMINGEN ROMMENS SYL
VERE », T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« COTONNIERE DE L'EPINE ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het ·bestreden 
vonnis, op 26 februari 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk ; 

I. Op de voorziening van de eiser, 
beklaagde: 

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 
rechtsvorclering : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na te hebben verklaard clat de eerste 
rechter bevoegd was om van de vordering 
kennis te nemen, alvorens verder uit
spraak te doen een deskundige aanstelt 
om de door de burgerlijke partij geleden 
schade te ramen ; 

Overwegende dat de voorziening slechts 
ontvankelijk is in zover zij gericht is 
tegen de beslissing betreffende de be
voegdheid; dat eiser hieromtrent geen 
middel aanvoert ; 

Overwegende dat de andere beslissin
gen van het vonnis geen eindbeslissingen 
zijn in de zin van artikel 416 van het 
W etboek van strafvordering ; 

II. Op de voorziening van de eiseres, 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof v ermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening werd betekend 
aan de partijen waartegen ze gericht is; 

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

18 januari 1972.- 2e kamer. -~ Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Versee. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 19 januari 1972. 

1 o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
ARCHITECT TEGEN WIE ALS TUCHT
STRAF SCHORSING IS UITGESPROKEN. ~ 
VERVOLGD WEGENS INDIENING VAN 
EEN AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING 
TIJDENS RET TIJDPERK DAT HIJ GE
SCHORST IS. - lNDIENING VAN EEN 
AANVRAAG · OM BOUWVERGUNNING. 
BE GRIP. 

2o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
VERVOLGD WEGENS INDIENING VAN 
EEN AANVRAAG Olli , BOUWVERGUNNING 
TIJDENS EEN TIJDPERK GEDURENDE 
HETWELK HIJ BIJ TUCHTMAATREGEL 
GESCHORST IS. - RAAD VAN BEROEP 
VAN DE 0RDE DIE EEN STRAF UIT
SPREEKT OM TIJDENS DIT TIJDPERK 
EEN PLANTE HEBBEN OPGElliAAKT. -
WETTELIJKHEID. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - TUCHTZAKEN. -
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE vAN· 
AaCHITECTEN.- BIJ CONCLUSIE AAN
GEVOERD l\UDDEL DAT TER ZAKE NIET 
MEER DIENENDE IS WE GENS DE VAST
STELLINGEN VAN DE RAAD. - GEEN 
VERPLICRTING EROP TE ANTWOORDEN. 

1 o en 2° De indiening van een aan1Yraag 
om bottwve1·gunning kan impliciet om
vatten de daa1'1nee ve1·bonden, voo?·af
gaande jeiten, onde1· mem· het opmaken 
van het e1·bij gevoegde plan. De1·halve 
wettelijk is de beslissing van de nationale 
mad van de 01·de die een tuchtstmj uit
Sp1'eelct tegen een m·chitect, die een plan 
heeft opgemaalct tijdens een tijclpe1'lc 
gedu1·ende hetwellc hij bij tuchtmaat1·egel 
gescho1·st is, te1·wijl hij zich diende te 
ve1·decligen uit hoojde van de indiening 
tijdens dit tijdpe1·k van een aanv·raag om 
bouwve?·gunning waa1·bij het plan was 
gevoegd. (vVet van 26 j1.mi 1963, art. 21, 
§ 1, lid 3, 23, 24, § 1, 26 en 32 .) 

3o De mad van de 01·de van a1·chitecten 
moet niet ande1·s antwoo1·den op een bij 
conclusie aangevoe1·d middel dat te1· zake 
niet mee1· dienende is wegens de vast
stellingen van zijn beslissing (1). 
(Grondwet, art. 97 .) 

(1) Vgl. cass., 23 maart en 22 juni 1970 
(A1'1'. cass. , 1970, blz. 695 en 991). 
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(T ... , T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, door de franstalige Raad van 
beroep va.n de Orde van architecten, 
zetelende te Luik, gewezen op 26 mei 1971 
en niet op ll mei 1971 zoals de voorzie
ning vermeldt ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, § 1, lid 3, 23, 
24, § 1, 26, 32 van de wet van 26 jmli1963 
tot instelling van een Orde van architec
ten en 97 van de Grondwet, 

doonlat, nu ·eiser was opgeroepen om 
zich te verantwoorden over het verwijt 
·dat hij, hoewel hij een tuchtmaatregel 
van schorsing had opgelopen die op 
.2 september 1970 ten einde liep, op 
·25 augustus 1970 bij de stad Luik een 
aanvraag om een bouwvergunning had 
ingediend en nu hij in zijn conclusie had 
betoogd « dat het plan, voorwerp van de 
op 25 augustus 1970 verleende bouwver
·gmming, pas na 2 september, datum van 
het verstrijken van de schorsingstermijn, 
moest worden ingediend ... , dat clit plan 
enkel betrekking had op het bouwen 

· ·van een loggia, achtergevel, en het afbre
ken van een trap, dat het vanzelf spreekt 
dat het plan niet door de h. T ... werd 
ingediend ,, de bestreden beslissing ten 
laste van eiser als straf een schorsing van 
een jaar uitspreekt, op grond « dat eiser 
in hoger beroep erkent het plan, voor
werp van de bij stad Luik ingediende 
aanvraag, te h ebben opgemaakt; .. . dat, 
clientengevolge, uit de bekentenis van de 
betrokkene volgt dat hij een beroeps
activiteit heeft uitgeoefend, hoewel de 
tijd, gedurende welke hij geschorst was, 
niet was verstreken; ... dat hij tevergeefs 
tracht de belangrijkheid van deze tucht
overtrecling te bagatelliseren door aan te 
voeren dat het slechts om kleine werken 
ging ... ; dat deze omstandigheid zonder 
uitwerking blijft ; dat eiser in hoger 
beroep, clie gestraft was door de tucht
colleges van de Orde waartoe hij belwort, 
verplicht was zich scrupuleus te onder

. werpen aa.n de 111aatregel clie tegen h em 
was gen0111en , , 

te1·wijl de beslissing aldus ten laste van 
eiser een feit in aanmerking neemt dat 
hem niet was verweten en waarvoor hij 
niet geroepen was zich te verantwoorden 
(schending van de hiervoren bedoelde 
bcpalingen met uitzondering van arti
kel 97 van de Grondwet) en, bovendien, 

geen passend antwoord geeft op de con
clusie waarbij eiser betwistte het plan 
te hebben ingediend (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing tegen eisei· als straf een schorsing 
van een jaar uitspreekt, op grond dat 
hij erkent het plan te h ebben opgemaakt 
dat het voorwerp is van de op 25 augus
tus 1970 bij de stad Luik ingediende aan
vraag om een bouwvergwu1ing en dat, 
dientengevolge, uit de bekentenis van de 
betrokkene volgt dat hij een beroepsac
tiviteit heeft uitgeoefend, hoewel de tijd, 
gedm·ende welke hij geschorst was, niet 
was verstreken ; 

Overwegende dat uit de gedingstukken 
en onder meer uit de op 16 november 
1970 aan eiser gerichte oproeping volgt, 
dat hij zich moest verantwoorden wegens 
diverse feiten, onder andere, over een 
aanvraag om een bouwvergwu1ing die 
op 25 augustus 1970 te Luik was inge
diend, gechu·ende het tijdperk dat tegen 
hem een tuchtmaatregel van schorsing 
was gen0111en ; 

Overwegende dat d~ raad van beroep, 
zonder enige van de in het middel aan
geduide wettelijke bepalingen te schen
den, heeft ln.mnen beslissen dat het indie
nen van een aanvraag 0111 een bouwver
gwuling impliciet de voorafgaande daden 
omvatte die daarmee verbonden zijn, 
onder meer het opmaken van het plan ; 

Overwegende dat, nu de raad van 
beroep had aangenomen dat het plan, 
voorwerp van de aanvraag om een ver
gmming, gedmende het schorsingstijd
perk was opgemaakt, de conclusie waar
bij eiser aanvoerde dat de plans niet door 
hem waren ingediend, alle belang ver
loor ; dat de raad van beroep niet ver
plicht was hierop te antwoorden ; 

D at het middel 1liet kan worden aan
genm11en; 

0111 die redenen, verwerpt de voorzie
lling; veroordeelt eiser in de kosten. 

19 januari 1972. - 3e kamer. - Voo?·
zitte·r, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve7·, de H . Ger
niers. Gelijkltticlende conclusie, de 
H . Duchatelet, advocaat-generaaL 
Pleite?'S, de HH. Fally en Ansiaux. 
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3e KAMER. - 19 januari 1972. 

1° CASSATI E. - BEVOEGDHEID . 
TUCHTZAKEN. - VERSCHRIJVING IN 
RET CASSA'£1EVERZOEKSCHRIFT. -BE
VOEGDHEID Oll'[ ZE TE VERBETEREN. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL).
RAAD VAN DE 0RDE VAN ARCHITEC
TEN. - BEVOEGDHEDEN. 

3° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RAAD VAN DE 0RDE VAN ARCHITEC
TEN. - INDIVIDUELE lliAATREGEL DIE 
GEEN TUCHTSTRAF IS, BEVOLEN OM EEN 
INBREUK OP DE VOORSCHRIFTEN VAN 
DE PLICHTENLEER TE VOORKOMEN OF 
DAARAAN EEN EINDE TE 1\iAK.EN. -
BE GRIP. 

1° Bij de beoonleling van een voo1·ziening 
. in ttwhtzaken is het H oj bevoegd om een 

ve1·sch1·ijving - in het cassatieve?'zoelc
sch?"ift te ve?"bete1·en, wannee1· deze dttide
lijlc blijlct uit de context e1·van ( 1). 

2° De 1·aad van de Onle van a1·chitecten is 
niet alleen bevoegd om de bij aTtilcel 21 
van de wet van 26 jtmi 1963 bepaalde 
ttwhtst1·afjen uit te sp1·elcen, wannee1· een 
lid van de 01·de schtddig bevonden woTdt 
acm een telco1·tlcoming in zijn p lichten, 
maa1· oolc om individtwle maat1·egelen te 
bevelen die niet het lca?·alcte1· vm·tonen 
van een tuchtstm:f, ten einde een inbTeuk 
op de voo1'sch1·ijten van de plichtenlee1· 
te voo1·lcomen of daa1·acm een einde te 
malcen (2). (Wet van 26 juni 1963, 
art . 19, 20, 21 en 31. ) 

3° Geen individuele maat?·egel, die do01· 
de 1·aad van de Onle van aTchitecten 
wettelijlc lean w01·den bevolen ten einde 
een inb1·etdc op de vooTsclu·ijten van de 
p lichtenlee1· te voo1·lcomen of daw·aan 
een einde te maken, is de beslissing, 
waa1·bij een w·chitect, die op de tabel 
van cle 01·de als zeljstandig w·chitect is 
ingesclweven, ve1plicht w01·dt zijn clien-

(1) Vgl. in burgerlijke zaken: cass., 9 januari 
1969 (A1T. cass., 1969, blz. 453); inzake 
directe belastingen : c::tss . , 21 november 1957 
(Bull . en PASIC., 1958, I , 273) en in strafzaken: 
cass., 8 decem ber 1970 (An·. cass ., 1971, 
blz. 352). 

sten slechts aan sommige bepaalde pe1·so
nen te veTlenen voo?" de uitvoe1·i-ng van be
paalde wedcen, een ve1·zelce1'ing aj te 
slttiten bij een do01· de 1·aad van de 01·de 
e1·lcende ve1'zeke1·ingsmaatschappij en, 
voo1· ellce opd1·acht de voomf gaande 
machtiging van de 1·aad te vmgen (3) . 
(Wet van 26 jtmi 1963, art. 4, 5 en 17. ) 

(ORDE VAN ARCHITECTEN, T. P ... ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, door de franstalige raad van 
de Orde van architecten, zetelende te 
Luik, &ewezen op 5 mei 197 1 en niet op 
28 apr1l 1971 zoals de voor ziening ver
meldt; 

Over het middel afgeleid nit de schen
d ing van de artikelen 4, 5 en 17 van de 
wet van 26 jtmi 1963 tot inst elling van 
een Orde van architecten en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat de bestreden sententie, hoewel 
ze de inschrijving van verweerder op d e 
tabel van de Orde, a ls zelfstandig archi
tect, handh aaft, de uitoefening van het 
beroep van architect echter onderwerpt 
aan diverse voorwaarclen, nameli jk 1 o zijn 
diensten slechts aan sornmige bepaalde 
p ersonen te verlenen voor de u itvoering 
van bepaalde werken ; 2° een verzekering 
af te sluiten bij een door de raacl van de 
Orde erkende verzekeringsm aatschappij , 
3° voor elke opdracht de voorafgaande 
machtiging van de raad te vragen, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, de inschrijving 
a lleen op de tabel van de Orde of op een 
l ijst van sta.giairs de toelating inslu i£ 
h et beroep van architect uit te oefenen 
overeenkomstig de voorschriften van de 
p lichtenleer inzake het beroep , zonder
clat deze uitoefening echter kan worden 
onderworpen aan sommige bijzondere 
voorwaarclen waarvan de vervulling, 
v66r elke hancleling van het beroep, door 
de raacl van de Orde zou worden beoor
deeld, waaruit volg t dat, door de uit-

(2) en (3) Cass., 23 juni 1970 (A1'1'. cass. , 
1970, bl z. 1000); 26 januari en 9 februari 1971 
(ibid., 1971, blz. 508 en 555). 
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oefening van het beroep te beperken door 
bepaalde voorwaarden te stellen, de be
slissing, enerzijds, door tegenstrijdigheid 
is aangetast welke gelijkstaat met een 
-ontbreken van gronden en, anderzijds, 
de gevolgen van de inschrijving op de 
tabel van de Orde miskent ; 

tweede onde1·deel, hoewel artikel 22 van 
h et reglement van plichtenleer de archi
tecten de raad geeft htm burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid te dekken door een 
verzekeril1.gsovereenkmnst aan te gaan, 
de raad van de Orde echter niet bevoegd 
is om deze raadgevil1.g in een verplichting 
om te zetten of om een yerzekeringsmaat
.sch appij te erkennen : 

Overwegende dat uit artikel 5 van de 
wet van 26 jtmi 1963 tot instelling van 
een Orde van architecten blijkt dat de 
inschrijvil1.g op een van de tabellen van 
de Orcle aan de architect het recht ver
l eent zijn beroep zelfstandig uit te oefe
nen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
·sing geen individuele maatregelen heeft 
bevolen ten einde een inbreuk op de voor
·schriften van de plichtenleer te voorko
.men of o1n daaraan een einde te maken ; 
-dat de beslissil1g zegt de inschrijving van 
-verweerder op de tabel van de Orde te 
hancli1aven en hem tevens gelast zijn 
beroep van -architect slechts uit te oefe
nen « voor leden van zijn fanlilie of van 
zijn aangetrouwde familie n,en voor wer
lren waarvan het beschikkende gedeelte 
het voorwerp preciseert; « zijn burger
rechtelijke aansprakelijkheid als archi
tect te verzekeren bij een door de raad 
van de Orde erkende verzekeringsmaat
schappij n en ten slotte « voor elke op
dracht de voorafgaande machtiging van 
de raad van de Orde te vragen die, alvo
rens ze te verlenen, zal nagaan of de 
bovenvermelde voorwaarden vervuld 
:zijn n; 

Overwegende dat de raad van beroep, 
door deze injtmcties zijn machten heeft 
overschreden en de wettelijke gevolgen 
van de inschrijving van een architect op 
de tabel van de Orde h eeft miskend ; 

Dat h et middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing; beveelt dat van clit arrest 
melcling zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter uitspraak wordt gedaan; ver
wijst de zaak naar de anders samenge
stelde franstalige raad van beroep van de 
Orde van architecten . 

19 januari 1972.- 3e kamer.- Voo?'
zitte?·, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Ger
niers. Gelijklttidende conclusie, de 
H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Ansiaux. 

Op dezelfde dag heeft het Hof een 
arrest in dezelfde zin gewezen in zake de 
Orde van architecten tegen G ... , op 
een cassatieberoep van 7 juni 1971 tegen 
een beslissil1g van dezelfde raad van 
beroep van 28 april 1971. 

1e KAMER. - 21 januari 1972. 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RAAD V.A,N DE 0RDE VAN ARCHITEC
TEN.- BEVOEGDHEDEN. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RAAD VAN DE 0RDE VAN ARCHITEC
TEN. - INDIVIDUELE 1\'lA..A.TREGEL DIE 
GEEN TUCHTSTRAF IS TEN EINDE EEN 
OVERTREDING VAN DE VOORSCHRIFTEN 
VAN D E PLICHTENLEER TE VOORKOMEN 
OF DAARAAN EEN EINDE TE :MAKEN. -
BE GRIP. 

1° De mad van de 01·de van a1·chitecten is 
niet alleen bevoegd om de bij a1·tikel 21 
van de wet van 26 jttni 1963 bepaalde 
tuchtst1·afjen ttit te .sp1·eken, wannee1· een 
lid van de Onle schuldig bevonden wo1·dt 
aan een teko1·tlcoming aan zijn plichten, 
mam· oolc om individttele maat1·egelen 
te bevelen die niet het lca?·akte?' hebben 
van een tttchtst1·aj, ten einde een ove?'t?'e
ding van de voo1·sclwijten van de plich
tenlee?' te voo1·komen of dam·aan een 
einde te malcen (1). (Wet van 26 jtmi 
1963, art. 19, 20, 21 en 31.) 

2° De ve1·plichting doo1· de ?'aad van de 
Onle aan een m·chitect opgelegd om alle 
opdmchten die ctan de m·chitect als dus
danig w01·den toeve?'tTottwcl, aan een 
voo1·ajgaande toelating en aan een p1·e-

(1) Cass., 26 januari 1971 (A1'1', cass., 1971 , 
biz. 511) en 19 januari 1972, redenen, sttp1·a, 
biz. 495. 
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ventief toezicht te onde1·we1·pe?1, is onve1·
enigbaa1· met de v1·ijheid van ttitoefening 
van het beToep van m·chi tect, zoals die 
doo1· de wetten van 20 jeb1·ua1·i 1939 en 
26 juni 1963 woTdt beoogd, en lean de1·
halve niet de individuele maat1·egel zijn, 
die niet het lea1·alete1· heeft van een tttcht
st?·aj, wellce de Raad van de 0Tde wette
lijle lean bevelen ten einde een ove1·t1·eding 
van de voo1·schrijten van de plichtenleeT 
te voo1·leomen of daa1·aan een einde te 
maleen (1). (Wet van 20 februari 1939 
en wet van 26 juni 1963.) 

(BELLEN S, T. ORDE VAN ARCHITECTEN; 
ORDE VAN ARCHITECTEN, T. BELLENS.) 

ARREST. 

HET HOF; -· Gelet op de bestreden 
b eslissing, op 18 mei 1971 gewezen door 
d e R.aad van beroep van d e Orde van 
architecten m et het Nederlands als voer
taal; 

Overwegende dat, nu b eide p artijen 
t egen dezelfde beslissing cassa tieberoep 
h ebben ingest eld, beide voorzieningen 
ambtshalve dienen samengevoegd t e wor
den ; 

I. '\)\Tat d e voorziening van B ellens 
betreft : 

Over h e t middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12 van de wet van 
20 februari 1939 op de bescherming van 
de titel en van het beroep van architect, 
2, 4, 5, 17, 19 en 20 v an de wet v an 26 jlmi 
1963 tot oprichting van de Orde van 
architec ten, 

doonlat d e bestreden b eslissing, na de 
inhoud te hebben vermeld van de attesten 
afgeleverd door de werkgever van eiser 
en op grand van redenen luidens welke 
d e functies van deze laatst e tach zeer 
veel tijd zouden vergen en eiser aldus 
niet over d e nodige tijd zou b eschikken 
om een onbeperkt aantal opdrachten a ls 
zelfstandig architect behoorlijk uit te 
voeren , eiser toelaat dit beroep uit te 
oefenen mits volgende beperkingen : 
1° alvorens een opdracht definitief te 
aanvaarden, een summiere beschrijving 
van deze opdracht en de schatting van de 
uitvoeringsprijs over te leggen aan d e 
R aad van d e Orde en toelating te vragen 
om d eze opdracht uit te voeren ; 2° de 
plannen en bestekken vanal de a lzo toe-

(1) ~Ien raadplege ca.ss., 19 januari 1972, 
r eden en , sttpra, biz. 495. 

gelaten opdrachten uit eigen beweging 
aan de Raad van de Orde over te leggen ; 

tenvijl h et vereisen van een vooraf
gaande toelating voor de uitvoering van 
elke opdracht als architect niet verenig
b aar is met de r echten van de leden van 
d e Orde noch m et de vrijheid van uit
oefening van h et beroep van architect, 
het een voorwaarde voegt bij die welke 
d e wet bepaan, en de Raad van d e Orde 
daardoor zijn b evoegdheid t e buiten gaat 
(schending van a.l de aangehaalde wets
bepalingen) : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing aan eiser de toelating verleent om 
het beroep van zelfstandig architect uit 
t e oefenen, mits de b eperking dat, voor
dat hij een opdracht definitief aanvaardt, 
hij een summiere b eschrijving van deze 
opdracht en d e sch atting van de uitvoe
ringsprij s aan de Raad van de Orde zal 
overleggen en aan die Raad de toelating 
zal vragen om deze opdracht uit t e voe
ren en dat hij de plannen en bestekken 
en al zijn aldus toegela t en opdrachten aan 
de Raad van d e Orde zal overleggen, om 
de reden dat h et vaststaat, rekening 
houdende m et de dienstprestaties die hij 
voor zijn werkgever moet leveren, dat 
hij niet over de nodige tijd beschikt om 
een onbeperkt aantal opdrachten als 
zelfstandig architect behoorlijk uit te 
voeren; 

Overwegende dat d e artikelen 2 en 19 
van de _wet van 26 juni 1963 tot installing 
van een Orde van architecten, aan de I 
raden van d e Orde de macht verlenen 
om maatregelen te treffen die ertoe 
strekk en de eer, de discretie en de waar
digh eid van de leden van de Orde in de 
uitoefening en naar aanleiding van de 
uitoefening van h et beroep te verzekeren ; 

Overvvegende dat deze m aatregelen 
individuele m aatregelen kunnen zijn die, 
zonder het k arakter van tuchtsanctie t e 
vertonen, ertoe strekken een inbreuk op 
de door de artikelen 2 en 19 van voor
melde wet b ep aalde voorschriften van de 
plichtenleer t e voorkomen of daaraan 
een einde te stellen ; 

Overwegende echter dat de door de 
b eslissing bevolen maatregel, die erop 
neerkomt al de opdrachten van een 
architect aan een preventief toezicht en 
aan een voorafgaande toelating te onder
werpen, onverenigbaar is m et de vrijheid 
van uitoefening van het beroep van 
architect, zoals die door de wetten van. 
20 februari 1939 en 21 juni 1963 wordt 
b eoogd; 
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Dat daaruit volgt dab de Raad van 
beroep van de Orde van architecten, door 
eiser de hierboven bedoelde verplichtin
gen op te leggen voor elke opdracht van 
architect, de hem door de artikelen 2 en 
19 van de web van 23 juni 1963 verleende 
mach ten is te buiten gegaan; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. \Vat ~e voorziening van de N atio
nale Raad van de Orcle van architecten 
betrefb: 

Overwegende dat, door het aannemen 
van de voorziening door Bellens ingesteld, 
de voorziening van de N ationale Raad 
van de Orde van architecten zonder 
voorwerp is geworden ; 

Om die redenen, voegt samen de zaken 
ingeschreven op de alge1nene rol onder 
de nummers 909 en 915; vernietigt de 
bestreden beslissing ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan; zegb dat erover 
door de feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar de Raad van beroep 
van de Orde van architecten met het 
Nederlands als voertaal, uit andere leden 
samengesteld. 

21 januari 1972.- 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1· , de 
H. Gerniers. - Gelijlclttidende concl~tsie, 
de H. Dmnon, advocaat-generaal. 

1Pleite1·, de H. Philips. 

Op dezelfde dag zijn twee soortgelijke 
arresten gewezen op voorzieningen tegen 
beslissingen van 18 mei 1971 gewezen 
door de Raad van beroep van de Orde 
van architecten, met het N ederlands als 
voerbaal, in zake, eensdeels, Borsier tegen 
de Orde van architecten en van deze 
Orde tegen Borsier, en, anderdeels, De 
Vriese tegen dezelfde Orde en inzake 
deze Orde tegen De Vriese. 

1e KAMER .. - 21 januari 1972. 

1o WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING IN DE TIJD. - GERECHTE
LIJK WETBOEK, ARTIKEL 1068. 
DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER 
BEROEP.- BEPALING INZAKE RECHTS-

PLEGING VAN TOEPASSING OP DE GE
DINGEN DIE HANGENDE ZIJN BIJ .HAAR 
INWERKINGTREDING. 

2° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN.- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN 
HET HOGER BEROEP.- GERECHTELIJK 
WETBOEK, ARTIKEL 1068. - BE
VOEGDHEID «RATIONE lVIATERIAE »VAN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
Oi\f KENNIS TE NEJ\fEN VAN HET GE
SCHIL. - VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN BEROEP OM HET GESCHIL TE 
BESLECHTEN. 

3° VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE lVIOTORRIJTUIGEN. - BEDING 
VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
WAARIN DE VERZEKERAAR ZICH EEN 
RECHT VAN VERHAAL VOORBEHOUDT 
OP DE VERZEKERDE. - WETTELIJK
HEID. - BEGRIP. 

4° VERZEKE.RINGEN.- VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEICERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - BEPALING 
y AN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
DAT DE VERZEKERAAR GEEN VERHAAL 
OP DE VERZEKERDE RAN UITOE]'ENEN, 
\VEGENS DE NIET-UITVOERING VAN EEN 
BINNEN EEN BEPAALDE TERl\UJN TE 
VERRICHTEN HANDELING, INDIEN DEZE 
VERZEKERDE GEEN SCHULD TREFT EN 
HIJ DEZE HANDELING ZO SPOEDIG 
i\IOGELIJK HEEFT VERRICHT. - UIT
LEGGING. 

1° A1·tilcel 1068 van het Ge1·echtelijk Wet
boelc, bet1·e[Jende de devol~ttieve lcmcht 
van het hoge1· be1·oep, is een bepaling 
inzalce 1'echtspleging die van toepassing 
is op de 1'echtsgedingen die hangende 
zijn bij hact1' inwe1·lcingt1'eding, de 
1e jamta1·i 1969 (1). (B.W., art. 2; 
G.W., art. 3; v\ret van 10 oktober 1967 
houdencle clit wetboek, overgangsbepa
lingen, art. 6.) 

2° Wannee1· het hoj van be1·oep, 1'echtscol
lege in hoge1· be1·oep inzalce de beslissin
gen zowel vcm de 1·echtbanlc van lcoop
handel eLls van de 1'echtbcmlc vctn ee1·ste 

(1) ]\'[en raadpiege cass., 17 juni 1971 (A?·?·. 
cass., 1971, biz. 1047}; 8 oktober 1971, sttpm, 
biz. 152 en de noten; conciusie van procureur
generaai Ganshof van der llieersch v66r cass., 
22 oktober 1970 (Bull. en PAsrc., 1971, 
biz. 168}, en de noot get. W .G. onder cass. , 
25 juni HJ71 (A?'?'. cass., 1971, biz. 1081 en 
voig.). 



- 499 

aanleg, kennis neemt van een hoge1· 
be1'oep tegen een vonnis van de 1·echtbank 
van koophandel, die ove1' de zaalc zelj 
~titspmak heeft gedaan, moet dit hoj 
kmchtens a1·tilcel 1068 van het Ge?·echte
lijk l'Vetboek, ten gevolge van de devoltt
tieve kTacht van het hoge1· be1·oep, het 
geschil beslechten, zeljs indien de ?'echt
bank van ee1·ste aanleg en niet de 1·echt
banlc van lcoophandel ratione matei·iae 
bevoegcl was om van het geschil kennis 
te nemen (1) (2). 

3° Geen enkele wetsbepaling ve1·biedt dat 
in een ove1·eenlcomst bet1·efjende de ve?·
plichte aanspmkelijlcheidsve?·zelce1·ing in
zalce moton·ijtttigen wonlt bedongen dat 
de ve1·zelce?·aa1·, in ve1·band met de aan 
de getm ffene te betalen ve1·goedingen, 
een 1·echt van vedwal heeft op de ve1'
zeke?·de indien, op het ogenblik dat hij 
de schade ve1·oo?·zaakt, het voe?'tttig niet 
gedekt is doo1· het 1·eglementai1· voo?·ge
sch?-even schouwingsbewijs (3) en zan
de?· dat bovendien het bestaan moet 
~vo1·den bewezen van een ande1·e jout of 
van een oo1·zakelijk ve1·bancl tttssen dit 
ve1·zuim en de schade. (B.W., art. 1134; 
wet van 1 juli 1956, art.ll, lid2, en 21.) 

4° De bewi.fskracht van de bepaling van 
een ove1·eenkomst bet1·efjende de ve1'
plichte aanspmkelijkheidsve1·zeke1·ing in
zake moto?Tijtuigen, naa1· luid wam·van 
« wannee1· het ve1·zttim van een binnen 
een bepaalde te1'mijn te ve1Tichten han
deling (ten gtmste van de ve1·zelcemm·) 
een ve1·haal op de ve·rzelcenle tot gevolg 
heejt, dit ve1·haal (evenwel) niet kan 
wo1·den ~titgeoejend, indien de ve1·zeke1·de 
geen sclndd t1·ejt en hij het ve1·zuim zo 

(1) Men raadplege cass., 16 maart 1876 
(Bull. en PASIC., 1876, I, 185), 9 juli 1891 
(ibid., 1891, I, 202), 13 juni 1907 (ibid., 1907, 
I, 291) en 21 april 1966 (ibid., 1966, I, 1057). 

(2) V66r de inwerkingtreding van arti
kel 1068 G-.W., wanneer de appelrechter de 
beslissing wijzigde van de_ eerste rechter die 
ten gronde uitspraak had gedaan, spra.k hij 
zich niet uit bij wege van evocatie, maar ten 
gevolge van de devolutieve kracht van het 
boger beroep : men raadplege hieromtrent 
cass., 13 juni 1907 (Bull. en PASIC., 1907, 
I, 291) en 16 maart 1967 {A1T. cass., 1967, 
biz. 880). Men raadplege in strafzaken, cass., 
16 en 23 februari 1970 (A1T. cass., 1970, 
biz. 564 en 589) en 25 januari 1970 (ibid., 1971, 
biz. 505). V66r de inwerkingtreding van 
artikel1068 G.vV., wanneer het hofvan beroep 
een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, 
die ten gronde uitspraak Had gedaan, wijzigde 

spoedig mogelijlc he1·steld heeft », wo1·dt 
niet miskend doo1· het an·est dat beslist, 
dat geen « venttim van een binnen een 
bepaalde te1·mijn te ve?Tichten hande
ling », in de zin van deze bepaling, is 
het jeit het voe1·tuig tot het ve1·lcee1· te 
hebben toegelaten op het ogenblik dat het 
de schade heejt ve1·oo1·zaakt, zonde1· te 
zijn gedelct doo1· het 1·eglementai1· voo1·
gesch1·even schottwingsbewijs, wellc jeit, 
k?-achtens een andeTe bepaling van de 
ove1·eenkomst, de veTzelce1·am· een 1·echt 
van ve1·hactl op de venekeTde geejt 
in ve1·band met de aan cle get1·ofjene te 
betalen vm·goedingen. (B .vV., art. 1322.) 

(VAN OSSELAER, T. NAAl\IILOZE VENNOOT
SOHAP « VERENIGING DER VERZEKE
RAARS ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schencling van het artikel 12, laatste lid, 
van de wet van 25 maart 1876 op de 
bevoegclheicl houclencle titel I van het 
inleidencl boek van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvorclering, 

doo1·dat het bestreclen arrest, vaststel
lencl dat verweerster de terugbetaling 
vordert van de vergoeclingen in hare 
hoeclanigheicl van verzekeraar van de 
btll'gerlijke aansprakelijkheid van eiser 
uitgekeerd aan de slachtoffers van een 
ongeval dat, zoals het in lu·acht van 

daar de rechtbank van koophandel bevoegd 
was om van bet geschil kennis te nemen, 
kon het hof over de grond va.n de zaak slechts 
uitspraak doen door deze aan zich te trekken 
en « dit uitdrukkelijk te verklaren, de beslis
sing van de bru·gerlijke rechtbank te ver
nietigen en te zeggen dat het geschil in staat 
was om definitief te worden beslecht " : men 
raadplege hieromtrent cass., 3 mei 1888 (B1tll. 
en PASIC., 1888, I, 225). 

(3) Men raaclplege bet besluit van de Regent 
van 22 mei 1947 tot goedkeming van het 
algemeen reglement tot vaststelling va.n de 
technische eisen waaraan de motorvoertuigen 
moeten voldoen en het koninklijk besluit van 
15 maart 1968, waarbij bet besluit van de 
Hegent houdende algemeen reglement op de 
techniscbe eisen waaraa.n de motorvoertuigen 
en htm aanhangwagens moeten volcloen werd 
opgeheven. 



-500-

gewijsde gegane correctioneel vonnis van 
22 juni 1966 beslist, door de fout van de 
aangestelde van eiser op 2 februari 1965 
te Puurs veroorzaakt werd, het hager 
beroep van verweerster ontvankelijk en 
gegrond verklaart en dientengevolge 
eiser veroordeelt mn aan verweerster een 
bedrag van 128.168 frank met intresten te 
betalen, 

tenvijl verweerster haar vordering in
gesteld had voor de Recht bank van !wop
handel van Sint-Niklaas-Waas en deze 
rechtbank onbevoegd was om kennis te 
nemen van de vordering die tot voorwerp 
had het herstel van · de schade door een 
lichamE>lijk letsel veroorzaakt en het 
arrest dE>rhalve de vordering had dienen 
te verwerpen wegens niet-ontvankelijk
heid, zodat het arrest de in het middel 
aangehaalde bepaling schendt : 

Overwegende dat zelfs indien de recht
bank van koophandel onbevoegd was 
?'atione -mate1·iae, . het hof van beroep, 
rechter in hoger beroep van deze recht
bank en van de rechtbank van eerste 
aanleg, bevoegd was om van het geschil 
kennis te ne1nen ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
lu·achtens artikel 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek, tengevolge van de devolu
tieve kracht van het hoger beroep be
voegd was om over de zaak zelf uitspraak 
te doen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artilcelen 6, 11, 
lid 2, 21 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
9, 16 van de wet van 11 jcmi 1874 op 
de verzekeringen in het algemeen, vor
mend titel X van boek I van het vVet
boek van koophandel, 6, 1131, 1133 van 
het Burgerlijk Wetboek, 3 van het be
sluit van de Regent van 22 mei 194 7 
tot goedkeuring van het algemeen regle
ment houdende vaststelling van de tech
nische eisen waaraan moet worden vol
daan 'door bepaalde automobielen die
nende tot het bezoldigd vervoer van 
personen en door de automobielen die
nende tot het vervoer van zaken, 92, 93 
van dit algemeen reglement, 24, 81 van 
het koninklijk besluit van 15 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de motorvoer
tuigen en hem aanhangwagens moeten 
voldoen en 97 van de Grondwet, 

doo?'Clat het bestreden arrest de inge
stnlde vordering gegrond verldaart en 
eiser veroordeelt om aan verweerster het 

bedrag van 128.168 frank met intresten 
te betalen om de reden dat « artikel 11, 
lid 2, van de wet van 1 juli 1956, betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen, de 
verzekeraar toelaat zich zijn recht van 
verhaal voor te behouden tegen de ver
zekeringnemer, voor zover hij tegenover 
hem, op wettelijke of conventionele 
gronden de dekking zou kmmen weigeren 
of inkorten; dat de artikelen 24 en 25-3° 
van het verzekeringscontract verweei'
ster, hoofdens uitgekeerde vergoedingen 
een recht van verhaal toekmm.en, indien 
het schadegeval zich heeft 

1 
voorgedaan 

op een ogenblik dat de verzekercle vracht
wagen niet voorzien was van een geldig 
schouwingsbewijs, behalve tijdens de 
normaal af te leggen afstand om naar de 
eerste schouwing te rijclen, of om bij de 
aflevering van een rood bewijs naar de 
hersteller t e rijden en zich vervolgens, 
na de herstelling, terug bij het schou
wingsorganisme aan te bieden ; dat het 
tiental gronden voor regres, door arti
kel 25 van de polisvoorwaarden te bij
zonderen titel aangestipt, lnmnen be
schouwd worden als zijnde gesteund op 
de algemene regel dat geen verlies of 
schade veroorzaakt door de schuld of 
de zware fout van de verzekerde, ten 
laste is van de verzekeraar ( artikel 16 
van de wet van 11 juni" 1874); dat bij 
uitbreiding van deze grondslag, ten aan
zien van concrete tekortkomingen ook 
een recht van verhaal kan bedongen wor
den, met ontslag van bewijsvoering aan
gaande het bestaan van opzet of zware 
fout in noodzakelijk verband met het 
verlies of de schade; dat het ontbreken 
van het geldig schouwingsbewijs hetwelk 
voor het gebruik van vrachtwagens wet
telijk vereist is, door bovenstaand arti- . 
kel 25-3° conventioneel wordt ingesteld 
als een tekortkoming die ten voordele 
van verweerster een recht van verhaal 
doet ontstaan, ongeacht of in hoofde van 
eiser een zware fout bestaat alsmede. een 
oorzakelijk verbond tussen deze fout en 
de schade ; dat uit de termen van het 
litigieuze beding volgt dat partijen de 
bedoeling hadden, het concreet feit van 
de gebruilunaking van de verzekerde 
vrachtwagen zonder geldig schouwings
bewijs, te laten volstaan o1n automatisch 
de verzekerde het recht op · deldcing te 
ontnemen "; 

te1·wijl, ee1·ste onde?"deel, verweerster het 
louter gebruik van de verzekerde vracht
wagen zonder geldig schouwingsbewijs 
niet kan inroepen ten laste van eiser als 
grondslag van het verhaal tot terugvor-
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dering van de door haar aan derden 
betaalde schadevergoeding, daar dit ver
haal wegens de fout van de verzekerde 
beperkt is tot de gevallen van zware 
fout of verzwijging en valse verklaring 
in hoofde van eiser, en in alle geval, bij 
gebrek aan oorzakelijk verband tussen 
dit wederrechtelijk gebrnik van de 
kamion en de veroorzaakte scbade, dit 
verbaal tot terngvordering niet kon aan
vaard worden (schending van de artike
len 6, 11, lid 2, 21 van de wet van 1 juli 
1956, 9 en 16 van de wet van 11 juni 
1874) ; 

tweede onde1·deel, bet beding luidens 
betwelk het lonter feit van het gebrnik 
van de verzekerde vrachtwagen zonder 
geldig scbouwingsbewijs automatiscb, on
geacbt het al of niet bestaan van opzet, 
zware fout en band van oorzakelijkheid 
tussen opzet of zware font enerzijds en 
verlies of schade anderzijds, aan ver
weerster recht geeft tot terngvordering, 
ten laste van eiser, van de door baar aan 
derden betaalde scbadevergoeding, het 
recht op terngvordering dat op d e fout 
van de verzekerde steunt ten onrechte 
uitbreidt en derhalve een ongeoorloofde 
oorzaak heeft en nietig is (schending van 
de artikelen 6, 1131 en 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

de1·de onde1·deel, het onderscheid tussen 
scbuld of zware fout en « concrete tekort
komingen » waarbij ontslag van bewijs
voering van opzet, zware font en oorzake
lijkheidsverband kan bedongen worden, 
-v~rillekeurig is en het gebruiken van de 
kamion zonder schouwingsbewijs een fout 
is en ook een concrete tekortkoming en 
dergelijke motieven duister en dubbel
zinnig zijn (schending van de artikelen 16 
van de wet van ll juni 1874, 11, lid 2, 
van de wet van 1 juli 1956, 24, 81 van 
het koninklijk besluit van 15 maart 1968, 
3 van het besluit van de Regent van 
22 mei 1947, 92, 93 van het door dit 
besluit goedgekeurd algemeen reglement 
en 97 van de Grondwet) : 

W at bet eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep 
vaststelt dat uit de termen van heb ver
zekeringscontract volgt dat de partijen 
de bedoeling badden het concreet feit 
van de gebrnikmaking van de verzekerde 
vracbtwagen zonder geldig scbouwings
bewijs te laten volstaan om de verzekerde 
bet recht op dekking automatisch te ont
nemen, ongeacht of in hoofde van eiser 
een zware fout of een oorzakelijk verband 
tussen de foub en de schade bestaat; 

Overwegende dat het middel het arrest 
niet verwijt de bewijskracht van de tus
sen partijen gesloten verzekeringsover
eenkomst te hebben miskend; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel het 
arrest verwijt het recht op terugvorde
ring steunende op de fout van de ver
zekerde ten onrechte te hebben uitgebreid 
tot een geval van terugvordering op 
grond van bet louter ontbreken van een 
geldig schouwingsbewijs ; 

Overwegende dat het de partijen vrij
staat een dergelijk geval van terugvorde
ring in een contract in te lassen ; dat zulk 
heeling door geen enkele wetsbepaling 
van openbare orde noch door enige dwin
gende wetsbepaling verboden wordt; 

W at bet derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, na geoor
deeld te hebben dat de in artikel 25 van 
d e polisvoorwaarden bepaalde regres
gronden lnmnen beschouwd worden als 
stennende op de algemene regel dat geen 
verlies of schade veroorzaakt door de 
schuld of de zware fout van de verzekerde 
ten laste is van de verzekeraar, beslist 
dat, bij uitbreiding van deze grondslag, 
ten aanzien van concrete tekortkomingen, 
ook een recht van verhaal kan worden 
bedongen met ontslag van bewijsvoering 
aangaande opzet of zware fout of oorza
kelijk verband tussen opzet en fout 
enerzijds en verlies of schade anderzijds; 

Overwegende dat in die beslissingen 
noch duisterheid noch dubbelzinnigheid 
schuilt; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 3 van het 
besluit van de Regent van 22 mei 194 7 
tot goedkew·ing van heb algemeen regle
m ent houdende vaststelling van de tech
nische eisen waaraan moet worden vol
daan door bepaalde automobielen die
nende tot het bezoldigd vervoer van 
personen en door automobielen dienende 
tot het vervoer · van zaken, 92 , 93 van 
dib algemeen reglement, 23, 24 van het 
koninklijk besluit van 15 maart 1968 
houdende algemeen reglement op d e 
teclmische eisen waaraan de motorvoer
tuigen en hun aanhangwagens moeben 
voldoen en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest de inge
stelde vordering gegrond · verklaart en 
eiser veroordeelt om aan verweerst.er het 
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bedrag van 128.168 frank met intresten 
te betalen om de reden dat het recht om 
de verzekerde vrachtwagen tot goederen
vervoer te gebruiken afhankelijk is van 
het voorhanden zijn van een gelclig 
schouwingsbewijs ; dat, bij het niet ver
vuld zijn van deze objectieve voorwaarde, 
het gebruik van de vrachtwagen, zo op 
het vlak van de verkeersreglementering 
als van de verzekeringspolis, een weder
rechtelijk karakter heeft dat niet retroac
tief wordt goedgemaakt door de latere 
aflevering van een gelclig schouwingsbe
wijs ; dat een n1.otorrijtuig onderworpen 
aan technische controle, bij elk gebruik 
binnen zijn bestennning van een geldig 
schouwingsbewijs moet voorzien zijn; 
dat dienvolgens het aanwerven van ge
zegd schouwingsbewijs geen binnen een 
bepaalde termijn te verrichten handeling 
is voor welke de toepassing van artikel 26 
der polisvoorwaarden in aanmerking 
komt; 

te?'1m:jl, ee?'ste onclenleel, het verwerven 
van een schouwingsbewijs voor een aan 
de technische controle onderworpen ka
mion wel een handeling is die binnen een 
bepaalde termijn moet verricht worden 
en het feit dat dit verzuim na het weder
rechtelijk gebruik niet retroactief kan 
hersteld worden daaraan geen afbre1.ik 
doet (schending van artikel 3 van het 
besluit van de Regent van 22 mei 1947, 
92, 93 van het door het besluit goedge
keurd reglement, 23 en 24 van het konink
lijk besluit van 15 maart 1968); 

tweecle onclenleel, het verhaal tot terug
vordering, ten laste van eiser, van de door 
verweerster aan derden betaalde schade
vergoecling derhalve slechts mogelijk is 
indien en in de mate waarin de maat
schappij door clit verzun:n schade heeft 
geleden en het onverschillig is of dit 
verzuim na het wederrechtelijk gebruik 
niet retroactief kon hersteld worden 
(schencling van de artikelen 1320 en 1322 
van het Burgerlijk vVetboek); 

clenle oncle?·cleel, eiser in zijn conclusie 
in hoger beroep in uitdrulill:elijke be
woordingen staande hield dat verweerster 
door dit verzuim geen schade geleden had 
en het arrest deze conclusie niet beant
woordt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende' dat het arrest, door vast 
te stellen dat uit de termen van het ver
zekeringscontract volgt dat de partijen 
de bedoeling hadden het concreet feit 
van de gebruiln:naking van de verzekerde 
vrachtwagen zonder geldig schouwings-

bewijs te laten volstaan mn « automa
tisch " de verzekerde het recht op dekking 
te ontnen1.en, de in het onderdeel aange
haalde conclusie beantwoordt; 

W at het eerste en het tweede onder
dee! samen betreft : 

Overwegeride dat artikel 26 van de 
verzekeringsovereenkomst bepaalt, dat 
wam1.eer het verzuin1. van een binnen een 
bepaalde termijn te verrichten handeling 
een verhaal op de verzekerde tot gevolg 
heeft, dit verhaal niet kan uitgeoefend 
worden, n1.dien de verzekerde bewijst dat 
hem geen schuld treft en dat hij het ver
zuim zo spoeclig mogelijk hersteld heeft ; 

Overwegende dat het arrest niet op 
algemene wijze beslist dat het aanwerven 
van een schouwn1gsbewijs geen hande
lnlg is die bnu1en een bepaalde termijn 
moet worden verricht, maar beslist dat 
een motorrijtuig onderworpen aan tech
nische controle, bij elk gebruik binnen 
zijn bestemming van een geldig schou
wingsbewijs moet voorzien zijn en dat 
dienvolgens het aanwerven van gezegd 
schouwingsbewijs geen binnen een be
paalde termii!1 te verrichten handeling is 
in de zin van artikel 26 van de polis ; 

Overwegende dat, door aldus te beslis
sen, het arrest van voormeld beding geen 
uitleg geeft die met de termen ervan 
onverenigbaar is ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
niist; 

01:n die r-edenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

21 januari 1972.- 1e kamer.- Voo?'
zitte?', Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, de 
H. Gerniers. - Gelijlchdclencle concl1tsie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleite?·s, de HH. Houtekier en Struye. 

28 KAMER. - 24 januari 1972. 

HERZIENING. - Nmuvv FElT. 
VEROORDELlNG TOT EEN E:t-.'KELE STRAF 
WEGENS VERSCHlLLENDE MlSDRlJVEN. 
- AANVOERlNG VAN EEN NlEUW FElT 
W.A,ARUlT DE ONSCHULD VAN DE VER
OORDEELDE ZOU KUNNEN BLlJKEN TEN 
AANZlEN VAN EEN VAN DEZE 1\USDRlJ
VEN. STRAF GERECHTVAARDlGD 
DOOR DE ANDERE MlSDRlJVEN. 
AANvRAAG TOT HERZlENlNG ONTV AN
KELlJK TEN AANZlEN VAN DE EERSTE 
JVIISDRlJVEN. 
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W annee1· een enlcele stTaj is ttitgespTolcen 
wegens ve1·schillende rnisd1·ijven is een 
1·egelrnatig ingediende aanvmag tot he?'
ziening, geg1·ond op de aanvoe1·ing van 
een niettw jeit wam·ttit het bewijs lean 
blijlcen dat de ve1·oo1·deelde onschuldig is 
ten aanzien van een van deze rnisd1·ijven, 
ontvanlcelijlc ten aanzien van deze mis
d?·ijven, zeljs wannee1· de st1·aj doo1· de 
ande1·e misd1·ijven wettelijlc ge1·echtvaa1·
digd is (1). (Sv., art. 443, lid 1, 3°, 
444 en 445, lid 3.) 

(R ... ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift de dato 28 september 1971, onder
tekend door Mr. Dassesse, advocaat bij 
het Hof van cassatie, en ter griffie van 
het Hof op 29 september 1971 neergelegd, 
waarbij R ... , woonachtig te A ... , de her
ziening aanvraagt van het in kracht van 
gewijsde gegane vonnis van 25 augustus 
1967 van de Correctionele Rechtbank te 
Luik, dat hem wegens eenheid van opzet 
tot een enkele straf van zes maanden 
gevangenis veroordeelt, alsmede in de 
kosten, en hem gedurende vijf jaren ont
zet verklaart van de rechten in de num
mers 1, 3, 4 en 5 van artikel 31 van 
het Strafwetboek vermeld, om te 0 ... in 
1967 herhaaldelijk en met name op 
16 juni 1967 : 1° een aanranding van de 
eerbaarheid met geweld of bedreiging te 
hebben gepleegd op de personen van 
A ... F. en F ... A., minderjarigen beneden 
de voile leeftijd van zestien jaar op het 
ogenblik van de feiten, 2° in het openbaar 
de zeden te hebben geschonden door 
handelingen die de eerbaarheid kvvetsen, 
in tegenwoordigheid van dezelfde meisjes 
beneden de voile leeftijd van 16 jaar op 
het ogenblik van de feiten en van R ... A., 
eveneens een minderj arige ben eden de 
voile leeftijd van 16 jaar op het ogenblik 
van de feiten ; 

Gelet op het met redenen omkleed voor 
het verzoekschrift gunstig advies van 
drie advocaten bij het Hof van beroep te 
Luik, die tien jaar ingeschreven zijn op 
de tabel; 

Overwegende dat de aanvraag steunt 
op de intrekking van de beschuldigingen, 

(1) Ca.ss ., 12 april 195'1 (Bttll. en PASIC., 
1954, I, 713); 7 februari 1955 (ibid., 1955, 
I, 5R8); 24 juri.i 1963 (ibid., 1963, I, 1116); 
11 december 1!J67 (A1'1'. cass., 1968, biz. 531). 

die genoemde A ... F. tegen eiser had uit
gebracht, toen zij, gezien haar leeftijd, 
buiten ede was gehoord tijdens het ge
rechtelijk vooronderzoek of op de te
rechtzitting ; 

Overwegende dat .eiser aanvoert dat 
het bewijs van zijn onschuld schijnt te 
volgen uit die intrekking, feit dat zich 
heeft voorgedaan sinds zijn veroordeling 
of omstandigheid waarvan hij het bestaan 
niet heeft kunnen aantonen ten tijde van 
het geding, en in dat verband erop wijst 
dat de verklaring, door A... F. onderte
kend op 15 oktober 1969, haar vroegere 
beschuldigingen tegen ·hem intrekt, ver
mits zij op haar eer verklaart dat R ... 
nooit enig deel van haar lichaam heeft 
aangeraakt en dat zij bereicl is die ver
ldaring onder ede te herhalen ; 

Overwegende dat het bewijs van de 
onschuld van de aanvrager zou kmmen 
blijken uit .het nieuwe feit dat hij aan
voert; 

Dat, met toepassing van artikel 443, 
3°, van het Wetboek van strafvordering, 
gewijzigd bij de wet van 18 juni 1894, 
de aanvraag tot herziening derhalve ont
vankelijk is; 

Gelet op de artikelen 443, 444 en 445 
van het Wetboek van strafvordering, die 
gewijzigd zijn bij de wet van 18 jtmi 
1894; 

Om die redenen, ontvangt de aanvraag 
tot herziening; beveelt dat het Hof van 
beroep te Luik deze zal onderzoeken, 
ten einde na te gaan of de tot staving 
van de aanvraag aangevoerde feiten be
slissend genoeg schijnen om de zaak te 
herzien, in zover een veroordeling is uit
gesproken wegens aanrancli.J.1.g van rle eer
baarheid met geweld of bedreiging op de 
persoon van A ... F. ; houdt de kosten aan. 

24 januari 1972.- 2e lmmer. - Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Closon. - Gelijlcltti
dende conclttsie, de H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1', de H. Dassesse. 

2e KAMER. - 24 januari 1972. 

10 VREEMDELINGEN. - VREEMDE
LING DIE IN BELGIE IS BINNENGEKOMEN 
OF ER VERBLIJFT ZONDER TOELATING. 
-· \VET VAN 28 li'IAART 1952, ARTI
KEL 3, 1o. - BEVOEGDHEID VAN DE 
MINISTER VAN JUSTITIE OM HETZIJ 
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EEN VREEJ\IDELING OVER DE GRENS 
TERUG TE WIJZEN OF TERUG TE ZETTEN, 
HETZIJ HEJ\f TOE TE LATEN IN RET 

RIJK TE VERBLIJVEN. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL DAT NOODZAAK ALS 
RECHTV AARDIGINGSGROND AAJ\TVOERT. 
- MIDDEL WAARIN FElTEN EN RECHT 
VERJ\fENGD ZIJN. - NIET ONTVANKE
LIJK 1\fiDDEL. 

1o K1·achtens a1·tilcel 3, 1°, van de wet van 
28 maa1't 1952 op de v?·eemdelingenpoli
tie, gewijzigd bij die van 30 c;r,p1·il 1964, 
lean de Ministe1· van J~tstitie, onde1· 
voo1·beho1td van het bepaalde in het 2° 
van genoemd m·tilcel voo1· de m·eemdeling 
die bewee1·t vluchteling te zijn, de V1'eem
deling die in Belgic is binnengelcomen 
of e1· ve1·blijft zonde1· daa1·toe de toelating 
te hebben ove1·eenlcomstig m·tilcel 2, A, 
van deze wet, hetzij ove1· de g1·ens tentg
wijzen of te1·ugzetten, hetzij zijn ve1·blijf 
in Belgic toelaten (1). 

2° l'Vegens ve1·menging van feiten en 1·echt, 
is niet ontvanlcelijlc het middel, wam·bij 
noodzaalc als 1·echtvaanligingsgmnd 
wo1·dt aangevoe1·d, wannee1· dit middel 
het Hof e1·toe zo~t ve1pUchten gegevens 
van feitelijlce am·d na te gaan (2). 
(Gronclwet, art. 95 .) 

(HUYHN VAN XUAN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 13 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het n1.iclclel afgeleicl uit de schen
cling van de artikelen 2, 3, 4, 12, 13 van 
de wet van 28 maart 1952 op de vreem
delingenpolitie, die gewijzigd is bij de 
wet van 30 april1964, 2, 15, 16, 17, 18, 

(1) De bepaling van aJ?tikei 3, 1°, van de 
wet van 28 maart 1952 naar Iuid waarvan 
de l\!Iinister van J ustitie de erin vastgeiegde 
veiligheidsmaatregeien « kan " nemen, impli
ceert dat hij ook het recht heeft het verblijf 
toe te Iaten van een v1·eemdeiing die op 
onregelmatige wijze in Belgie is binnengeko
men of er verblijft : zie J. HERREMAN en 
TH. DE GROODT, La 1'eglemenicdion des etnm
ge1'B, biz. 27 ; l\'L VERWILGHEN, « La police 
des etrangers : accles, sejour, etablissement "• 
in Annales cle d1·oit, Leuven, d. XXX, biz. 373, 

19, 25, 41, 47 van het koninklijk besluit 
van 21 december 1965 betreffende de 
voorwaarden waaronder vreemdelingen 
Belgie mogen binnenkomen, er verblijven 
en er zich vestigen, 71 van het Strafwet
boek en 97 van de Grondwet, 

dom·dat het bestreden arrest het nlis
chijf van onwettelijk verblijf in Belgiii 
tegen eiser bewezen heeft verklaard, op 
grond dat, alhoewel moet aangenomen 
worden dat eiser, zowel om het tegen hem 
uitgesproken uitzettingsbevel na te ko
men als om te ontsnappen aan de vrij
heidsstraf die zou zijn gevolgd uit de 
overtreding van dit bevel, genoodzaakt 
was Belgie onder een valse naam binnen 
te komen, die noodtoestand heeft opge
houden nadat hij Belgiii was binnenge
komen, daar niets hem verhinderde bij 
de bevoegde overheid zijn toestand uiteen 
te zetten en er zich aan te melden, over
eenkomstig de reglementatie op de vreem
delingenpolitie ; hij zulks niet heeft ge
daan, maar integendeel gedm·ende vele 
maanden opzettelijk en zonder noodzaak 
clandestien op 's lands grondgebied heeft 
verbleven, wat onwettig is en gevaarlijk 
voor de openbare orde, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, artikel 12, 1°, 
van de wet van 28 maart 1952, die ge
wijzigd is bij de wet van 30 april 1964, 
straf stelt op het feit zonder de vereiste 
toelating in het Rijk te zijn binnengeko
men of te hebben verbleven en zonder de 
vereiste vergtmning er zich gevestigcl te 
hebben; in het geval van eiser de vereiste 
toelating en vergunning moesten worden 
bekomen vooraleer hij Belgie binnen
kwam; zijn eventuele stappen na zijn 
wederrechtelijk binnenkomen in Belgiii, 
bij de bevoegde overheid, in de onderstel
ling dat dergelijke overheid bestaat, om 
zich aan te melden, niet zouden hebben 
belet een onderzoek tegen hem in te stel
len wegens overtreding van artikel12, 1°, 
van de wet van 28 maart 1952 en even
min hem in voorlopige hechtenis te ne-

nr. 34. - De alclus verleende toeiating kan 
echter het om·egelmatig binnenkomen en het 
verblijf voordat de toeiating werd verleend
niet wettigen : vgi. cass., 20 juni 1960 (Bull. 
en PAsiC., 1960, I, 1204) en 14 november 
1960, twee arresten (ibid., 1961, I, 271 en 274). 

(2) Oa.ss., 26 oktober 1971, sttpm, biz. 214. 
Over de beoordeiing van de moreie dwang 

door de feitenrechter en de toetsing door het 
Hof van cassatie, raadpiege n1.en cass., 20 sep
tember 1954 en 28 februari 1955 (Bttll. en 
PASIC., 1955, I, 9 en 709); 10 februari 1960 
(ibid., 1960, I, 663). 



-~--I 

-505-

men; om te ontkomen aan het dreigende 
gevaar ten gevolge van dergelijke stappen 
van zijn vrijheid te worden beroofd, 
eiser onder de feitelijke omstandigheden 
in bet arrest vastgesteld, genoodzaakt 
was deze stappen niet te doen (schending 
van alle wetsbepalingen die in het middel 
zijn aangehaald) ; 

tweede onde1·deel, vanaf het ogenblik 
waarop eiser wederrechtelijk in Belgie 
was binnengekomen - waartoe hij vol
gens het arrest zelf genoodzaakt was 
- geen enkele overheid in dit land 
bevoegd was om · er zijn toestand te 
regulariseren, wat trouwens bevestigd 
wordt door de brieven die het Ministerie 
van justitie op 2 en 30 juli 1971 aan zijn 
verdediger gericht ; derhalve uit het feit 
dat eiser geen stappen heeft gedaan bij 
de bevoegde overheid, die trouwens niet 
bestond, om zijn toestand te regularise
ren, niet kon worden afgeleid dat hij 
zich niet bevond in een noodtoestand die 
zijn onwettelijk verblijf in Belgie recht
vaardigcle (schending van alle in het 
miclclel aangehaalde wettelijke bepalin
gen): 

Over de twee onderdelen van het mid
del samen : 

Overwegende dat eiser bij het bestre
den arrest veroordeeld werd om in Belgie 
te hebben verbleven zonder de toelating 
vereist bij artikel 2, A, van de wet van 
28 maart 1952; 

Overwegende dat eiser in zijn middel 
aanvoert dat hij van het misdrijf van 
wederrechtelijk binnenkomen in Belgie 
werd vrijgesproken op grond van de 
noodtoestand waarin hij verkeerde, en 
hij derhalve niet kon >vorden veroordeeld 
wegens onwettelijk verblijf in het land; 
dat immers volgens zijn stelling de door 
het arrest aangenomen noodtoestand 
noodzakelijkerwijs eveneens het misdrijf 
van onwettelijk verblijf in het landrecht
vaardigde, op grond enerzijcls dat de 
verblijfstoelating waarvan de ontstente
nis bij artikel 12, 1°, van de wet van 
28 maart 1952 strafbaar wordt gesteld, 
die is welke bij artikel41 van het konink
lijk besluit van 21 december 1965 vereist 
is om Belgie te kunnen binnenkomen, 
welke machtiging volgens h et arrest eiser 
niet moest bezitten, en anderzijds dat, 
vanaf het ogenblik waarop hij in Belgie 
was, geen enkele overheid bevoegd was 
om hem een verblijfsvergunning te ver
lenen ; dat in de onderstelling dat zijn 
toestand kon worden geregulariseerd in 
Belgie, eiser heeft doen gelden dat in zijn 
geval de stappen die hij in dat geval bij de , 

Belgische overheid zou hebben gedaan, 
aanhouding en vervolgingen ten gevolge 
zouden h ebben gehad, en dat hij derhalve 
genoodzaakt was hiervan af te zien ; 

Overwegende dat, luidens artikel 2, A, 
van de wet van 28 maart 1952 dat ten 
deze van toepassing is, geen vreemdeling 
in Belgie mag binnenkomen of verblijven 
tenzij hij van de Minister van justitie 
vergunning heeft gekregen in de vorm 
bepaald bij koninklijk besluit; 

Overwegende clat die bepaling welis
waar het binnenkomen en het verblijf 
in Belgie afhankelijk stelt van voorwaar
den die zij opsomt en aldus het recht 
van de hieraan onderworpen vreemdelin
gen beperkt, m aar daarentegen uit arti
kel 3, 1°, van genoemde wet en ui t de 
algemene opzet ervan voortvloeit dat de 
Minister van justitie bevoegd is om in 
voorkomend geval een verblijfsvergun
ning te verlenen aan een vreemdeling die 
Belgie is binnengekomen of alhier ver
blijft zonder daartoe overeenkomstig arti
kel 2, A, gemachtigcl te zijn; 

Dat derhalve het middel, in zoverre 
het aanvoert dat eiser - die volgens het 
hof van beroep zich genoodzaakt zag 
Belgie zonder de vereiste toelating binnen 
te komen- eveneens in de onmogelijk
heid verkeerde, wegens gebrek aan een 
daartoe bevoegde overheid, om een ver
gunning tot verblijf in Belgie aan te vra
gen, naar recht faalt ; 

Dat, in zover het middel, om het mis
drijf van onwettelijk verblijf te recht
vaardigen, eveneens het bestaan van een 
noodtoestand aanvoert, die het gevolg is 
van de eventualiteit van aanhoucling of 
van vervolging, het stetmt op feitelijke 
overwegingen die h et Hof niet vermag 
te beoordelen, en derhalve niet ontvanke
lijk 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 redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

24 januari 1972.- ze kamer . - Voor
zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijlcluidende conchtsie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. L. Carlier en J.P. Hos
tier (van de balie te Brussel). 
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2e KAMER. - 24 janwiri 1972. 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
DOUANEN EN .A.CCIJNZEN. - BESLIS
SING OVER EEN VERZOEK TOT VOORLO
PIGE INVRIJHEIDSTELLING. - BEROEP 

TEGEN DEZE BESLISSING STAAT AL
LEEN OPEN VOOR HET OPENBA.A.R MINIS
TERIE, MET UITSLUITING V.A.N HET BE

STUUR V.A.N FIN.A.t"'<CIEN. 

2o DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. 
BESLISSING OVER EEN VERZOEK TOT 
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. -
BEROEP TEGEN DEZE BESLISSING 
STAAT .A.LLEEN OPEN VOOR HET OPEN

BA.A.R l\1INISTERIE, MET UITSLUITING 
VAN HET BESTUUR V.A.N FIN.A.NCIEN. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - DOUANEN EN 
ACCIJNZEN. - BESLISSING OVER EEN 
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEID
STELLING.- BESTUUR V.A.N FIN.A.NCIEN 

NIET BEVOEGD 01\I ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN TEGEN EEN DERGELIJKE 
BESLISSING. 

1o en 2° Inzake douanen en accijnzen 
staat be1·oep tegen een beslissing ove1· 
een ve1·zoek tot voo?"lopige inV?·ijheiclstel
ling alleen open voo1· het openbaa1· 
ministe1·ie, met ~titsl~titing van het be
st~t~w van financien ( 1). (Wet van 
26 augustus 1822 betreffende de heffing 
der rechten van invoer en van accijn
zen, art. 224 en 247; koninklijk besluit 
van 2 juli 1824 houdende uitvoerings
bepalingen van de wet van 26 augustus 
1822; Sv., art. 113; wet van 15 april 
1896 betreffende de fabricatie en de in
voer van alcohol, art. 138; wet van 
10 jtmi 194 7 betreffende de accijnzen en 
douanen, art. 19.) 

3° H et best~m1· van financien is niet be
voegcl om zich in cassatie te voo1·z·ien 
tegen een cm·est dat ~titsp1·aalc doet ove1· 
een ve1·zoelc tot voo?"lopige inV?·ijheicl
stelling inzalce clottanen en accijnzen (2). 
(Wet van 26 augustus 1822 betreffende 

(1) (2) en (3) Het openbaar ministerie had 
geconclucleerd tot de ontvankelijkheid van 
de voorziening in cassatie van het bestuur 
van financien tegen het bestreden arrest : 
cass., 2 februari 1904 (Bttll. en PASIC., 1904, 
I , 116), 28 mei 1934 (ibid., 1934, I, 290) 
en 12 maart 1956 (ibid., 1956, I, 728). 

de heffing der r echten van invoer en 
van accijnzen, art. 224 en 247; konink
lijk besluit van 2 juli 1824 houdende 
uitvoeringsbepalingen van de wet van 
26 augustus 1822 ; Sv., art. 113; wet 
van 15 april 1896 betreffende de fabri
catie en de invoer van alcohol, art. 138; 
wet van 10 jtmi 194 7 betreffencle de 
accijnzen en clouanen, art. 19.) 

(BELGISCHE STAAT, BESTUUR V.A.N FINAN
OlEN, T. BRUYNINCKX EN BRUYNINCKX.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 8 december 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Op de voorziening : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de voorlopige invrijheidstelling van de 
verweerders beveelt, mits zij een borg 
steilen ; dat aileen het bestmu· der doua
nen en accijnzen een voorziening heeft 
ingesteld tegen genoemd arrest, waaraan 
dit bestuur verwijt de zekerheidsteiling 
te hebben geraamd met schending van 
artikel 119, lid 3, van het W etboek van 
strafvorclerino· · 

Overwegen~l~ dat, zowel blijkens de 
beginselen gehulcligd in artikel 24 7 van 
de algemene wet van 26 augustus 1822 
betreffende de heffing der rechten van 
invoer en van accijnzen, als blijkens de 
artikelen 224 van clie wet, 1, 2, 3, 4 
van h et koninklijk besluit van 2 juli 1824 
houdende de uitvoeringsbepalingen van 
die wet, 113 en volgende van het Wetboek 
van strafvordering, 138 van de wet van 
15 april 1896 en 19 van d e wet van 
10 juni 1947 betreffende de accijnzen en 
douanen, de wetgever ten d eze beslist 
heeft dat beroep tegen de beslissingen tot 
voorlopige invrijheiclstelling aileen open
staat voor het openbaar ministerie, met 
uitsluiting van het bestuur ; 

Dat het bestuur niet bevoegd is llier
tegen in cassatie op te komen ; 

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

24 januari 1972. - . 2e kamer. - Voo1·
zitte1· , de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1"slaggevm·, de H. Legros. - Gelijkl~ti
dencle conclusie, de H. Duchatelet (3), 
advocaat-generaal. Pleite1·, de H. 
H. Bocken (van d e balie te Brussel). 
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2" KAMER. - 25 januari 1972. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD . -
STRAFZAKEN. - NA EEN EERSTE VOOR

ZIENING WORDT GEEN ANDERE VOOR
ZIENING TOEGELATEN. - UITZONDE
RINGEN. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - CASSATIEGEDING. - VooR

ZIENING VAN EEN BURGERLIJKE P ARTIJ. 
- VOORZIENING NIET GERICHT TEGEN 
EEN ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ . -
BETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN 
DIE PARTIJ.- KOSTEN VAN DEZE BETE
KENING TEN LASTE VAN DE EISENDE 
PARTIJ, ZELFS INDIEN DE VOORZIENING 
WORDT AANGENOMEN. 

1° Bttiten het geval bepaald in a1·tikel 40, 
lid 4-, van de wet van 15 jtmi 1935 op 
het gebntik de1· talen in gerechtszaken, 
van 1·egelmatige afstand of van cassatie
be?·oep tegen een a?Test van verwijzing 
naa1· het hof van assisen, kan in straf
zalcen een pa1·tij zich geen tweede maal 
in cassatie voo1·zien tegen een en dezelfde 
beslissing (1). (Sv., art. 438.) 

2° TVannee1· een btt?·gedijlce pa1·tij ve1·
klaa1·d heeft een voo1·ziening in te stellen 
tegen de beklaagde en de btt?·gedijk aan
spmkel~jke partij, doch niet tegen een 
andm·e btwge1·lijlce pw·tij en zij desniet
temin haa1· voo1·ziening aan deze laatste 
heeft betekend, moeten de lcosten van deze 
betelcening te hw·en laste blijven, zelfs 
indien de voo1·ziening wo1·dt aangeno
men (2). 

(NAAi\'ILOZE VENNOOTSCHAP « NOORDSTAR 
EN BOERHAAVE "• T. BOUSSY D . EN J.; 
NAAi\'ILOZE VENNOOTSCHAP « NOORD 
STAR EN BOERHAAVE ll, T. BOUSSY D. _ 
EN J. EN WIJNANT; . BOUSSY D. EN J. 
T. WIJNANT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 oktober 1970 door de jeugd
kamer van het Hof van beroep te Gent 
gewezen; 

(1) Ca.ss., 4 januari 1972, Sttp1·a, blz. 432. 
(2) Cass., 11 mei 1964 (Bttll . en PAsrc., 

1964, I, 962) ; raadpl. cass., 9 september 1968 
(An. cass ., 1969, blz. 26), 5 en 19 april en 
11 mei 1971 (ibid., 1971, b lz. 741, 765 en 904). 

Overwegende dat de drie voorzieningen 
samenl1angend zijn en dienen samenge
voegd te worden ; 

W at de ontvankelijkheid van de voor
zieningen betreft : 

Overwegende dat de voorziening inge
steld op 5 november 1970 enl{el gericht 
is tegen de beslissingen ten aanzien van 
Boussy Dany en Boussy Jacques : 

Overwegende dat de voorziening inge
steld op .6 november 1970 ontvanl{elijk 
is ten aanzien van Wynant Denis, doch 
onontvankelijk ten aanzien van Boussy 
Dany en Boussy Jacques ; dat, inderdaad, 
in strafzaken, behoudens het geval be
doeld bij artikel 40, lid 4, van de wet van 
15 jtmi 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, het geval van regehnatige 
afstand of het geval waarin een voorzie
ning ·tegen een arrest van verwijzing naar 

. het assisenl1of nog kan ingesteld worden 
na het arrest van veroordeling, een partij , 
krachtens artikel 438 van het Wetboek 
van strafvordering, zich niet een tweede 
maal in cassatie kan voorzien tegen het
zelfde arrest ; 

Overwegende dat de voorziening inge
steld door _Boussy Jacques niet ontvan
kelijk is daar zij, ingesteld zijnde door een 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij , 
niet betekend werd aan de partij waar
tegen ze gericht is ; 

Overwegende dat de voorziening inge
steld door Boussy Dany niet ontvanke
lijk is daar eiser, nu de bestreden beslis
sing enkel uitspraak doet over de burger
lijke vorderingen, geen middel doet gel
den; 

Over het middel door eiseres afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist 
heeft dat de door Dany en Jacques 
Boussy verschuldigde vergoeding volledig 
aan Denis Wijnant toekwam en dat dien
volgens de vordering van eiseres tegen 
Dany en Jacques Boussy ongegrond was, 
zulks om de reden dat de toeke1ming aan 
eiseres van het door Dany en Jacques 
Boussy verschuldigde bedrag of een deel 
ervan, Denis Wijnant, verzekerde van 
eiseres, zou schaden, 

te1·-wijl deze beschouwing, noch enige 
andere beschouwing van het arrest, een 
antwoord inhoudt op het middel waar
door eiseres, in haar conclusie voor het 
hof van beroep genomen, liet gelden dat 
de vraag naar de rechten van eiseres a ls 
gesubrogeerde in de rechten van Denis 
Wijnant, haar verzekerde, niet aileen be-
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oordeeld moest worden overeenkomstig 
de bepalingen over de wettelijke subroga
tie, maar veeleer in fcmctie van de over
eenkomst tussen de partijen afgesloten 
en namelijk in fnnctie van de bedingen, 
enerzijds in de verzekeringsovereenkomst 
en anderzijds in de overeenkomst van 
subrogatie afgesloten bij de uitbetaling, 
welk gebrek aan antwoord gelijkstaat 
met een gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de door de verweerders Boussy Dany en 
Boussy Jacques verschuldigde vergoeding 
volledig aan verweerder Wijnant Denis 
toekwam en op die grond de vordering 
van eiseres afwijst, zonder de conchisie 
van eiseres en v ermeld in het voorge
houden middel te beantwoorden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, voegt, de clrie voorzie
ningen samen ; verwerpt de voorziening 
ingesteld door Boussy Dany en Boussy 
Jacques en veroordeelt hen in de kosten 
ervan ; verwerpt de voorziening van de 
naamloze vennootschap " N oorclstar en 
Boerhaave » op 6 november 1970 inge
steld tegen Boussy Dany en Boussy J ac
ques ; vernietigt het bestreden arrest in 
zover het uitspraak doet over de vorde
ring van eiseres ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigcle 
beslissing ; veroordeelt eiseres in de kos
ten van de betekening van de voorziening 
van 5 november 1970 aan vVijnant; ver
oordeelt eiseres en de verweerclers ieder 
in een vierde van d e overige kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
jeugdkamer van het Hof van beroep te 
Brussel. 

25 januari 1972.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Hallemans, 
raaclsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcltticlencle conclusie, de H. Lenaerts, 
aclvocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Ba
yart. 

(1) en (2) Cass., 27 januari 1969 (A1'1·. cass., 
1969, blz. 509) en noten. 

(3) Cass., 24 juni 1942 (Bull. en PAsrc., 
1942, I, 156) ; " Overwegingen omtrent de 
bestraffing van de sluikerij ter zake van 
clouane "• recle uitgesproken door Eerste 

2e KAMER. - 25 januari 1972. 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
REOHTVAARDIGINGSGROND. - ARTI
KEL 71 VAN HET STRAFWETBOEK. -
BEPA,LING VAN TOEPASSING INZAKE 
DOUANEN EN AOOIJNZEN. 

2° MISDRIJF. - REOHTVAARDIGINGS
GROND . - GOEDE TROuw; GEVOLG VAN 
ONOVERWINNELIJKE DWALING. 

3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
BURGERLIJKE VORDERING TOT BETA
LING VAN REOHTEN EN STRAFVORDE
RING.- VERPLIOHTING VOOR DE STRAF
REOHTER OJVI ZELFS IN GEV AL VAN VRIJ
SPRAAK VAN DE VERDAOHTE OVER DE 
BURGERLIJKE VORDERING UITSPRAAK 
TE DOEN. 

1° A1·tikel 71 van het Stmjwetboelc is toe
passelijlc inzalce clouanen en accijn
zen (1). 

2° Goede t1·ouw lean een 1'echtvaa1·cligings
g1'0ncl opleve1·en, wannee1· zij het gevolg 
is van een onovenvinnelijlce clwaling (2). 

3° In zalce clottanen en accijnzen is cle 
stmj1·echte1· clie cle ve1·clachte V1·ijsp1·eelct, 
niettemin ve1plicht · uitspmalc te cloen 
ove1· cle btt1'(Je1'lijlce vo1·cle1·ing tot betctling 
van 1'echten clie samen met cle st1·ajv01•cle-
1'ing bij hem aanhangig is gemaalct (3). 
(Wet van 26 augustus 1822, art. 249.) 

(GERARD , T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN; . BELGISOHE STAAT, 
JVIINISTER VAN FINA NOIEN, T. DEWULF 
EN LITISOONSORTEN). 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
op 3 december 1970 gewezen; 

I. Aangaande de voorziening ingesteld 
door de Belgische Staat : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
geclaan van de voorziening in zover deze 

Aclvocaat-genera al R. Janssens cle Bisthoven 
op de plechtige openingszitting van 1 sep
tember 1959, Rechtsktmdig Weelcblad, 1959-
1960, kol. 61 ; raadpl. cass., 30 april 1962 
(Bttll. en PAsrc., 1962, I, 960) en 18 maart 
1965 (ibid., 1965, I, 755). 
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gericht is tegen de beslissing m zake 
Vantonrme; 

Aangaande de voorziening gericht 
tegen de beslissingen in zake De Wulf, 
Brackx en V ercruysse : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 7l van het Strafwetboek, 246, 24 7 
(gewijzigd door de artikelen 29 van de 
wet van 6 april 1843 en 16 van het 
koninklijk besluit van 22 augustus 1934}, 
249 van de algemene wet van 26 augus
tus 1822 over de heffing der rechten van 
in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, 
29, inzonderheid § 1, van de wet van 
6 augustus 1849 op de doorvoer, en 7, 
inzonderheid § 1, van de wet van 30 jtmi 
1951 inzake douanen en accijnzen, 

do01·dat het bestreden arrest de ver
weerders ontslaat van vervolging zonder 
kosten voor wat het feit B, subsidiair 
voorzien, betreft, en hen niet veroordeelt 
in betaling van de toepasselijke en door 
eiser gevorderde rechten, op de gronden, 
onder meer; " dat het bestuur, steunend 
op artikel 7, § 1, van de wet van 30 juni 
1951, ... voorhoudt dat de beklaagden, als 
titularissen van de doorvoerdocumenten, 
aansprakelijk blijven voor de niet-regel
matige aanzuivering dezer documenten, 
welke ook de oorzaak mage zijn van 
de niet-wederuitvoer, en zelfs wanneer 
hw1 outlasting werd gegeven op om·egel
matige wijze ; dat voormeld artikel 7, 
§ 1, bepaalt dat de titularis of de conces
sionaris onder meer aansprakelijk is voor 
de betaling van de rechten op de in het 
docmnent vermelde goederen, bij niet
overlegging of niet-aanzuivering van het 
vervoerdocument binnen de gestelde ter
nlijn, of nog bij terug overlegging zonder 
de vereiste afschrijving ; dat, - steeds 
volgens het bestuur - de litigieuze ver
voerdocumenten, die door de valse hand
tekeningen van de douanebeambte ... 
aangezuiverd werden, niet ktUlllen be
schouwd worden als behoorlijk ontlast ; 
dat de valse afschrijving niet geldig is, 
en dat derhalve de bescheiden als niet
a,angezuiverd dienen te worden aange
zien, met dit gevolg dat de titularissen 
van deze documenten, spij ts htm goede 
trouw, het risico dragen van de niet-uit
voer, en aansprakelijk blijven voor de 
inning van de rechten ; dat de interpreta
tie gegeven door het bestuur aan de 
inhoud van voormeld artikel 7, § 1, niet 
uitdrukkelijk met de wettekst overeen
stemt, die van strikte toepassing moet 
blijven ; dat trouwens ter zake moet wor
den aanvaard dat, in de gegeven om-

stancligheden, beklaagden zich bevonden 
hebben in een toestand van onoverko
melijke dwaling, de inbreuk uitsluitend; 
dat inderdaad, door de hun gegeven ant
lasting, uiterlijk conform aan de wet, 
beklaagden zich normaal bevrijd mochten 
achten op de wijie als door de wet be
paald, vernlits zij vanzelfsprekend geloof 
mochten hechten aan de normale uit
oefening van de functie van het orgaan 
zelf van de Staat en door een geval van 
overmacht niet in staat waren rekening 
te houden met een delict, buiten hun 
kennis en toedoen, door een orgaan zelf 
van de Staat gepleegd "• 

tenvijl, eerste onderdeel, volgens de 
artikelen 29, § 1, van de wet van 6 augus
tus 1849 en 7, § 1, van de wet van 
30 juni 1951, inclien in doorvoer verzon
den goederen niet in de voorgeschreven 

. ternlijn weer zijn uitgevoerd en de door-
voerdocumenten niet weder worden over
gelegd of aangezuiverd ofwel weder wor
den overgelegd maar niet bekleed met 
regelmatige ontlastingen of gelijkwaar
clige vermeldingen, de titularissen of 
cessionarissen van de documenten straf
baar zijn met de voorziene geldboete, 
onverminderd de betaling van de rechten, 
aangezien de doorvoer geschiedt op htm 
risico en de overmacht aileen kan worden 
aangevoerd in geval van verlies van de 
goederen die zich onder het toezicht van 
het douanebestuur bevinden; 

tweede onde1·deel, in elk geval, volgens 
artikel 249 van de algemene wet van 
26 augustus 1822, wam1eer de overtre
dingen, fraudes, misdrijven of misdaden, 
onverminderd de strafvordering, tevens 
tot betaling van rechten of accijnzen en 
alzo tot een civiele actie aanleiding geven, 
de kem1isneming en berechting daarvan 
in beide opzichten tot de bevoegde m·imi
nele of correctionele rechter behoort en 
deze rechter beide zaken berecht, hetgeen 
impliceert dat, zelfs in geval van vrij
spraak van de beldaagde, de strafrechter 
niettemin uitspraak moet doen over de 
burgerlijke vordering van het bestuur 
tot betaling van de rechten, welke bij 
hem aanhangig is, tegelijkertijd als over 
de strafvervolging ; 

de1·de onde1·deel, door geen uitspraak te 
doen of na te laten regelmatig uitspraak 
te doen over de eisen tot betaling van 
de invoer-, accijns- en verbruiksrechten, 
door de dagvaarding van het bestuur 
tegen de verweerders ingesteld en waarin 
het bestuur heeft volhard, het arrest 
voorts artikel 97 van de Grondwet heeft 
geschonden : 
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W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende da·i; artikel 71 van het 
Strafwetboek toepasselijk is in zaken van 
douanen en accijnzen ;' 

Overwegende dat de goede trouw een 
rechtvaardigingsgrond kan opleveren 
wanneer zij het gevolg is van een onover
winnelijke dwaling ; 

Overwegende clat het arrest releveert 
dat, om de redenen welke het aanstipt, de 
verweerders in de 1lle1ling mochten ver
keren dat de bij hen afgenomen goederen 
langs normale weg het binnenland hadden 
verlaten; 

Dat de rechter daaruit heeft kmm.en 
afieiden dat de verweerders zich konden 
beroepen op onoverkomelijke dwaling ; 

Dat het onderdeel niet kan aangeno
lllen worden ; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat blijkens artikel 249 
van de wet van 26 augustus 1822, wan
neer de overtredingen, , fraudes of mis
drijven, onverminderd de strafvordering, 
tevens tot betaling van rechten of accijn
zen aanleicling geven, dus tot een civiel
rechtelijke vordering, de kemlisneming 
daarvan behoort tot de bevoegde straf
rechter, en dat deze, ook in geval van 
vrijspraak van de verdachte, uitspraak 
moet doen over de civielrechtelijke vor
dering van de Staat tot betaling van de 
rechten; 

Dat het hof van beroep dus niet mocht 
nalaten, zoals het deed, uitspraak te doen 
over de vordering van eiser strekkende 
tot betaling van de invoer-, accijns- en 
verbruiksrechten, door de dagvaarcling 
tegen de verweerders ingesteld ; · 

Dat deze onderdelen gegrond zijn ; 

II. Aangaande de voorziening inge
steld door Gerard : 

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

Om die redenen, decreteert de af
stand door de Belgische Staat van zijn 
voorziening tegen verweerder Van
tomme ; veroordeelt de Belgische Staat, 

(1) Cass., 6 maart 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 845), 17 januari 1969 (ibid., 1969, blz. 475) 
en 22 juli 1970 (ibid., 1970, blz. 1033); raadpl. 
cass., 13 februari en 2 juni 1970 (ibid., 1970, 
blz. 545 en 919); raadpl. omtrent het verhaal 
van de clader op de dercle : cass., 21 oktober 

Minister van Financien, in de kosten 
van deze voorziening ; verwerpt de 
voorziening van Gerard; veroordeelt 
deze laatste in de kosten van deze 
voorziening ; vernietigt het bestreden 
arrest, 1n zover het geen uitspraak 
doet over de eis tot betaling van de in
voer-, accijns- en verbruiksrechten door 
de dagvaarding ingesteld tegen de ver
weerders Dewulf, Bracl= en Vercruysse 
en in zover het 5/9 van d e kosten gevallen 
aan de zijde van het Bestmu·, ten laste 
van het Bestuur legt ; verwerpt voor het 
overige de voorziening van de Belgische 
Staat, Minister van Financien, tegen de 
genoemde verweerders ; beveelt dat mel
ding van clit arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten van zijn voorziening 
en iecler van de drie verweerders in 
een zesde van de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

25 januari 1972. - 2e kamer.- Voo1'
zitte?' en Ve1·slaggeve1', de H. Hallemans,. 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende conclusie, de H . Lenaerts, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Fal
ly. 

2e :KAMER. - 25 januari 1972. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - ScHADE BE
ROKKEND DOOR DE FOUT VAN DE 
DADER VAN HET ONC+EVAL. - SAJ\'I:EN
LOPENDE FOUT VAN EEN DERDE. 
DADER DIE DESNIETTEMIN TOT DE
VOLLEDIGE VERGOEDING JEGENS DE: 
GETROFFENE IS GEHOUDEN. 

Wannee1· eenjottt de schade heeft bemkkend,. 
welke de getmfjene van een ongeval 
heeft geleden, is de clade?' e1·van jegens
hem gehottclen tot de volleclige ve1·goeding 
vcm de schade, oolc al is cleze ve?'OO?'zaalct 
cloo1· de samenlopencle jottt van een 
denle ( 1 ) . 

1965 (Btt/1. en PASIC., 1966, I, 240) en de 
noot R.O. DALCQ bij dit arrest in Revue 
c1·itiqtte de jtt?·isp?'ttdence belge, 1966, b)z. 123 ;. 
zie ook : cass., 11 september 1969 (A1'1'. cass., 
1970, blz. 36). 
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(SPIEGEL, T. VERMEIREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 jcmi 1971 in hoger beroep 
door de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3 en 4 van de wet van 17 april1878 
l1oudende de voorafgaande titel van h et 
Wetboek van strafvordering, 1382 en 
1383 van h et Burgerlijk Wetboek, 

doo!'dat het vonnis verweerder slechts 
veroorcleelt tot vergoeding van twee 
d ercle van eisers schade, 

tenvijl deze schacle werd veroorzaakt 
door de fouten van verweerder en van 
een derde, zodat verweerder t egenover 
eiser gehouden is tot vergoeding van d e 
gehele schade geleden door deze laatste : 

Overwegende dat in eerste aanleg eiser 
zowel verweerder als een derde met de 
voor deze bm·gerrechtelijk aansprakelijke 
partij had aangesproken tot schadever
goeding ; dat na vrijspraak van de derde, 
de eerste rechter zich onbevoegd ver
k laarde om te oordelen over de eis tot 
schadevergoeding tegen de derde en de 
voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij ;' clat verweerder in hetzelfde vonnis 
werd veroordeelcl tot de volleclige vergoe
ding van eisers schade ; 

Overwegende dat eiser geen rechtsgel
dig hoger beroep instelde ; dat het bestre
den vonnis, na zowel verweercler als de 
derde schuldig te hebben verklaard, ver
weerder veroordeelde om twee derde van 
eisers schade te vergoeden ; 

Overwegende dat, nu het door ver
.weerder gepleegde misdrijf eiser schacle 
heeft veroorzaakt, verweerder gehouclen 
is tot volledige vergoecling van de schacle, 
ook al is deze door de samenlopende fout 
van een derde berokkend ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het op burgerlijk 
gebied verweerder slechts veroordeelt tot 
twee derde van het schadebedrag en het 
oordeelt over de kosten van de beide 
aanleggen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdend in hager beroep. 

25 januari 1972.- 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende concl~tsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H . Van der Donckt (van de 
balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 25 januari 1972. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERJ\'IIJN. - STRAFZAKEN. - BURGER

LIJKE RECHTSVORDERING. - BESLIS

SING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER 

EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL EN ZICH 
ERTOE BEPERKT EEN VOORLOPIGE VER

GOEDING TOE TE KENNEN EN EEN 

ONDERZOEKSJ\fAATREGEL TE BEVELEN. 
- VOORZIENING VOOR DE EINDBE

SLISSING.- NIET-ONTVANKELIJKHEID . 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD Oi\1 ZICH IN CAS

BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 

- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 

TEGEN DE BESLISSING DAT HET ARREST 
GE!VIEEN ZAL ZIJN AAJ.'< DE VERZEKERAAR 

VAN ZIJN BURGERLIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID. - VoORZIENING NIET ONT

VANKELIJK. 

1° Niet ontvanlcelijk in stmjzalcen is de 
voo1·ziening die voo1· de eindbeslissing is 
ingestelcl. tegen de beslissing wellce op de 
btw ge1·lijlce ?'echtsv01·de?·in g geen ~tit
spmalc doet ove1· een bevoegdheidsge
schil, een voo1'lopige ve1·goeding toelcent 
en voo1· het ove1·ige een onde?·zoelcsmaat
?'egel beveelt (1). (Sv. , art. 416.) 

2° Niet ontvankelijlc bij gemis aan_ belang 
is de voo1·ziening van de beklaagde tegen 
de beslissing dat het an·est wam·bij hij 
ve?·ooTdeeld tvo!'dt, gemeen zal zijn 
aan de v1·ijwi llig tussengelcomen ve?·zelce
mal' van zijn bu?·ge1'lijlce aanspmlcelijlc
heid (2)·. 

(1) Oass., 15 februari 1971 (A?'?', cass ., 1971, 
blz. 546) en 4 oktober 1971, sttpm, blz. 127. 

(2) Oass., 26 maart 1962 (Bull. en PAsiC., 
1962, I , 821) en 7 februari 1964 (ibid., 1964, 
I, 611). 
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(DE COPPEL, T. NATIONALE BOND DER 
LIBERAL E MUTU ALITEITSFEDERATIEN 
VAN BELGIE, VAN VAERENBERGH EN 
NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP « VOLKS
VERZEKERING ll; VAN VAERENBERGH, 
T. DE COPPEL EN NAAJliLOZE VENNOOT
SCHAP « VOLKSVERZEKERING ll}. 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 januari 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Over de voorziening van De Coppel 
Herman, beklaagde 

2° In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de door verweerder 
Van V aerenbergh :i:ngestelde bm'gerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat het arrest aan voor
noemde verweerder een provisionele scha
devergoecling toekent en verder bij be
vestiging van het beroepen vonnis, een 
arts als deslnmdige aanstelt om hem te 
onderzoeken ; dat zodanige beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring en geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil ; dat de voorziening 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

3° In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing dat het arrest gemeen 
zal zijn aan de vrijwillig tussenkomende 
partij de naamloze vennootschap " De 
Voll~sverzekering ,, verzekeraarster van 
e1ser : 

Overwegende dat de voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

II. Over de voorziening van Van V ae
renbergh Camiel, burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser zijn voorziening betekend 
heeft aan de partijen tegen wie ze is 
gericht; dat ze dienvolgens niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers :i:n de kos
ten. 

25 januari 1972. - 28 kamer. - Voo?·
zitte?', de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkl~ticlende conclusie, 

de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H . Van Londersele (van de 
balie te Oudenaarde). · 

2° KAMER. - 26 januari 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - DIRECTE GEl\ffiENTELIJKE 
BELASTINGEN.- BETEKENING VAN DE 
VERKLARING VAN VOORZIENING. 
BEWIJS VAN DEZE BETEKENING NIET 
O"VERGELEGD.- NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

· Niet ontvankelijk is cle cassatievoo1·ziening 
tegen een besl~tit van de bestenclige 
cleputatie van een p1·ovincie1·aacl, waarbij 
beslist worclt ove1· een ?'eclamatie tegen 
een aanslag in een cli1·ecte gemeentelijlce 
belasting, wannee1· ~tit de 1·egelmatig _ 
aan het H of ove1·gelegcle st~dcken niet 
blijlct clat de ve?·lcla1·ing van voorziening 
binnen cle bij artilcel 4. van cle wet van 
22 janua1·i 1849 gestelcle te1·mijn bete
lcend we·rd aan de pm·tij tegen wie cle 
voo1·ziening is geTicht (1). (Wet van 
22 j1.mi 1865, art. 2; wet van 22 j1.mi 
1877, art. 16.) 

(WYTHOUCK, T. GEMEENTE DE PANNE.} 

Met de notitie overeensten=end 
arrest. 

26 januari 1972.- 38 kamer.- Voo?'
zitte?· en Ve1·slaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcltticlencle concl~tsie, de H. Detour
nay, aclvocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. VanRyn. 

1 e KAMER. - 27 januari 1972. 

}0 RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. -.RECHTSMACHT. - 01\'I:VANG. 
- BETWISTING. - BETWISTING UITGE
SLOTEN DOOR DE CONCLUSIES VAN DE 
PARTIJEN. - GEEN RECHTSl\'I:ACHT. 

(1) Oass., 17 november 1970 (An·. cass., 
1971, biz. 249). 



[,_-.--

- 513 

2D RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- VERBOD U ITSPRAAK TE DOEN 
OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN. 
.ALGEMEEN RECRTSBEGINSEL. 

3D RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- VEROORDELING TOT TERUG· 
GAVE VAN RET BEDRAG VAN DE ALS 
RUURGARANTIE GEDEPONEERDE GELD
SOil'[. - SCRENDING VAN RET ALGE-
1\'illEN RECRTSBEGINSEL DAT IDE RECR 
TER VERBIEDT UITSPRAAK TE DOEN 
OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN. 

I D In bu1·gerlijlce zaken lean de 1·echte1· geen 
met de openba1·e 01·de niet st1·ijdige be
twisting opwe1·pen waa1·van de conclt~sies 
van de pa1·tijen het bestaan uitsluiten (I). 
(Algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken en G.W., art. ll38, 2D.) 

2D Het algemeen 1·echtsbegi1~sel dat ve1·biedt 
t~itspmalc te doen ove1· niet gev01·de1·de 
zaken is onde1· mee1· geht~ldigd in a?·ti
lcel 1138, 2D, van het Ge1·echtelijlc Wet
boelc (2). 

3D Het algemeen 1·echtsbeginsel dat ve1·biedt 
uitspwalc te doen ove1· niet gevo1·de1·de 
zaken en dat onde1· mee1· gehttldigd is in 
m·tilcel 1138, 2D, van het Ge1·echtelijlc 
W etboelc, w01·dt geschonclen doo1· de 
1·echter, die een pa1·tij veroonleelt om het 
bed1·ag vcm een als huu1·ga1·antie ont
vangen geldsom ten~g te geven, te1wijl 
geen enlcele gelclsom is gesto1·t en slechts 
gevmagd wo?"dt een bankzekerheid te 
bev1·ijclen (3). 

(1) Cass., 27 maart 1052 (Bull. en PASIC., 
1052, I, 473); 2 juli 1053 (ibid., 1053, I, 876); 
26 september 1958 (ibid., 1959, I, 98); 6 april 
1950 (ibid., 1059, I, 780); 11 maart 1060 
(ibid., 1960, I, 808); 26 april1962 (ibid., 1962, 
I, 930); 10 december 1963 (ibid., 1964, I, 416); 
3 juni 1965 (ibid., 1065, I, 1072); 17 oktober 
1968 (A1·1·. cass., 1969, b1z. 188); 16 oktober 
1969 (ibid., 1970, biz. 160) ; men raadpiege 
cass., 25 januari 1968 (ibid., 1068, blz. 700); 
23 april 1069 (ibid., 1969, biz. 797); 18 juni 
1970 (ibid., 1970, blz. 981). 

(2) Cass., 15 januari 1970 (A1"1". cass., 1970, 
biz. 432); men raadpiege cass., 2 juli 1953 
(Bull. en PASIC., 1953, I, 876); 23 december 
1054 (ibid., 1955, I, 415); 22 september 1955 
(ibid., 1956, I, 21); 14 februari 1964 (ibid., 
1964, I , 639); zie ook : « Propos sur Ie texte 
de Ia loi et les principes generaux du droit "• 
plechtige openingsrede van het Hof van 
1 september 1970, Bttll., 1971, blz. 85. 

(3) D e rechter is opgetreden a lsof het ging 

CASSA'flE, 1972. - 17 

(VANDERBORGRT, T. SWATERS .) 

ARREST (vertaling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op I3 maart I970 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen ll47, ll49, ll53 
(wet van I mei I9I3, artikel 6), inzon
derheid lid I, I3I9, inzonderheid lid I, 
I320 en I322 van het Burgerlijk Wetboek, 
ll38, inzonderheid 2°, van het Gerechte
lijk Wetboek, 97 van de Grondwet en 
van het algemeen rechtsbeginsel dat de 
rechter verbiedt uitspraak te doen over 
niet gevorderde zaken, 

doordat verweerder in zijn conclusie de 
rechter had verzocht « de teruggave van 
de .door de heer Jacques Swaters gecon
signeerde bankgarantie inzake huur te 
bevelen » en « gedaagde in hager beroep 
te veroordelen om aan de heer Jacques 
Swaters als schadevergoeding het bedrag 
van 25 .000 frank te betalen » en tot 
staving van deze vorderingen had aange
voerd, enerzijds, « dat ... de eerste rechter 
ten dnrechte afwijzend heeft beschikt 
over de tegenvordering van de eerste 
concluant tot het bekomen van de terug
gave van zijn huurgarantie in de plaats 
waarvan, met het akkoord van gedaagde 
in boger beroep, de garant'ie van de 
tweede concluante werd gesteld », en, 

om een pand op een geidsom, die door de 
huurder aan de verhuurder was overhandigd 
als « garantie " voor de beta.Iing van de huur 
en de andere in de huurovereenkomst aan
gegane verbintenissen; dit is een klassieke 
overeenkomst in burgerlijk recht (men raad-· 
plege DE PAGE, VI, 1042, nr. 1035, biz. 1024; 
PLANIOL en RIPERT, XII, nr. 77; COLIN en 
CAPITANT, 8e uitg., II, nr. 1000) en courant 
in handeisrecht (men raadpiege J. VAN RYN 
en J. HEENEN, P1·incipes de d1·oit commercial, 
IV, 1065, nrs. 2615 tot 2617, biz. 185 tot 187). 

Behoudens andersiuidende bepaling in de 
huurovereenkomst, mag de pandhoudende 
schuldeiser krachtens de pandovereenkomst 
over de geidsommen b eschikken met de ver
plichting onder de gesteide voorwaarden een 
gelijkwaardig beclrag t erug te geven aan de 
schuldenaar. De opiossing moet dezeifde zijn 
wanneer het pand bestaat uit andere vm·
vangba1·e zalcen dan uit een geidsom (men 
raadpiege cass., 9 mei 1947, Bull. en PASIC., 
1047, I, 192). 
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anderzijds, « dat de weigering om de 
huurgarantie van de eerste concluant 
terug te geven tot resultaat heeft gehad 
zijn banktegoed te blokkeren en hem 
aldus een nadeel toe te brengen dat zeer 
gematigd op het bedrag van 25.000 frank 
kan worden geschat, onder voorbehoud 
van verhoging in de loop van het ge
ding », en het vonnis eiser veroordeelt om 
aan verweerder de « huurgarantie van 
115.000 frank » terug te geven en, als 
a schadevergoeding, de interesten op ge
noemde garantie a 5,5 t.h. sinds 10 okto
ber 1968 » te betalen, op grond « dat op 
27 december 1966 tussen partijen een 
hum·contract werd gesloten ; dat ge
daagde in hoger beroep aan wie appellant 
een hum·garantie ten bedrage van 
115.000 frank had gestort er in oktober 
1968 een tweede van hetzelfde bedrag 
had aanvaard voor rekening van de 
naamloze ve1mootschap « Garage Fran
corchamps » waarvan eiser in hoger be
roep de exploitant is, welke hoedanigheid 
reeds in het huurcontract werd vermeld ; 
. . . dat de door eiser in hoger beroep 
betaalde garantie hem moet worden 
teruggegeven; ... dat vanaf 12 septem
ber 1968 de teruggave van de garantie 
werd gevraagd ; dat ze had moeten 
plaatsgehad hebben na de starting van 
de nieuwe garantie ; dat de weigering om 
dit te doen schade heeft veroorzaakt die, 
bij gebrek aan enige andere rechtvaar
diging, wordt gevormcl door de interest 
van de alclus behouden geldsom ; dat de 
gevraagde vergoeding o1:i deze grondslag 
moet worden toegekend », 

tenvijl verweercler in zijn conclusie niet 
heeft betoogd dat hij aan eiser een huur
garantie gestort of betaald zou hebben, 
of de interesten heeft gevorderd van een 
gelclsom die eiser zou hebben behouden, 
doch zich ertoe beperkt heeft de terug
gave van een « geconsignee1·de bankgaran
tie » te eisen en te beweren clat de weige
ring om deze garantie terug te geven tot 
gevolg had zijn « banktegoed ... te blok
keren », waaruit volgt clat het vonnis de 
bewijskracht van de conclusie van ver
weerder miskent (schending van de arti
kelen 1319, lid 1, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), over niet gevor
derde zaken uitspraak doet (schending 
van artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, van het algemeen rechtsbegin
sel dat in deze bepaling is neergelegd en 
van artikel 97 van de Grondwet) en, 
bovendien, onwettelijk de wettelijke inte
resten toekent op een gelclsom die eiser 
niet ontvangen of behouclen heeft en die 
verweerder niet heeft geeist (schending 

van de artikelen 1147, 1149 en 1153 
[n-et van 1 mei 1913, artikel6], licl1, van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de conclusie van 
verweerder blijkt dat hij, door de terug
gave te vorderen van de bankgarantie 
van 115.000 frank die hij had« geconsig
neerd » en die « zijn activa blokkeerde », 
klaarblijkelijk slechts doelde op de een
voudige bevrijding van een zekerheid die 
hij op zijn banktegoecl had toegestaan 
en niet op de teruggave van een panel in 
specien dat aan eiser zou overhandigd 
zijn; 

Overwegencle dat het vonnis eiser ver
oordeelt om genoemde garantie terug te 
geven op grond dat ze door verweercler 
werd « betaald » ; 

Dat door te beslissen, in tegenstelling 
met de conclusie van verweerder, dat het 
bedrag van de garantie inderdaad aan 
eiser werd gestort, het vonnis aldus moet 
worden uitgelegcl dat het eiser veroor
deelt om aan verweerder een beclrag van 
115.000 frank terug te betalen; 

Dat het de bewijskracht van voor
melde conclusie miskent alsmecle het 
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter 
verbiedt uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken, hetwelk met name in 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
W etboek is neergelegd ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het eiser veroordeelt 
om aan verweerder de hm.u·garantie van 
115.000 frank terug te geven en hem 
sinds 10 oktober 1968 de interesten a 
5,5 t.h. op genoemde garantie te betalen; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan opclat hierover door de 
feitem·echter uitspraak worclt gedaan ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
zitting houdend in hoger beroep. 

27 januari 1972.- 1e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Valentin, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Rid
der de Schaetzen. - Gelijklttidencle con
clu.sie, de H. Ganshof van der Meersch, 
procureur-generaal.- Pleite1·, de H. Fal
ly. 
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1 e KAMER. - 27 januari 1972. 

10 STRAF. - ARTIKEL 65 VAN HET 
STRAFWETBOEK. - BEPALING DIE DE 
RECHTER, DIE KENNIS HEEFT GENOMEN 
VAN DE STRAFVORDERING, VERPLICHT 
SLECHTS EEN ENKELE STRAF UIT TE 
SPREKEN 'VANNEER EEN GEBREK AAN 
VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG, DAT 
ALS ONDERSCHEIDEN MISDRIJF STRAF
BAAR IS GESTELD, EEN BESTANDDEEL 
VORMT VAN HET MISDRIJF OMSCHREVEN 
BIJ DE ARTIKELEN 418 EN 420 VAN HET 

STRAFWETBOEK. 

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
RECHTER DIE VAN DE STRAFVORDERI NG 
KENNIS HEEFT GENOMEN, DOOR TEGEN

STRIJDIGHEID AANGETAST . - GEEN 
GEZAG VAN GEWIJSDE TEN AANZIEN 
VAN DE BURGERLIJKE REOHTSVORDE 

RING. 

go RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - RECHTER DIE KENNIS 
HEEFT GENOMEN VAN DE STRAFVORDE
RING EN TWEE STRAFFEN HEEFT U IT
GESPROK EN, RESPEOTIEVELIJK WE GENS 
EEN l\HSDRIJF UIT ONVOORZIOHTI GHEID 
E N WEGENS EEN FElT, DAT EEN GEBREK 
AAN VOORZIOHTIGHEID OF VOORZORG 
OPLEVER'.r EN ZELF ALS MISDRIJF STRAF
BAAR IS GESTELD , MAAR BESLIST D AT 
DIT l\HSDRIJF EEN BESTANDDEEL VORl\1T 
VAN HET l\IISDRIJF UIT ONVOORZI OH
TIGHEID. - GEVOLG VAN DEZE DOOR 
TEGENSTRIJDIGHEID AANGETASTE BE
SLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTS

VORDE RING. 

1 oDe straj?-echter is we gens de onsplitsbaa?'
heid van het feit en lcmchtens a1·tilcel 65 
van het Stmfwetboelc e1·toe gehottden 
slechts een enkele st1·af uit te sp1·elcen, 
wannee1· het feit, voo1· de belclaagde, in 
staat van d1·onlcenschap een voe1·tttig te 
hebben bestutt?·d, hetgeen een gebrelc aan 
voo1·zichtigheid of voo?'Z01'(J is dat als 
onde1·scheiden misdrijf doo1· de stmjwet 
st1·ajbaar is gesteld, een bestanddeel 
vo1·mt van het misd1·ijf omscMeven bij 
de m·tilcelen 418 en 4.20 van het Stmf-

(1) Cass., 19 september 1968 (A1'1'. cass. , 
1969, biz. 72} en de noten; 2 februari 1970 
(ibid., 1970, biz. 509); 21 mei 1970, volt. 
terechtz., en d e con clusie van procureur
generaal Ganshof van d er Meersch (ibid., 
1970, b iz. 889); 24 juni 1970, volt. t erechtz. , 
(ibid. ,

1

1970, biz. 1009); 27 november 1970 

wetboelc (1). (S .W., art. 65, 418 en 420; 
wet van 1 augustus 1899, art. 2, go 
en 4°; wegverkeersreglement, art. 10.) 

2° De 1·echte?', die lcennis neemt van de 
bu?·ge1·lijlce 1'echtsv01·de1·ing, is niet ge
bonden door de beslissing van de st?'af
?'echte?', wellce doo1· tegenst1·ijdigheid is 
aangetast (2) . (Algemeen beginsel van 
h at gezag van gewijsde in suafrechte
lijke zaken.) 

go Wannee1· de st?·aj1·echte1', eensdeels, de 
belclaagde tot onde1·scheiden stTafjen 
heeft ve?·oo1·deeld wegens het bestu1·en van 
een voe1·tuig in staat van d1'0nlcenschap 
en wegens een misd1·ijf van onopzettelijk 
toeb1·engen van ve1·wondingen, en hij, 
ande1·deels, ttitd?·ulckelijk of impliciet 
heeft vastgesteld dat de staat van d?·onken
schap, bestanddeel van dit misd1·ijj, de 
oo1·zaalc dan wel een van de oorzalcen van 
het ongeval is geweest, is de 1'echte1·, die 
van de bw·geTlijlce ?'echtsvo?·de?·ing lcennis 
neemt, niet gebonden doo1· de st?·aj
?'echtelijke beslissing, in zove1· deze door 
die tegenst1·ijdigheid is aangetast (g). 
(Algemeen b eginsel van hat gezag van 
gewijsde in strafrechtelijke zaken.). 

{NAAMLOZE BELGISOHE VENNOOTSCHAP 
VAN VERZEKERINGEN « l\1AATSOHAPPIJ 
ATHENA », T. GASPARD J.L. EN J.E.).. 

ARREST (ve1·taling),. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 oktober 1970 door het Hof 
van beroep t e Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid u.it de schen
ding van d e artikelen 16 van de wet van 
ll juni 1874, 65 van hat Strafwetboek, 3 
en 4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande t itel van het 
Wetboek van strafvordering, 1g19, zoals 
het is gewijzigd bij artikel 10g van arti
kel g van de wet van 10 oktober 1967, 
1249, 1g50, inzonderheid 1g50, go, 1g52, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 23 van hat Gerechtelijk ';y etboek, 

doo1·dat het vaststaat 1 o dat eiser es d a 
burgerrechtelij ke aanspra.kelijld1eid van 

en 11 rnaart 1971 (ibid., 1971, biz. 202' en 
669); 4 november 1971, sttpm, biz. 236. 

(2) en (3) Cass. , 18 september 19'7·0• ~An·. 
cass., 1971, biz. 51) en de conciusie va!li het. 
openbaar ministerie; 4 novemb er · 1917 11,. sttp11a, 
biz. 236. 



-516-

de verweerders inzake motorrijtuigen 
dekt; 2° dat zij in deze hoedanigheid de 
slachtoffers van een ongeval schadeloos 
had gesteld dat zich op 27 oktober 1965 
had voorgedaan terwijl de eerste ver
weerder h et motorrijtuig had toever
trouwd aan een van zijn kameraden, 
Alain Coart, en 3° dat deze laatste, vol
gens arrest van het Hof van beroep te 
Luik (6e kamer) van 28 maart 1966, was 
veroordeeld tot een geva.ngenisstraf van 
een maand alsmede tot h et verval van 
1-.et recht tot sturen wegens overtreding 
van de artikelen 2, 3° en 4°, van de wet 
van 1 augustus 1899 en 10 van het ver
keersreglement, alsmede tot een tweede 
gevangenisstraf van twee maanden we
gens het onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen en overtrading van de 
artikelen 20 en 27 van het verkeersregle
m ent, en het bestreden arrest de rechts
vordering van eiseres die er toe strekte 
van de verweerders terugbetaling te beko
men van de bedragen die zij aan de 
slachtoffers van het litigieuze ongeval had 
gestort, a ls ongegrond verwerpt, op grond 
dat, hoewel het feit h et besturen van een 
motorrijtuig rechtstreeks of onrecht
streeks toe te vertrouwen aan een be
stuurder die zich in staat van clronken
schap bevindt, een grove fout oplevert, 
h et echter nodig is dat de clronkenschap 
d e oorzaak van het ongeval is geweest en 
dat de verzekerde, ten deze de eerste 
verweerder, er zich volkome:n rekenschap 
van heeft gegeven clat de bestum'der 
dronken was, clat zulks ten deze niet het 
geval is, daar bij arrest van 28 maart 
1966 het Hof van beroep te Luik de 
bestuurder Alain Coart tot twee afzonder
lijke straffen heeft · veroordeeld, de ene 
om in staat van dronkenschap, van alco
holintoxicatie, een voertuig te hebben 
bestuurd zonder in staat te zijn te sturen, 
de andere wegens het onopzettelijk toe
brengen van verwondingen en overtra
ding van het verkeersreglement, zodat 
het zeker en noodzakelijk heeft gevonnist 
dat de inbreuken inzake de clronken
schap geen bestanddeel of de oorzaak van 
de tweede inbreuken zijn, daar het gezag 
van het gewijsde van dit arrest met het 
beschikkende gedeelte van de beslissing 
en niet met de gronden ervan verbonclen 
is; 

tenvijl voormeld arrest van 28 maart 
1966 er met name op wijst dat « een zo 
onzinnige houding (een bijzonder gevaar
lijke bocht nemen tegen een snelheid die 
hoger was clan krachtens de verkeers
borden was toegestaan en die d es te 
gevaarlijker was daar Alain Coart wist 

dat de wegligging van h et door h em 
bestmude voertuig niet normaal was) 
enkel kan worden verklaard door het feit 
clat de verdachte door het drinken niet 
de voortdurende controle over zijn han
delingen heeft gehad, wat voldoende is 
om de telastlegging een voertuig te heb-

. ben bestuurd in staat van dronkenschap 
te karakteriseren zonder dat wordt ver
eist dat hij zich bovendien niet meer 
bewust was van die handelingen » ; de 
strafrechter, zodoende, heeft vastgestelcl 
dat de alcoholintoxicatie de oorzaak of 
een van de oorzaken van het ongeval is 
geweest en het gebrek aan voorzichtig-

, heid en het in de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek becloelde misdrijf 
van onopzettelijke verwondingen heeft 
opgeleverd; dientengevolge, daar dit 
arrest van 28 maart 1966 met schencling 
van artikel 65 van het Strafwetboek af
zonderlijke straffen had uitgesproken, de 
ene wegens het onopzettelijk toebrengen 
van verwondingen, de andere wegens 
dronkenschap, d e burgerlijke rechter, 
kemlisnemende van het verhaal van de 
verzekeraar tegen zijn verzekerde om 
terugbetaling te bekomen van de schade
vergoedingen die aan de slachtoffers van 

,het litigieuze ongeval werden betaald, 
door deze strafrechtelijke beslissingen 
niet gebonden was, daar niet op zekere 
wijze e1·ga omnes was gevonnist dat de 
alcoholintoxicatie vreemd was aan het 
misdrijf uit onvoorzichtigheid, waaruit 
volgt dat het bestreden arrest, door zich 
op het strafrechtelijk gewijsde te beroe
pen om de burgerlijke rechtsvordering te 
verwerpen, de bewijskracht van het arrest 
van 28 maart 1966 alsmede het beginsel 
inzake het gezag van h et rechterlijk 
gewijsde en, dientengev.olge, de regels 
betreffende het verhaal van de verzeke
raar tegen de verzekerde in geval van 
grove fout van deze laatste h eeft mis
kend: 

Overwegende dat het arrest van 
28 maart 1966, rechtdoende over de 
strafrechtelijke vervolgingen ten laste 
van de bestuurder vanhet motorrijtuig, 
in zijn gronden met name heeft beslist 
dat « een zo onzilmige h ouding enkel kan 
worden verklaard door het feit dat de 
verdachte door het clrinken niet de voort
durende controle over zijn handelingen 
heeft gehad, wat voldoende is om de 
telastlegging een voertuig te hebben be
stuurd in staat van clronkenschap te 
karakteriseren zonder dat wordt vereist 
dat hij zich bovendien niet meer bewust 
was van die handelingen » ; 

Dat de uitdrukking « een zo onzinnige 
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houding », gelet op de context van het 
arrest, zo moet worden beschouwd dat ze 
niet aileen betrekking heeft op de telast
legging een voertuig te hebben bestuurd 
in staat van dronkenschap, maar ook op 
die van het onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen bij gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg ; 

Dat ald,us de strafrechter heeft beslist 
dat de dronkenschap van de bestuurder 
een gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg heeft opgeleverd dat de oorzaak of 
een van de oorzaken van het ongeval 
vormde; 

Dat hij, door de bestuurder wegens 
overtreding van de artikelen 2, 3° en 4°, 
van de wet van 1 augustus 1899 en 10 
van het verkeersreglement te veroordelen 
tot straffen die verschillen van die welke 
wegens het onopzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen en wegens over
treding van de artikelen 20 en 27 van 
het verkeersreglement was uitgesproken, 
de door hem vastgestelde feitelijke een
heid heeft tegengesproken, zodat de bur
gerlijke rechter, bij gebrek aan zekerheid 
in , verband n1.et het rechterlijk gewijsde 
in dit opzicht, niet gebonden is door de 
strafrechtelijke beslissing ; 

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

den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding. zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter wordt beslist; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

27 januari 1972.- 1e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Gansl).of van der Meersch, pro
cureur-generaal. - Pleite1·s, de HH. An
siaux en Faures. 

1 e KAMER. - 27 januari 1972. 

BEWIJS. - BuRGERLIJKE ZA,KEN. 
VERWERPING VAN RET AANBOD VAN 
BEWIJS BETREFFENDE HET BESTAAN 
VAN EEN FOUT DIE DOOR DE GETROF
FENE VAN EEN ONGEVAL ZOU ZIJN 
GEPLEEGD.- VVETTELIJKE BESLISSING 
VAN DE RECHTER DAT HET ONGEVAL 

Een aanbod van bewijs bet?·efjende het 
bestaan van een fo~tt die doo1· de get?'of
fene van een ongeval zou zijn gepleegd, 
wm·dt wettelijk ve1'W01'pen doo1· de 1·echte1' 
die wettelijk beslist dat dit ongeval slechts 
te wijten is aan de fout alleen van ande1·e 
pe1·sonen ( l). 

(BERTING, DEPESSEMIER EN LITISCONSOR
TEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN 
VERZEKERINGEN «LA ROYALE BELGE. ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315, 1349, 1353, 
1382, 1384, inzonderheid lid 3, van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat, om de rechtsvordering van 
verweerster toe te wijzen en met name 
te beslissen dat de dood van de beide 
werklieden van de firma W anson, die 
's nachts gestikt waren in de refter van 
de instailaties van de eiseres Lacta Prima, 
aileen te wijten is aan de fout van de 
eisers Berting en Depessemier en dat 
genoemde eiseres, die hen had aangesteld, 
eveneens aansprakelijk is, het arrest ver
klaart " dat de drie gedaagden in hoger 
beroep de getroffenen, die verscheidene 
uren hadden gewerkt en van wie er een 
tijdens het werk een ongeval had gehad, 
vruch'teloos verwijten dat zij naar de 
refter waren gegaan om er uit te rusten 
en zich te verwarmen en zulks met het 
akkoord van een aangestelde van de 
melkerij ; ... dat uit geen enkel gegeven 
van het dossier blijkt dat de beide ge
troffenen v66r 23 uur naar de refter 
waren gegaan ; .. . dat de feiten die de 
drie gedaagden in hoger beroep aanbieden 
te bewijzen niet afdoende zijn en niet 
kunnen aantonen dat de aangestelden 
van de cooperatieve vennootschap Lacta 
Prima de fout niet hebben begaan die het 
ongeval heeft doen ontstaan en zonder 
welke het zich niet had kunnen voor
doen », 

te1·wijl de rechter, door erop te wijzen 
dat een persoon de schade had kunnen 

SLECHTS TE WIJTEN IS AAN DE FOUT (1) J\1en raadplege cass., 6 december 1957 
VAN ANDERE PERSONEN. - WETTE- (Bull. en PASIC., 1958, I, 365); 3 maart en 
LIJKHEID . VAN DE VERWERPING VAN 29 mei 1961 (ibid., 1961, I, 726 en 1041); 
RET BEWIJSAANBOD. 4 februari 1972, inj1·a, blz. 528, 
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verrnijden indien hij de tegen hem in aan
merking genomen fout niet had begaan, 
daardoor niet vaststelt dat er geen oor
zakelijk verband bestaat tussen de fout 
die een andere persoon, met name de 
getroffene, heeft begaan of heeft kunnen 
begaan en de schade zoals ze zich heeft 
voorgedaan (schending van de artike
len 1382, 1383 en '1384, lid 3, van het 
Burgerlijk Wetboek), 

en tenvijl, bijgevolg, de door de eisers 
Lacta Prima, Berting en Depessemier 
aangevoerde feiten waarvan de eerste 
rechter het bewijs had gelast, ter zake 
dienend waren en de fout van de beide 
getroffenen konden bewijzen, omdat, val
gens deze feiten : I 0 de eiseres Lacta 
Prima de toestemming om het gasver
warmingstoestel te gebruiken had gege
ven samen 1net zeer veel opmerkingen en 
uitdrukkelijke bevelen; 2° de beide werk
liedon van de firma W anson, die 's nachts 
herstellingswerken uitvoerden, niet in de 
refter van de melkerij moesten gaan en 
de eiser Depessemier een vrachtauto te 
hunner beschikking had gelaten om erin 
te eten ; 3° zij door het personeel van de 
melkerij ervan verwittigd waren dat voor 
het gebruik van voornoemd toestel som
mige voorzorgsmaatregelen geboden wa
ren (sch,encling van alle hierboven aange
duide bepalingen) : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
rechtdoende over het tegenberoep van 
de eerste drie gedaagden in hager beroep, 
beslist dat de feiten clie zij aanboden te 
bewijzen niet afdoende zijn en niet lnm
nen aantonen dat de aangestelden van 
de cooperatieve vennootschap Lacta 
Prilna de font niet hebben begaan clie het 
ongeval heeft doen ontstaan en zonder 
welke het zich niet had kunnen voordoen ; 

Overwegende dat het arrest deze be
slissing onder meer steunt op de over
weging dat « de ch'ie gedaagden in hager 
beroep de getroffenen, die verscheidene 
uren hadden gewerkt en van wie er een 
tijdens het werk een ongeval had gehad, 
vruchteloos verwijten dat zij naar de 
refter waren gegaan om er uit te rusten 
en zich te verwarmen en zulks met het 
akkoord van een aangestelde van de 
melkerij »; 

Overwegende dat de rechter, die aldus, 
door een feitelijke en derhalve soevereil1.e 
beslissing, het bestaan verwerpt van de 
fout die de eisers tevergeefs aan de ge
troffenen toeschrijven, beslist dat het 
ongeval aileen te wijten is aan de eerste 
twee eisers ; 

Dat hij, derhalve, wettelijk afwijzend 
heeft lnumen beschikken over het bewijs-

aanbod dat de eerste rechter had aange
nomen; 

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

27 januari 1972.- 1e kamer.- Voo?'
zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeve?', 
Baron Richard. - Gelijkluiclencle concl·u
sie, de H. Ganshof van der Meersch, pro
curem·-generaal. - Pleite?·s, de HH. Fally 
en DeBruyn. 

1 e KAMER. - 28 januari 1972. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERSCHRIJ
VING IN DE BESTREDEN BESLISSING. -
BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE TE 
VERBETEREN, 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE SCHENDING VAN EEN WETTE
LIJKE BEPALING VAN OPENBARE ORDE. 
- !UN VOOR DE EERSTE lliAAL VOOR 
RET HOF VAN CASSATIE WORDEN VOOR
GEDRAGEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN FEl
TEN EN RECHT VERMENGD ZIJN.- NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

4° ONBEKW AAMVERKLARING EN 
GERECHTELIJK RAADSMAN. -
ONBEKWAAMVERKLARING. - NrETIG
VERKLARING VAN DE HAN1JELINGEN 
VAN VOOR DE ONBEKWAAli'I:VERKLA
RING. - 00RZAAK VAN ONBEKWAAJ\'1:
VERKLARING BESTOND KENNELIJK TEN 
TIJDE DAT DIE HANDELINGEN ZIJN 
VERRICHT. - KENJ\TELIJK. - BEGRIP. 

1° Bij cle beooTcleling vcm een cnssatiemicl
clel is het Hof bevoegcl om een ve?'sch?·ij
ving in cle best1·eclen beslissing te ve?·bete
?'en, wnnnee1· zij d~tidelijk blijkt ttit de 
cont.e:vt vnn deze beslissing ( 1). 

2° Het midclel dnt in btwge1·lijke zaken 
aJgeleicl is ttit de schencling van een 
wettelijke bepaling vnn openbm·e onle, 

(1) Cass., 22 ·oktober 1971, sttpm, blz. 193; 
vgl. cass., 21 juni 1971 (An·. cass., 1971, 
blz. 1062). 
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lean voo1· de ee1·ste maal voo1· het H of 
van cassatie wo1·den voo1·ged1·agen (1). 

3° W egens ve1·menging van feiten en 1·echt, 
is niet ontvanlcelijlc, het rniddel dat het 
H of e1·toe zou ve1-plichten gegevens van 
feitelijlce aa1·d na te gaan (2). 

4° Het a?Test dat vaststelt dat de oo1·zaalc 
van onbelcwaamveTlclaTing te dien tijde 
gelcend was doo1· de pe1·sonen die tot 
hetzelfde rniliett behoo1·den als diegene 
die late1· onbelcwaam we1·d vm·lclaa1·d, 
beslist wettelijk dat de oo1·zaalc van de 
met toepassing van m·tilcel 4.89 van het 
BU?·ge1·lijlc W etboelc uitgespmlcen onbe
lcwaamve?·lclm·ing lcennelijlc bestond ten 
tijde dat handelingen van v661· de inbe
lcwaamve?·lcla?·ing zijn ve1·1·icht (3). 
(B.W., art. 489 en 503.) 

(SEGHERS, T. DE MEULENAER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen.; 

Over h et eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de liti
gieuze alden, namelijk de onderhandse 
akte van verkoop van 15 mei 1965, de 
notariele volmacht van 20 mei 1965, de 
notariele akte van verkoop van 21 juni 
1965 en het authentiek testament van 
14 jtmi 1965 nietig verklaart wegens 
beweerde onnozelheid, krankzinnigheid 
en gebrek aan geestesgezondheid in hoof
de van wijlen Margareta Seghers, en tot 
die beslissing komt op grand van een 
reeks gegevens welke een ondeelbaar ge
heel uitmaken en waaronder het feit 
voorkwam dat reeds op 28 juli 1964 voor 
de Rechtbank van eerste aanleg te Den
dermonde een procedure tot onbekwaam
verklaring van voormelde Margareta 
Seghers werd ingesteld, welke door vonnis 
van 2 juni 1966 werd ingewilligd, 

tenvijl gezegde procedure tot onbe
kwaamverk.laring slechts op 28 juli 1965 
werd ingesteld, zodat het arrest de bewijs
lu-acht miskent welke ingevolge voor-

(1) Cass., 19 april 1968 (.A1T. cass., 1968, 
biz. 1049); vgl. cass., 19 maart 1971 (ibid., 
1971, biz. 699). 

(2) Cass., 3 december 1971, SU1J?'a, blz. 331. 
(3) Men raadpiege DE PAGE, d. II, nr. 363, 

2o. 

melde artikelen van het Burgerlijk Wet
hoek aan het verzoekschrift tot onbe
kwaamverklaring van 28 juli 1965 wordt 
gehecht: 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat wijlen Margareta 
Seghers op 18 december 1964 in een 
psychiatrische inrichting opgenomen 
werd, dat zij begin maart 1965 er werd 
weggehaald en dat zij er terug opgenomen 
werd op 8 januari 1966, releveert dat 
intussen op 28 juli 1964 een procedure tot 
onbekwaamverklaring werd ingesteld ; 

Dat wanneer het woord " intussen " in 
verband gebracht wordt met voormelde 
vaststellingen, bedoelde procedure tussen 
18 december 1964 en 8 januari 1966 moet 
zijn ingesteld ; 

Dat uit de context van het arrest dar
halve duidelijk blijkt dat, bij loutere 
verschrijving, 28 juli 1964 vermeld werd, 
wanneer 28 juli 1965 was bedoeld; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mrst; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 458 van het Strafwetboek, 

do01·dat het bestreden arrest de liti
gieuze akten, namelijk de onderhandse 
akte van verkoop van 15 mei 1965, de 
notariele volmacht van 20 mei 1965; de 
notariele alde van verkoop van 21 juni 
1965 en het authentiek testament van 
14 jtmi 1965, nietig verklaart wegens 
beweerde onnozelheid, lu·ankzinuigheid 
en gebrek aan geestesgezondheid in hoof
de van wijlen Margareta Seghers, en tot 
die beslissing komt op grond van een 
reeks gegevens welke een ondeelbaar ge
heel uitmaken en waaronder voorkwamen 
de vaststellingen van Dr. Uytterscha:ut, 
~o<?fdg~neesheer van de psychiatrische 
rnrwhtmg waar de de cujus opgenomen 
en door gezegde geneesheer onderzocht 
was, en de besluiten van de psychiater 
Dr. Mylle die de de cujtts onderzocht, 

te1·wijl artikel458 van h et Strafwetboek 
aan gezegde geneesheren verbood de 
eventuele geestesstoornis van de de 
cujus, welke zij ter gelegenheid van haar 
verzorging hadden gekend, te openbaren, 
bmten het geval dat zij geroepen werden 
om in rechte getuigenis af te leggen of 
dat de wet hen verplichtte die eventuele 
geest~sstoornis kenbaar te maken, zodat, 
tenzrJ gezegde geneesheren zich in een 
dergelijk geval bevonden, het aan de 
rechters niet toegelaten was de medede
ling~~ v~n die . geneesheren als een gel dig 
beWIJSmrddel m aanmerking te nemen, 
en de rechters van ambtswege dergelijk 
bewijsmiddel .moesten verwerpen, 
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en te?'tvijl, nu het arrest geen enkele 
precisering bevat betreffende de omstan
digheden waarin voormelde geneesheren 
hun mededelingen hebben gedaan, het 
aan het Hof niet mogelijk is na te gaan 
op welke wijze de rechters artikel 458 
van het Strafwetboek gei:nterpreteerd 
hebben, en aldus zijn controlerecht over 
het arrest uit te oefenen, waaruit volgt 
dat het arrest niet naar de eis van arti
kel 97 van de Grondwet is gemotiveerd : 

Overwegende dat artikel 458 van het 
Strafwetboek aan de geneesheren het 
verbod oplegt beroepsgeheimen bekend 
te maken, buiten het geval dat zij geroe
pen worden om in rechte getuigenis af 
te leggen en buiten het geval dat de wet 
hen verplicht die geheimen bekend te 
maken; 

Dat voormelde wetsbepaling van open
bare orde is zodat, in strijd met wat door 
de memoria van antwoord gesteld wordt, 
het middel afgeleid nit de schending ervan 
voor de eerste maal voor het Hof kan 
worden tegengeworpen ; 

Overwegende evenwel dat het Hof om 
de gegrondheid van clit middel te kunnen 
onderzoeken zou moeten nagaan in welke 
omstandigheden de geneesheren Uytter
schaut en Mylle lnm mededelingen hob
ben gedaan ; 

Dat het arrest dienaangaande geen 
gegevens bevat, zodat het onderzoek van 
het middel het Hof zou noodzaken tot 
navorsingen van feitelijke aard over te 
gaan; 

Dat het middel, in. zover het de scherr
ding van artikel 458 van het Strafwet
boek :inroept, feiten en recht vermengt; 
dat het derhalve in die mate niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat, in zover het middel 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet inroept, bij gebrek aan con
clusie op dit ptmt, het hof van beroep 
niet gehouden was de omstandigheden te 
preciseren waarin bedoelde geneesheren 
htm mededelingen haddon gedaan ; 

Dat het middel, in die mate, niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 503 van het Burgerlijk Wet
book, 

doonlat het bestreden arrest op grond 
van artikel 503 van het Burgerlijk Wet
boek de onderhandse alde van verkoop 
van 15 mei 1965, de notariele volmacht 
van 20 mei 1965 en de notariele alde 
van verkoop van 21 jtmi 1965 nietig 
verklaart wegens beweerde onnozelheid 

en krankzinnigheid in hoofde van wijlen 
Margareta Seghers, op grond van de . 
beschouwing dat zij leed aan een seniele 
dementia welke reeds v66r de onderteke
ning van de aangevochten akten bestond, 
maar geleidelijk verergerd was om in 
1966 te eindigen in volledige onnozelheid, 
dat doze toestand ten tijde van die han
delingen reeds kennelijk bestond, gelet op 
haar plaatsing in een psychiatrische in
richting, de reden van die plaatsing door 

. familieleden en de bevindingen van de 
geneesheren, en dat de eiseressen beter 
dan wie ook, als naaste familieleden, die 
toestand moeten hebben gekencl, 

te?'tvijl uit doze beschouwingen volgt 
dat de geestestoestand van Margareta 
Seghers niet kennelijk was in die zin 
dat hij gekend was door allen, en dus 
door het publiek, hetgeen, zoals de eise
ressen in htm conclusie voor het hof van 
beroep haddon laten golden, vereist is 
opdat een akte op grond van artikel 503 
van het Bm·gerlijk Wetboek nietig zou 
verklaard worden, 

en te1·wijl minstens de beschouwingen 
van het arrest het Hof niet in de moge
lijkheid stollen te weten in welke mate de 
rechters gemeend hebben een onderscheid 
te moeten maken tussen een geestestoe
stand welke door de familieleden gekend 
is, en een geestestoestand welke door het 
publiek gekend is, zodat het arrest geen 
passend antwoord inhoudt op voormeld 
verweermiddel van de eiseressen, daar 
het Hof in de onmogelijkheid verkeert 
na te gaan in welke zin de rechters het 
kennelijk karakter van de geestesstoornis 
bedoeld door artikel 503 van het Burger
lijk Wetboek hebben ge'interpreteerd, 
welke dubbelzinnigheid in de motivering 
gelijkstaat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende dat, opdat een akte op 
grond van artikel 503 van het Burgerlijk 
Wetboek nietig zou verklaard worden, 
het vereist is dat de staat van onnozel
heid of lu·ankzinnigheid kennelijk weze, 
dit is gekend door l{et milieu van de 
betrokken persoon ; 

Overwegende dat het arrest, door het 
kennelijk karakter van de geestestoestand 
van Margereta Seghers af te leiden nit 
haar plaatsing in een psychiatrische in
richting, te kennen geeft dat, naar het 
oordeel v::m het hof van beroep, die toe
stand aan haar milieu bekend was ; 

Dat het arrest aldus de conclusie van 
de eiseressen meteen passend beant
woordt; 
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Dat het middel niet kan worden aan
genonlen; 

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

28 januari 1972.- Ie kamer.- Voo?'
zitte?', de H. Wauters, raadsheer waarne
mend voorzitter. Ve~·slaggevm·, de 
H. Gerniers. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Bayart en Fally. 

1 e KAMER. - 28 januari 1972. 

TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - CASSATIEGEDING.- EIS TOT 
BINDENDVERKLARING INGESTELD DOOR 
DE ElSER TOT CASSATIE. - VERWER
PING VAN DE VOORZIENING. - EIS 
ZONDER BELANG. 

De ve1·we1ping van de voo1·ziening ont
neemt alle belang aan de doo?' de eise1· 
tot cassatie ingestelde eis tot bindendve?'
kla?·ing van het a?Test (1). 

{CAMBRE, T. ECHTGENOTEN GENENS-VAN 
ROl\lPAEY, IN TEGENWOORDIGHEID VAN 
VAN LOOCK.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

28 januari 1972 . - 1e ka.mer.- Voo?'
zitte?', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
1!. de Vreese. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. van Heeke en Bayart. 

2e KA,ll'lER. - 1 februari 1972. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKINGEN 
VAN DE RAADKAJ\'lER DIE VERSCHILLEN-

(1) Cass., 22 oktober 1971, supm, blz. 192; 
vgl. cass., 29 november 1971, sup1·a, blz. 313. 

DE BEKLAAGDEN NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK VERWIJZEN WEGENS 
REGELJ\'IATIG GECORRECTIONALISEERDE 
FElTEN, WEGENS SAJ\'IENHANGENDE FEl
TEN DIE ALS WANBEDRIJVEN WOR
DEN GEKWALIFICEERD, EN WEGENS 
FElTEN, DIE BEHOREN TOT DE BE
VOEGDHEID VAN DE POLITIERECHT
BANK. - VONNISGERECHT DAT DE 
ZAKEN WAAROP DEZE BESCHIKKINGEN 
BETREKKING HEBBEN, WEGENS HUN 
SAMENHANG, SAJ\iENVOEGT. - VONNIS
GERECHT DAT ZICH VERVOLGENS VOOR 
DE GEHELE ZAAK ONBEVOEGD VER
KLAART OMDAT EEN FElT, DAT IN EEN 
VAN DE BESCHIKKINGEN ALS WANBE
DRIJF WORDT GEKWALIFICEERD, EEN 
MISDAAD OPLEVERT EN DE MIS
DRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN. -BE
SLISSINGEN MET KRACHT VAN GEWIJS
DE.- 0NDERZOEK DOOR HET HOF.
GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKI~WEN.- VERWIJZING NAAR 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

W annee1· de madkame1· verschillende be
klaagden, dom· onde1·scheiden beschik
kingen, naa1· de co?Tectionele 1·echtbank 
heeft ve1·wezen wegens 1·egelmatig geco?'
?'ectionalisee?·de misdaden, wegens feiten, 
die als wanbed1·ijven wo1·den gekwalifi
cee?·d, en wegens samenhangende feiten, 
die beho1·en tot de bevoegdheid van de 
politie1·echtbank, en het vonnisge1·echt, 
dat de zaken waa?'Op deze beschikkingen 
bet1·ekking hebben, wegens de samen
hang, heeft samengevoegd, zich vervol
gens onbevoegd heeft ve?·lclaa?·d om van 
de gehele zaak lcennis te nemen omdat 
een feit, dat als wanbedrijf wo1·dt ge
kwalificee?·d, in we1·kelijkheid een mis
daad is en de misdn:jven samenhangend 
zijn, dan onde1·zoekt het Hof, waa1·bij 
een ve1·zoek tot ?'egeling van 1·echtsgebied 
aanhangig is, of de beschikkingen en het 
vonnis in lc?·acht van gewij8de zijn 
gegaan en of het feit, dat als wanbed1·ijf 
wo1·dt gekwali(icee?·d, een misdaad schijnt 
op te leve1·en en of de misd1·ijven schijnen 
samen te hangen; is zulks het geval, dan 
vemietigt het Hof de beschilckingen van 
de madkame1·, behoudens in zove1· zij 
voo1· de ?'egelmatig geco?Tectionalisee?·de 
misdaden het bestaan van vei'zachtende 
omstandigheden hebben aanvaa1·d, en ve?'
wijst de zaak naa1· de lcame?' van inbe
schuldigingstelling (2). 

(2) Cass., 19 mei 1969 (A?'?', cass., 1969, 
blz. 924) en 1 december 1969 (ibid., 1970, 
blz. 324). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT, 
T. MERTENS . EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied op 6 decem
ber 1971 ingediend door de Procm·eur 
des Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Turnl·wut ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Turn
hout: 

- 1° Mertens Theofiel, Anna, Jules, tiro
merman, geboren te Geel op 6 september 
1951 , toen gehuisvest te Geel, Dr. Van 
de Perrelaan, 55, en thans te Lille, 
Tielenbaan, 44, 

2.0 Vermeulen Jan, Frans, Xaveer, 
Anna, loodgieter, geboren te Geel op 
17 april 194 7, gehuisvest te Geel, toen 
Zandstraat, 18, thans Zandstraat, 56, 

3° Sluyts Hubert, Julia, August, me
taalbewerker, geboren te Herentals op 
25 september 1949, gehuisvest te Heren
tals, Blijdenbergstraat, 9, 

4o Lachi Fran<;ois, Lodewijk, Elisabeth, 
fabriekwerker, geboren te Olen op 25 april 
1946, gehuisvest te Herentals, Glas
straat, 18, 

5o Lenaerts Henri, Alfons, Dymplma, 
grondwerker, geboren te Olen op 18 sep
tember 1940, gehuisvest te Herentals, 
Liersesteenweg, 169, 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen, 

A) bij beschikking van 15 december 
1970- dossier A 3974/70 -, nit hoofde 
van: 

als daders of mededaders 

1) diefstal door middel van braak, in
klimming of valse sleutels, a) de eerste, 
derde en vierde te Turnhout op 15 mei 
1970, b) de eerste, derde en vierde te 
Herentais in de nacl~t van 15 tot 16 mei 
1970, c) de eerste en tweede te Geel in de 
nacht van 17 tot 18 mei 1970, d) de eerste 
en tweede, te Kasterlee in de nacht van 
25 tot 26 april 1970, 

. 2) poging tot diefstal door middel van 
braak, _inklirnming of valse sleutels de 
eerste en de tweede te Kasterlee in de 
nacht van 25 tot 26 april 1970, 

3) diefstal: a) de eerste, tweede, derde 
en vierde te Geel in de nacht van 14 tot 
15 mei 1970, b) de eerste, derde en vierde, 

ten nadele van Leysen Louis te Herentals 
in de nacht van 14 tot 15 mei 1970, 

4) heling : a) de tweede te Geel tussen 
14 en 20 mei 1970, b) de vijfde te Heren
tals tussen 14 en 20 mei 1970, 

5) als eigenaar of bestutU'der een motor
rijtuig in het verkeer te hebben gebracht, 
zonder dat de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid waartoe het aanleiding kon 
geven, door verzekering was gedekt, de 
eerste en tweede te Geel of elders in het 
gerechtelijk arrondissement Turnhout. 
tussen 1 mei en 6 juni 1970, 

Bij samenl1ang : 

6) als weggebruiker op de openbare 
weg verzuimd te hebben zijn snelheid te 
regelen om te kmu1en stoppen voor een 
voorzienbare hindernis, de eerste te TtU'n
hout op 5 jmli 1970, 

7) als weggebruiker op de openbare 
weg een motorrijttlig te hebben bestmU'd 
zonder houder te zijn van een rijbewijs. 
of leervergmming, de eerste te Tm·nhout 
op 5 juni 1970, 

8) zich op de openbare weg te hebben 
bevonden met een aan tecluusche con
trole onderworpen voertuig zonder geldig· 
schouwingsbewijs, de eerste en tweede te 
Geel of elders in het gerechtelijk arron
dissement Tm·nhout tussen 1 mei 1970 
en 6 juni 1970, 

9) een voertuig met eigen beweeg
kracht, dat geen rijwiel niet hulpmotor 
is, op de openbare weg in omloop te heb
ben gebracht zonder dat het vooraf was 
ingeschreven, de eerste en tweede te Geel 
of elders in het gerechtelijk arrondisse
ment Turnhout tussen 1 mei 1970 en 
6 juni 1970, 

B) bij beschikking van 27 januari 1971 
-dossier A 10562/70 -, uit hoofde van: 

10) diefstal door middel van braak, 
inklimming of valse sleutels, de tweede· 
te Turnhout in de nacht van 24 tot 
25 oktober 1970, 

0) bij beschikking van 27 januari 1971 
-dossier A 3429/70-, nit hoofde van: 

11) diefstal door middel van braak, 
inklinnning of valse sleutels, de tweede te· 
Geel op 24 april 1970, 

12) minstens : cliefstal, de tweede te· 
Geel op 24 april 1970 : 

Overwegende dat voornoemde be
schikkingen vaststellen dat ten opzichte· 
van de telastleggingen 1, 1 0 en 11, ten 
voordele van eerste, tweede, derde eih 
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vierde beklaagden, verzachtende om
:Standigheden bestaan, en deze beklaag
den op grond van die omstandigheden 
voor de correctionele rechtbank verwij~ 
zen; 

Overwegende dat de beschilddngen A 
en 0 vaststellen dat de overige telastleg
.gingen aanleiding geven tot correctionele 
straffen of straffen in de bevoegdheid 
van de politierechter, en, onder meer 
wegens samenhang, de beklaagden naar 
de correctionele rechtbank verwijzen; 

Overwegende dat Dierckx Karel zich 
t egen eerste, derde, vierde en vijfde 
beklaagden voor de Correctionele Recht
bank te Turnhi:mt burgerlijke partij 
heeft gesteld ; 

Overwegende dat Leysen Louis zich 
t egen eerste, tweede, derde en vierde 
beklaagden voor dezelfde rechtbank bur
gerlijke partij heeft gesteld; 

Overwegende dat de Correctionele 
R echtbank te Turnhout bij vonnis van 
25 juni 1971 de zaken die het voorwerp 
uitmaakten van de hierboven vermelde 
beschildcingen heeft samengevoegd om 
« ze verder samen te behandelen en door 
.f§enzelfde vonnis te berechten » ; 

Overwegende dat dezelfde rechtbank 
bij vonnis van 8 oktober 1971 vastgesteld 
heeft dat het feit dat het voorwerp uit
maakt van telastlegging 3, b, " g~pleegd 
werd door middel van braak », en dat 
-13erste, derde en vierde beklaagden naar 
de correctionele rechtbank werden ver
wezen, zonder dat de raadkamer te hun
nen opzichte geconstateerd had « dat er 
_gronden waren om ingevolge het aan
vaarden van verzachtende omstandig
heden, slechts correctionele straffen uit 
te spreken »; dat zij zich « onbevoegd 
·verldaarde om van de telastlegging 3, b, 
te kennen » en de samengevoegde zaken 
naar de Procureur des Konings v erzond 
·« om te handelen als naar recht » ;· 

Overwegende dat laatstbedoeld vonnis 
-en de beschildcingen van d e raadkamer 
in kracht van gewijsde zijn gegaan en dat 
uit hun t egenstrijdigheid een geschil van 
r echtsmacht is ontstaan waardoor de 
:gang van het gerecht wordt belemmerd ; 

Overwegende dat het feit dat het voor
werp van telastlegging 3, b, uitmaakt, 
de bij artikel 461, 467 en 484 van het 
.Strafwetboek strafbaar gestelde misdaad 
·schijnt op te leveren en samenhangt met 
de feiten die het voorwerp uitmaken van 
-de overige telastleggingen ; 
. Om die redenen, beslissende tot rege
Jing van rechtsgebied, vernietigt de be-

schikkingen van d e raadkamer van de 
Recht bank van eerste aanleg te Turnhout, 
gedagtekend 15 december 1970 en 27 ja
nuari 1971, behalve in zover zij beslissen 
dat de in de telastleggingen 1, 10 en 11 
omsclll'even feiten geen aanleiding kunnen 
geven tot toepassing van criminele straf
fen, wegens de verzachtende omstandig
heden die in het voordeel van eerste, 
tweede, derde en vierde beklaagden in 
voormelcle beschildcingen zijn vermeld ; 
b eveelt dat v~m dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelij k vernietigcle beschikkingen; ver
wijst de aldus beperkte zaak n aar de 
k amer van inbeschulcligingst.elling van 
h et Hof van beroep te Brussel. 

1 februari 1972. - 2e kamer. - Vom·
zitte1', de H. D elahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijlcluidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KA,MER. - 1 februari 1972. 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
REGLElVIENT VAN 14 MAART 1968, 
ARTIKEL 12-l. - PLAATS'. OP DE RIJ
BAAN. - VERPLICHTING VOOR DE BE
STUURDER ZO DICHT lVIOGELIJK BIJ DE 
RECHTERRAND VAN DE RIJBAAN TE 
BLIJVEN. - BEOORDELING VAN DE 
DRAAGWIJDTE VAN DEZE VERPLICH
TING . - REDENGEVING. 

Daa1· de ve1·plichting voo1· de· bestuu1·de1·, 
die op de 1·ijbaan 1'ijdt, zo dicht mogelijlc 
bij de 1·echte1'1'and van deze 1·ijbaan te 
blijven, moet wm·den beoo1·deeld 1·elcening 
houdende met de omstandigheden, is niet 
1·egelmatig gemotive131'd het vonnis dat 
beslist dat een bestuu1·dm·, die « op twee 
mete1· van de 1·echte1'1'and >> van de 1·ijbaan 
1·ijdt, « nonnaal 1·ijdt >> , zondm· te wijzen 
op enige omstandigheid waaTom deze 
bestuu1·de1· ve1·hinde1·d we1·d zo dicht 
mogelijlc bij de 1'echte1'1'and van deze 
1·ijbaan te blijven (1). (Wegverkeers
reglement van 14 maart 1968, arti
kel 12- l.) 

(1) Men r aadplege cass., 31 oktober 1966 
(Arr. cass., 1967, b lz. 291); 29 september 1969 
(ibid., 1970, b lz. 108) . 
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(BRAEK111AN R. EN H., 
T. FONCKE EN LITISCONSORTEN.)-

ARREST. 

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

I. Op de voorziening van eerste eiser, 
beklaagde: 

A. In zover zij gericht is tegen de be
slissing op strafgebied : 

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

B. In zover zij gericht is tegen de be
slissingen op burgerlijk gebied : 

Over de twee middelen samen, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 12-1 en 25-3 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 

doo1·dat het arrest beslist dat het voer
tuig bestuurd door Van Ruyskensvelde 
" als normaal verkeer moet beschouwd 
worden», 

te1·wijl eiser in zijn conclusie stelt dat 
deze wagen niet uiterst rechts maar « op 
twee meter van de rechterrand » van de 
rijbaan reed en het niet bewezen is dat, 
zoals verweerder aanvoert, een ander 
voertuig rechts van deze rijbaan opge
steld stand : 

Overwegende dat deze middelen enkel 
opkomen tegen de beslissing op bm·gerlijk 
gebied; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 12-1 van het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer elke be
stuurder die de rijbaan volgt, zo dichb 
mogelijk bij de rechterrand van die baan 
mbet blijven; 

Overwegende dat het derhalve tegen
strijdig is, enerzijds vast te stellen dat de 
wagen bestuurd door Van Ruyskensvelde 
« op t,wee meter van de rechterrand »van 
de rijbaan reed, en anderzijds deze wagen 
voor " normaal verkeer » te houden, zon
der enig gegeven aan te halen waardoor 
het Van Ruyskensvelde niet mogelijk 
zou geweest zijn dichter bij de rechter
rand van die baan te blijven ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

II. Op de voorziening van de tweede 
eiser, bm·gerlijk aansprakelijke partij : 
••• 0 •• ' • 0 • 0 •• 0 0 •• 0 • 0 •• 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet op 
de burgerlijke rechtsvorderingen en over 
de kosten betreffende deze vorderingen ; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige ; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat ten laste van de tweede eiser Hypo
liet Braekman de kosten van de beteke
ningen van zijn voorziening ; veroordeelt 
de eisers in de helft en verweerder Van 
Ruyskensvelde in de andere helft van de 
overige kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

1 februari 1972.- 2e kamer. - Vo01'
zitte1', de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. · Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Van Bruaene (van de 
balie te Gent) . 

2e K.A.MER. - 1 februari 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - AFSTAND. 

W annee1· in st1·ajzalcen de eise1· ve1·klaa1'il 
heejt afstand te doen van zijn voo?·zie
ning, dec1·etee1·t het Hof de ajstancl (1). 

(DEFEVER, 
T. ROGERS EN LITISCONSORTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

1 februari 1972.- 2e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 30 november 1970 (A1'1'. cass., 
1971, blz. 296). 
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3• KAMER. - 2 februari 1972. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - BELASTINGVERHOGINGEN 
ALS STRAF.- BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF VAN BEROEP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
.BELASTINGVERHOGINGEN ALS STRAF. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - BEOORDELING DOOR HET 
HOF VAN BEROEP VAN DE GEPASTHEID 
EN VAN HET BEDRAG VAN DE VERHO
GINGEN. - BEOORDELING GESTEUND 
OP DE WEIGERING VAN DE BELASTING
PLICHTIGE AAN DE ADMINISTRATIE DE 
NUTTIGE INLICHTINGEN TE VERSTREK
KEN. - WETTELIJKHEID. 

1° Onde1• de gelding van het Wetboek van 
de inkoms~enbelastingen is het hof van 
beToep, b~nnen de g1·enzen van het 
geschil, waa1·van het 1·egelmatig kennis 
heeft genomen: ten (/ev~lge van het be1·oep 
van de belastmgpl~cht~ge tegen de beslis
sing van de di?·ecteU?· de1· belastingen 
niet a~~een bevoegd om na te gaan of d~ 
wettel~Jlce voo1·waa1·den vooT de toepassing 
van b~~astingve1·hogingen als st?·af ve?·
vuld z~Jn en of hun bedmg het bij de wet 
bepaalde bed?·ag niet te boven gaat, maa1· 
tevens om de gepastheid en het bedmg 
e1·van te beo01·delen op basis van f eite
lijke ove1·wegingen (1). (Wetb. van de 
mkomstenbel., art. 267, 278 en 334.) 

2° Wettelijlc ge?·echtvam·digd is het m-rest 
van het hof van beToep dat, ~titspmak 
doende onde1· de gelding van het Wet
boek van de inkomstenbelastingen, na te 
hebben vastgesteld dat de wettelijke voo1•
w.aa1·den ve1·vul~ wa1·en voo1· de toepas
s~?~g van belast~ngve1·hogingen als stmf, 
b~J de beo01·delmg van de gepastheid en 
van het bed1·ag e1·van, steunt op het feit 
dat de belast~nf!plicl~tige geweige1·d heeft 
a_an de adnnn~stmtte de nuttige inlich
t~n gen te ve?·st?·elclcen om zijn fiscale toe
stand te kunnen nagaan (2). (Wetboek 
van de inkomstenbel., art. 267, 278 
en 334.) 

(1) Cass., 18 november 1969 (An·. cass., 
1970, blz. 281) en de noot. 

(2) Men raadplege het arrest waarvan 
sprake in noot 1. 

(BOURIVA.IN-SON, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.} 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 mei 1971 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

· . Over het middel afgeleid uit de schen
dmg van de artikelen 97 van de Grand
wet, 57, inzonderheid lid 1, van de wetten 
en beslmten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gecoordineerd bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, en, voor 
zover als nodig, 334, inzonderheid lid 1 
van het Wetboek van de inkomstenbe: 
lastingen, 

doo1·dat het hof van beroep, na te heb
ben vastgesteld dat de belastingverhogin
gen overeenkomst1g de wet zijn, beslist 
dat. htm bedrag " juist en passend is 
gez1en de opzettelijk onjuiste aangifte en 
de houding van verzoeker, die geweigerd 
heeft de nodige inlichtingen te verstrek
ken om zijn fiscale toestand te kunnen 
nagaan », 

te1·wijl artikel 57, inzonderheicl lid 1 
van de wetten en besluiten betreffende d~ 
inko!l?'stenbelastingen , gecoordineerd bij 
beslmt van de Regent van 15 januari 
1948, en, voor zover als nodig, artikel334 
inzonderheid lid 1, van het W etboek va~ 
de inkornstenbelastingen belastingverho
gingen slechts hebben voorgeschreven als 
sanctie. op niet-aangifte of onvolledige 
of onJmste. aang1fte, mefi uitsluiting 
van de we1germg om inlichtingen te 
verstrekken, waarop andere wettelijke 
sancties zijn gesteld ; het arrest aldus ge
noemd art1kel 57 en, voor zover als nodig 
artikel 334 heeft geschonden door h et 
bedrag van de belastingverhogingen juist 
en gepast te verklaren op grond van 
een eventuele fout van eiser waarop 
geen belastmgverhogmg als sanctie is 
gesteld (schending van de artikelen 57 
inzonderheid lid 1, van de wetten e~ 
besluiten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, en, voor 
zover als nod1g, 334, inzonclerheicl lid 1 
van het W etboek van de inkomstenbelas: 
tingen), en dus zijn b eschikkencl gedeelte 
niet met ter zake dienende redenen heeft 
omkleed, wat gelijkstaat met niet-moti
vering (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 
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Overwegende dat, onder de gelding 
van het vVetboek van de inkomstenbelas
tingen da.t hier toepasselijk is, het hof van 
beroep, binnen de grenzen van het regel
matig aanhangig gemaakte geschil, niet 
aileen bevoegd is om na te gaan of de 
wettelijke voorwaarden voor de toepas
sing van belastingverhogingen vervuld 
zijn en of hun bedrag het bij de , wet 
bepaalde bedrag niet te boven gaat, maar 
tevens ·Om de gepastheid en het bedrag 
ervan te beoordelen op basis van feitelijke 
overwegingen ; 

Overwegende dat, na te hebben beslist 
dat de toepassing van de verhogingen 
wettelijk was, het arrest bij de beoorde
ling van hun bedrag wettelijk rekening 
kon houden met de feitelijke gegevens 
die het aanhaalt, met name eisers weige
ring de nodige inlichti:ngen te verstrekken 
<>m zijn :fiscale toestand te kunnen na
gaan; 

Dat hBt m iddel naar recht faalt; 

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

2 februari 1972.- 3e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Busin. 
- Gelijlcluidende conclusie, de H. De
tournay, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
de HH. Dewonck (van de balie te Luik) 
en Fally. 

3e KA.MER. - 2 februari 1972. 

CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE BE
LASTINGEN. - MIDDEL AFGELEID UIT 
DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DE AKTEN. - GEEN NADERE 
BEPALING. - NIET ONTVA,NKELIJK 
MID DEL. 

Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·elcen 
van een nade1•e bepaling, is het middel 
ajgeleid uit de mislcenning van de bewijs
kmcht van de alcten, dat niet aanduidt 
van wellce alcten de bewijslc1·acht zou 
mislcend zijn (1). 

(1) Cass., 22 september 1970 (A1'1', cass., 1971, 
biz. 70); vgl. cass., 29 september 1967 (ibid., 
1968, biz. 141); 12 oktober 1970 (ibid., 1971, 
blz. 141). 

(SZAPSA,, T. BELGISCHE STA.AT, 
MINISTER VAN FINANCrEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

2 februari 1972. - 3e kamer. - Voo?' 
zitte?', de H. Polet, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, de H. Busin. 
- Gelijlcluidende concl~tsie, de H. De
tournay, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
de HH. Windey (van de balie te Brussel) 
en Fally. 

1 e KA,MER. - 3 februari 1972. 

1° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING IN DE TIJD . - WETTEN OP 
DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE, DE 
BEVOEGDHEID EN DE RECHTSPLEGING. 
- WETTEN VAN TOEPASSING OP DE 
HANGENDE RECHTSGEDINGEN.- RECH
TER DIE OP GELDIGE WIJZE VAN DE 
ZAAK KENNIS HEEFT GENOMEN EN 
HIEROVER IN EERSTE AANLEG UIT
SPRAAK HEEFT GEDAAN. - HOGER 
BEROEP. - RECHTER BEVOEGD. -
RECHTER IN BEROEP DIE KENNIS NEEMT 
VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GE
RECHTEN WAARAAN DE NIEUWE WET 
DEZE AANGELEGENHEDEN HEEFT TOE
GEWEZEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZA
KEN.- ARBEIDSONGEVALLEN.- VRE
DERECHTER DIE BESLIST NA DE INWER
KINGTREDING VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK. HOGER BEROEP. 
BEVOEGDHEID VAN HET ARBEIDSHOF. 

3° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - ARBEIDSONGEVALLEN. -
VREDERECHTER DIE BESLIST NA DE 
INWERKINGTREDING VAN HET GERECH
TELIJK WETBOEK. ARBEIDSHOF 
BEVOEGD OM KENNIS TE NEMEN VAN 
HET HOGER BEROEP TEGEN DEZE BE
SLISSING. 

1° DaaT de wetten op de 1'echte1·lijlce O?'gani
satie, de bevoegdheid en de 1'echtspleging, 
behoudens de uitzonde1·ingen bij de wet 
bepaald, van toepassing zijn op de 
hangende 1·echtsgedingen, zonde1· dat die 
nochtans w01·den ontt1·olclcen aan de 
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instantie va;n het ge1·echt waa1·voo1· zij 
op geldige wijze aanhangig zijn, wo1·dt 
het hager be;roep tegen een ald~ts op 
geldige wijze uitgesproken beslissing, 
vanaf de inwe1·lcingt1·eding van een 
n'ieuwe wet waa1·bij de kennisneming 
van de1·gelijke aangelegenheden aan 
ande1·e ge1·echten van ee1·ste aanleg en van 
hoge1· be1·oep wo1·dt opged1·agen, voo1· dit

1 

1'echtscollege van hogm· beroep ge
bmcht (1). (G.W., art. 3.) 

2° en 3o Wannee1· inzake a1·beidsongevallen 
een v1·ede1·echte1· v661· de inwe1·kingt1·eding 
van het Ge1·echtelijk W etboek op geldige 
wijze van de zaak lcennis heeft genomen 
en na deze dat~tm beslist heeft, w01·dt het 
hoge1· be1·oep tegen deze beslissing voo1· 
het m·beidshof gebmcht. (G.W., art. 3, 
579, 1°, en 607.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE COPPIN 
EN VERZEKERINGS!VIAATSOHAPPIJ ZU
RICH.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 september 1971 door de 
Arrondissementsrechtbank te Charleroi 
gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, 577 en 607 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing de zaak, 
ingevolge het hoger beroep van Coppin 
tegen een vonnis van de vrederechter 
van het eerste kanton te Charleroi, naar 
het Arbeidshof te Brussel, afdeling Ber
.gen, verwijst, · 

tenvijl krachtens voornoemd artikel 577 
de keimisneming van dit hoger beroep 
tot de bevoegdheid van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Charleroi behoort en, 
volgens voormeld artikel 607, het ar
beidshof enkel kennis neemt van het 
hoger beroep tegen de beslissingen in 
eerste aanleg van de arbeidsrechtbanken 
en van hun voorzitters a lleen : 

(1) Men raadplege cass., 16 juni 1971 (An·. 
cass., 1971, biz. 1041) en 12 januari 1972, 
supm, blz. 463. 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt, zonder deswege te worden 
bekritiseerd, dat het hoger beroep van 
Coppin aan de griffie van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Charleroi werd ge
zonden op 7 januari 1971, dit is na de in
werkingbreding van het Gerechtelijk Wet
boek, en dat het gericht is tegen een 
vonnis van de vrederechter van het eerste 
kanton te Charleroi bij wie, v66r deze 
inwerkingtreding, een vordering aan
hangig was gemaakt in verband met de 
vergoeding van schade die ten gevolge 
van een arbeidsongeval was geleden; 

Dat zij erop wijst dat de verzekerings
maatschappij Ziirich de bevoegdheid van 
de rechtbank van eerste aanleg heeft 
betwist door, overeenkomstig artikel 855 
van het Gerechtelijk Wetboek, te verkla
ren dat, volgens haar, het geschil tot de 
bevoegdheid van het Arbeidshof te Brus
sel , afdeling Bergen, behoorde, en dat, 
gelet op deze exceptie van onbevoegd
heid, Coppin, overeenkomstig artikel 639 
van dit wetboek, de verwijzing van de 
zaak naar de arrondissementsrechtbank 
heeft gevorderd ; 

Overwegende dat, krachtens het alge
meen beginsel van artikel 3 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de wetten op de 
rechterlijke organisabie, de bevoegdheid 
en de rechtspleging van toepassing zijn 
op de hangende rechtsgedingen, zonder 
dat die worden onttroldmn aan de instan
tie van het gerecht waarvoor zij op gel
dige wijze aanhangig zijn, en behoudens 
de uitzonderingen bij de wet bepaald ; 

Dat hieruit volgt dat de volstrekte 
materiele bevoegdheid van de gerechten 
die bij het Gerechtelijk Wetboek zijn 
opgericht om kennis be nemen van de 
hogere beroepen die hun worden toege
wezen, in beginsel niet wordt bepaald 
door de aard van het gerecht dat de 
beroepen beslissing heeft gewezen, maar 
door de zaak die krachtens dit wetboek 
onder de bevoegdheid valt van de rechter 
in eerste aanleg ; 

Overwegende dat, sinds 1 november 
1970, op welke datum het Gerechtelijk 
Wetboek in werking is getreden, en be
houdens voornoemde uitzonderlijke ver
lenging van bevoegdheid, de kennisne
ming van de vorderingen betreffende de 
vergoeding van schade voortkomende uit 
arbeidsongevallen en uit ongevallen over
komen op de weg van en naar het werk, 
die vroeger was voorbehouden aan de 
vrederechter van de plaats waar het 
ongeval zich had voorgedaan, voortaan 
in eerste aanleg aan de arbeidsrechtbank 
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is opgedragen bij artikel 579, 1°, van dit 
wetboek en, in hager beroep, aan het 
arbeidshof, dat, door de devolutieve 
kracht van het hager beroep, lu·achtens 
artikel 607 van hetzelfde wetboek, kennis 
neemt van de zaken die in eerste aanleg 
door de arbeidsrechtbanken en door htm 
voorzitters werden berecht; 

Overwegende dat, na wettelijk te heb
ben gesteld dat het vredegerecht van het 
eerste kanton te Charleroi niet kon wor
den beschouwd als een gerecht dat bij 
artikel 1 van arpikel 4 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerechte
lijk W etboek was <;>pgeheven, het bestre
den vom1.is wettelijk heeft beslist de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel, afdeling 
Bergen, te verwijzen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om 'die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

3 februari 1972.- ie kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijlcluidende concltt
sie, de H. Duchatelet, advocaat"generaal. 

1 e KAMER. - 3 februari 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLI.TKE ZAKEN. 
- 0li1STANDIGE CONCLUSIE. - BE
SLISSING DIE EEN EIS VERWERPT ZON
DER EEN PASSEND ANTWOORD TE VER
STREKKEN OP DEZE CONCLUSIE. -
NIET lVIET REDENEN OMKLEDE BESLIS
SING. 

Niet 1·egelmatig met 1·edenen omlcleed is 
de beslissing, die stetmt op de vaststel
lingen van de ee1·ste 1'echte1· tijdens een 
plaatsbezichtiging zonde1· te antwoo1·den 
op de conclttsie, die lc1·itielc oejende op de 
gegrondheid van deze vaststellingen onde1· 
aanvoe1·ing van een na deze bezichtiging 
aanvoe1·ing van een na deze bezichti
ging opgemaalct desktmdigenve1·slag ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(DUPONT, T. LAVALLE F. EN LAVALLE I.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

3 februari 1972. - 1e kamer.- Voo1·-

zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijlcluidende conclu
sie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HR. Struye en VanRyn. 

2e KAMER. - 4 februari 1972. 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - GEZAG VAN GEWIJSDE 
OP DE STRAFVORDERING. - 0MVANG. 

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN. - WEGVERKEER. 
VEROORDELING VAN EEN BESTUURDER 
vVEGENS OVERTREDING VAN ARTI
KEL 27-1 VAN HET WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 14 MAART 1968, OM NIET 
TE HEBBEN KUNNEN STOPPEN v66R 
EEN VOERTUIG DAT EEN VOORZIENBARE 
HINDERNIS VORMDE.- VEROORDELING 
DIE NIET ELKE FOUT UITSLUIT VAN DE 
BESTUURDER VAN HET VOERTUIG DAT 
DEZE HINDERNIS OPLEVERDE. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING 
ALVORENS RECHT TE DOEN.- BEGRIP. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT 
DE HEROPENING VAN DE DE BATTEN TE 
BEVELEN. - VoORZIENING v66R DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

1° Het gezag van gewijsde erga omnes op 
de strajv01·de1·ing gelclt voo1· wat zeke1· 
en noodzalcelijlc doo1· de st1·aj1·echte1' is 
gewezen, met inachtneming zowel van 
het beschilclcende gedeelte als van de 
1·edenen waa1'0p het noodzalcelijlc is ge
(f1'ond (2). 

2o De ve1'001'deling wegens ove1·treding van 
a1·tikel 27-1 van het wegve1·kee1'S1'egle
ment van 14· maa1·t 1968 om niet te 
hebben ktmnen stoppen voo1· een voe1'
tuig, dat hoewel het achte1·aan niet was 
ve1·licht, een vo01·zienba1·e hinde1·nis 
vo1·mde, sluit niet ellce fottt uit van de 
bestuu1·de1· van het voertttig dat deze 
hinde1·nis heejt opgeleve1·d (3). 

(1) Oass., 22 september 1971, supm, blz. 83. 
(2) en (3) dass., 22 mei 1969 (An·. cass., 
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3° en 4° De beslissing die zich e1·toe bepe1·lct 
de debatten te he1·openen en de zaak te 
ve1·schuiven ten einde de pa1·tijen toe te 
laten ove1· de tegenv01·de1·ing te conclttde
?'en en te pleiten is een beslissing alvo1·ens 
1·echt te doen, zoclat de voo1·ziening v661· 
de eindbeslissing niet ontvankelijlc is (1). 
(G.W., art. 18 en 1077.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « A.G. VAN 
1830 - COMPAGNIE BELGE D'ASSURAN
CES GENERALES INCENDIE, ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS,, T. DROESHOUT 
EN DE ROUCK.) 1 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, · op 27 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 418, 420 van 
het Strafwetboek, 27, inzonderheid lid 1, 
van het koninklijk besluit van 8 ·april 
1954 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, gewijzigd 
door het koninldijk besluit van 30 april 
1963, 4 van de wet van 17 april 1878, 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, van het 
beginsel van het gezag van het gewijsde 
dat aan de beslissingen van de strafge
rechten verbonden is, van de arti
kelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de stelling 
van eiseres betreffende de ontvankelijk
heid en gegrondheid van de door haar 
tegen de verweerders gerichte vordering 
verwerpt, op de gronden dat die stelling 
op een sa.menloop van oorzaken steunt ; 
dat zulks zou betekenen dat Meers welis
waar zijn snelheid niet meester gebleven 
is maar dat Droeshout onvoorzichtig 
geweest is door zijn voertuig niet te ver
lichten; dat het zeer duidelijk is dat, 
gelet op de correctionele veroordeling van 
Meers, beide beweerde oorzaken onver-

1969, blz. 934); raadpl. cass., 15 februari 1971 
(ibid., 1971, blz. 577). Zie «Ret rechterlijk ge
wijsde en het Gerechtelijk Wetboek », rede van 
Eerste Advocaat-generaal P. Mahaux, uit
gesproken tijdens de plechtige opeuingszitting 
van het Hof van 1 september 1971, Arr. cass., 
1971, blz. 40 en vlg. en de noten 151, 156, 157 
en 163. 

enigbaar zijn : ofwel was het voertuig van 
Droeshout onder de openbare verlichting 
voldoende zichtbaar of het was het niet ; 
dat, door te beslissen dat Meers schuldig 
was om niet te hebben kunnen stoppen 
voor een voorzienbare hindernis, de straf
rechter eens en voor aH.ijd uitgemaakt 
heeft dab het voertuigvoldoende zichtbaar 
was, zoniet zcu hij Meers ten onrechte 
vercordeeld hebben; dat deze beslissing 
noodzakelijk en ondubbelzinnig vervat 
ligt in het clispositief van het strafvonnis 
dat gezag van gewijsde heeft e1·ga omnes 
en dat een burgerlijke beslissing, in de zin 
zoals door eiseres gevorderd, klaarblijke
lijk in strijd zou zijn met dit gewijsde, 

te1·-wijl de aanwezigheid van een niet 
verlicht voertuig op de openbare weg, 
zelfs zo zij kan worden voorzien door de 
bestuurder van het voertuig dat zoeven 
daartegen is aangebotst, niet de afwezig
heid in zich sluit van ieder verband van 
oorzakelijkheid tussen de fout, begaan 
door de bestuurder die verzuimd heeft 
zijn voertuig te verlichten, en de op die 
fout gevolgde botsing ; zo de veroordeling 
van Meers door het strafgerecht, onder 
meer wegens overtreding van artikel 27, 
1, van het wegverkeersreglement, wel 
degelijk impliceert dat de aanwezigheid 
van de niet verlichte tractor, waarmee 
hij in botsing is gekomen, op de openbare 
weg voor hem geen onvoorzienbare hin
dernis heeft opgeleverd, daaruit geens
zins volgt dat de fout, door de bestuurder 
van de tractor begaan door clit voertuig 
achteraan niet voldoende te verlichten, 
er niet toe heeft bijgedragen de litigieuze 
botsing te veroorzaken, en terwijl het 
arrest, door het tegendeel te beslissen, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat het arrest, zonder op 
dit pcmt te worden bekritiseerd, vaststelt 
dat het vonnis van 22 november 1966 
van de Correctionele Rechtbank te Nijvel 
geenszins heeft beslist dat Meers, de ver
zekerde van eiseres, zowel strafrechtelijk 
als burgerrechtelijk, alleen aansprakelijk 
is voor het ongeval ; 

Dat overigens noch eiseres noch de 

(1} Men raadplege cass., 18 januari 1965 
(Bull. en PAsiC., 1965, I, 484) en 8 decem
ber 1971, supm, blz. 348; over het onderscheid 
tussen de eindvonuissen en de vonuissen 
alvorens recht te doen, zie Rep. prat. dr. belge, 
v 0 Jugements et a?'?'ets, nrs. 17 tot 40. 
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verweerders partijen waren in het geding 
dat door de Correctionele Rechtbank te 
Nijvel werd beslecht; 

Overwegende dat het gezag van het 
rechterlijk gewijsde in strafzaken beperkt 
is tot hetgeen zeker en noodzakelijk is 
gevonnist, hetzij in het beschikkend ge
deelte, hetzij in de redenen die de nood
zakelijke grondslag ervan vormen ; 

Overwegende dat voormeld vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Nijvel, 
hetwelk in kracht van gewijsde is gegaan, 
e1·ga omnes enkel zeker en noodzakelijk 
heeft gevonnist dat Meers Pierre, de ver
zekerde van eiseres, wordt schuldig be
vonden en veroordeeld om onopzettelijke 
slagen of verwondingen te hebben toege
bracht aan Meers Christine en om in
brenk te hebben gepleegd op artikel 27 
van het algern.een reglement op de politie 
van het wegverkeer, namelijk om niet te 
hebben kunnen stoppen voor een voor
zienbare hindernis ; 

Overwegende dat, zo hieruit noodzake
lijk volgt dat de onverlichte vrachtwagen 
van verweerder voor Meers geen onvoor
zienbare hindernis heeft uitgemaakt, 
voormeld vonnis nochtans betreffende 
de eventuele aansprakelijkheid van ver
weerder voor de schadelijke gevolgen van 
het ongeval niets heeft beslist noch be
slissen kon ; 

Overwegende dat de veroordeling van 
Meers om voor een voorzienbare hindernis 
niet te hebben kunnen stoppen, niet in 
zich sluit dat m·ga omnes zeker en nood
zakelijk is gevonnist dat elk oorzakelijk 
verband tussen het verzuim van verweer
der zijn vrachtwagen achteraan te ver
lichten enerzijds en het ongeval ander
zij ds ui tgesloten is ; 

Dat het arrest, door het tegendeel te 
beslissen, artikel 4 van de wet van 
17 april 1878 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1042, 1044, 
1045, 1050, 1051, 1054 en 1056 van het 
Gerechtelijk Wetboek (wet van 10 okto
ber 1967), ll01, ll34, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

dom·dat het bestreden arrest de zaak 
verschuift om te conclu:deren en te pleiten 
op de wedereis van de verweerders, om de 
reden dat de eerste rechter, blijkbaar bij 
vergissing, gemeend heeft dat de onont
vankelijkheid van de hoofdeis de onont
vankelijkheid van de wedereis met zich 

bracht ; dat de verweerders de bevestiging 
vragen van het vonnis, maar dat uit hun 
conclusie blijkt dat ze in de mening ver
keren dat de tegeneis toegewezen werd; 
dat zij in de gelegenheid dienen gesteld 
te worden, inclien ze dit wensen, hun 
verkeerde conclusie te verbeteren, 

te7'wijl het arrest niet constateert, en 
trouwens uit geen enkel stuk van de 
rechtspleging waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt, dat de verweerders, 
v66r de sluiting van de debatten, tegen 
het vonnis van de eerste rechter hager 
beroep hebben aangetekend ; integendeel 
blijkt dat alleen eiseres zulk hager beroep 
heeft ingesteld ; dit hager beroep bij het 
hof van beroep alleen die beschikkingen 
van het beroepen vom1.is aanhangig 
maakte die voor haar nadelig waren, te 
weten de verklaring dat de vordering van 
deze eiseres onontvankelijk is en, in bur
gerlijke zaken, de rechter in hager beroep, 
bij ontstentenis van tegenberoep door de 
gei:ntimeerde, de toestand van de appel
lerende partij niet mag verzwaren, zoals 
het arrest ten deze heeft gedaan ; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door verweerster opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat de voorziening, wat 
clit gedeelte van het dispositief betreft, 
niet ontvankelijk is bij toepassing van 
artikel 1077 van het Gerechtelijk Wet
hoek, luidens hetwelk voorziening in 
cassatie tegen vonnissen alvorens recht te 
doen slechts openstaat na het eindvon
nis; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing geenszins uitspraak doet over de ont
vankelijkheid van de tegenvordering van 
de verweerders noch over enige andere, 
aangaande die tegenvordering, tussen 
partijen gerezen betwisting, doch er zich 
toe beperkt de debatten te heropenen en 
de zaak te verschuiven ten einde over die 
tegenvordering te laten concluderen en te 
Iaten pleiten ; 

Overwegende dat zulke beslissing geen 
eindbeslissing is op tussengeschil doch 
een beslissing alvorens · recht te doen, 
waartegen voorziening in cassatie slechts 
openstaat na het eindvonnis; 

Dat de grand van niet-ontvankelijk
heid moet worden ingewilJigd; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het, bij bevestiging 
van de beroepen beslissing, de vor
dering van eiseres niet ontvankelijk 
verklaart en eiseres veroordeelt in de 
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kosten van het hager beroep ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelij k 
vernietigde beslissing; houdt de kosten 
aan; zegt dat erover door de feitenrechter 
zal worden beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

4 februari 1972.- Je kamer.- Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Faures en Simont. 

1 e KAMER. - 4 februari 1972; 

DESKUNDIGENONDERZOEK. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0PDRACHT 
VAN DE DESKUNDIGE. - 0MVANG. 

Geen wettelijlce bepaling ve1·zet e1· zich 
tegen dat de 1·echte1·, die een deslcundige 
aanstelt, deze ve1·zoekt bij de?"den nuttige 
inlichtingen in te winnen voo1· het ve?·
vullen van zijn opd1·acht, van het ogen
blik dat hij de desktmdige niet gelast deze 
de1·den als getuigen te ho1·en (1). (Rv., 
art. 302.) 

(DEWAET EN VANDERPERREN, 
T. 11'1:EES EN VAN PEE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 19 oktober 1970 in hoger 
beroep gewezen door de Recbtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 252, 253, 
254, 262 (koninklijk besluit nr. 300 van 
30 maart 1936, artikel 14), 302, 317 
(koninklijk besluit nr. 300 van 30 maart 
1936, artikel 16) van het Wetboek van 

(1) Cass., 16 oktober 1970 (A1"1". cass., 1971, 
biz. 158). 

burgerlijke rechtsvordering, 1315 en 1341 
van het Burgerlijk Wetboek, 

do01·dat het bestreden vonnis niet wet
tig is gemotiveerd, daar het als bewijs
middelen en meer bepaald als getuigenis
sen (de ondervraagde personen worden 
inderdaad in het vonnis genoemd « ge
tuige Wargee Eugeen n, "getuige Vender
saenen J.B. "enz.) aanvaardt de verkla
ringen van, personen welke door de ge
rechtelijke deskundige werden aanhoord 
in omstandigheden die nauwkeurig in de 
conclusie en aanvullende conclusie van 
de eisers werden omscbreven, feitelijke 
omstandigbeden welke door de verweer
ders niet werden betwist, en doordat de 
wijze van verhoor door een gerechteltjke 
deskundige, zonder tussenkomst van een 
rechter en zo~der naleving van de arti
kelen 252, 253, 254 en 262 van bet Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering 
(koninklijk besluit nr. 300 van 30 maart 
1936, artikel 14 zoals voormeld artikel14 
door het enig artikel van de wet van 
4 mei 1936 werd bekrachtigd), als een 
bedekt middel dient beschouwd te wor
den om de procedure-regels van openbare 
orde en met een imperatief karakter in
zake getuigenverhoor te omzeilen ; waar
uit volgt dat de gerechtelijke deskundige 
zijn opdracht vervulde, ondanks en in 
weerwil van de bepalingen van de artike
len 302 en 317 (koninldijk besluit nr. 300 
van 30 maart 1936, artikel 16, reeds ver
meld) van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, en dat derhalve de 
rechtbank haar vonnis steunde op een 
onregelmatig opgenomen· getuigenver
hoor, met schending daarenboven van de 
artikelen 1315 en 1341 van bet Burgerlijk 
Wetboek: 

Overwegende dat het vonnis erop wijst, 
enerzijcls, dat de opdracht van de des
kundige er onder meer in bestond alle 
nuttige inlichtingen « namelijk documen
ten, verhoor van de geburen, gemeente
lijke overheden, enz. " in te winnen en, 
anderzijds, clat het verhoor van de gebu
ren door de desktmdige op regelmatige 
wijze gescbiedde, in het bijzijn van al de 
partijen, en zorgvuldig door de deskun
dige opgenomen werd ; 

Overwegende dat de recbter die, zoals 
ten deze, een deskundige aanstelt om 
vaststell ingen te doen of een technisch 
advies te geven, hem ermede mag galas
ten, met het oog op de uitvoering van 
zijn opdracht, inlicbtingen in te winnen, 
en zulks onder meer door het verhoor van 
bepaalde personen ; 
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Overwegende dat een dergelijke op
dracht niet inhoudt dat de deskundige 
door de rechter gelast wordt een getuigen
verhoor te houden, zoals bepaald bij de 
artikelen 252 tot 294bis van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, noch dat 
de desklmdige de door bedoelde artike
len voorgeschreven rechtsvormen moet in 
acht nemen; 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de verldaringen van de gebu
ren door d e deslnmdige als inlichtingeri 
moesten ingewonnen worden, h et vonnis, 
door de namen van de geburen van wie 
de verklaringen worden aangehaald door 
het woord " getuige » te doen voorafgaan, 
niet bedoelt dat deze verklaringen als in 
een getuigenverhoor opgenomen getuige
nissen moeten aangezien worden ; 

Overwegende dat het vmmis derhalve 
noch op een onregelmatig gehouden ge
tuigenverhoor, noch op een onregelmatig 
opgemaakt deskundig verslag stetmt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over h et tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het bestreden vonnis niet regel
matig is gemotiveerd daar het niet ant
woordt op de conclusie waarin de eisers 
lieten gelden " dat overigens ook dient te 
worden aangestipt dat de beroepers het 
zogezegde recht van" karweg »van 1847 
alleszins niet mogen noch kunnen inroe
pen omwille ondermeer van de bepaling 
van artikel 703 van het Burgerlijk Wet
boek ; dat ~derdaad, opdat het zogezegde 
recht van « karweg » over de gemene 
« 1nessing » nog zou kmmen bestaan, de 
zaken in zulke staat zouden moeten ver
keren dat men nog over een gemene 
" messing » of een gelijkaardige aangele
genheid zou kunnen rijden; doch dat 
sedert vee! meer dan 30 jaar aldaar geen 
enkele bewoner van bedoelde drie huizen 
nog een boerenbedrijf uitoefende, dar
halve, dat er van messing en zeker van 
" gemene 1nessing » geen sprake meer 
geweest is; dat de concluanten het bewijs 
van dit feit door aile middelen van recht, 
getuigen en vermoedens inbegrepen, aau
bieden »; en evemnin op de aanvullende 
conclusie waarin de eisers staande hiel
den : « dat de deskundige niet beter te 
zeggen vindt dan dat op een plan van 
1848 achter de huizen een bijgebouw van 
ongeveer vijfmeter op vijfmeter bestond, 
dat waarschijnlijk de stal is toegewezen 
aan de loten B en 0 van de partijen » ; 

dat het in rechte niet kan worden toe
gelaten een ganse theorie te bouwen op 
een loutere waarschijnlijkheid ; dat overi
gens de deskundige alleszins toegeeft dat 
deze zogezegde stalling niet meer bestond 
in 1870; dat hij dan ook had lnumen en 
moeten vaststellen dat, de in 1847 be
staande omstandigheden volledig en 
grondig gewijzigd zijnde, bedoelde kar
weg « over een gemene messing (die 
alleszins sedert mensengeheugen niet 
meer bestaat), minstens even waarschijn
lijk verdwenen was samen met het 
beweerde doe! waarom hij theoretisch 
gecreeerd werd », a ldus een verdedigings
middel inroepend afgeleid uit het teniet
gaan van kwestieuze erfdienstbaarheid 
ingevolge artikel 703 van het Burgerlijk 
Wetboek: 

Overwegende dat de rechter verklaart 
zich volledig bij de besluiten van de des
kundige aan te sluiten en alclus, met de 
cleskundige, vaststelt dat het betwist 
recht van overgang wercl uitgeoefend 
tot in het jaar 1959, toen eiser de door
gang heeft belet; dat de rechter er bij
voegt clat de erfdienstbaarheicl niet is 
tenietgegaan door dertigjarig onbruik; 

Overwegende dat door vast te stellen 
dat de erfdienstbaarheid uitgeoefend 
werd totdat eiser in het jaar 1959 de 
doorgang heeft belet, het vonnis impli
ciet maar zeker beslist dat de zaken zich 
niet in zodanige staat bevonden dat men 
van de erfdienstbaarheid geen gebruik 
meer kon maken en meteen de conclusie 
van de eisers beantwoordt ; 

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

4 februari 1972. - 1e kamer.- Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Fally en Dassesse. 

2e KA.MER. - 7 februari 1972. 

STRAF. - VERBEURDVERKLARING. 
GEEN VASTSTELLING VAN DE BIJ DE 
WET VEREISTE VOORWAARDEN.- NIET 
J\'IET REDENEN 01\IIKLEDE BESLISSING. 

Niet met 1·edenen omkleed is de beslissing 
die in stmjzalcen een ve1'beu1·dve1·kla1·ing 
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uitspreekt, zonde1' het bestaan van de bij 
de wet ve1·eiste voonvaa1·den vast te stel
len (1). (Grondwet, art. 97, en S.W., 
art. 42.) 

(AUSPERT EN LEJEUl\TE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 november 1971 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid· 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 42 van h et Strafwet
boek: 

Overwegende dat de eisers zijn veroor
deeld: 

1° beiden : we gens een gecorrectionali
seerde misdaad, omschreven in arti
kel 471 van het Strafwetboek, in onder
havig geval een gelddiefstal onder ver
zwarende omstandigheden, en wegens on
wettelijk dragen van een verweerwapen, 
met name een revolver ; 

2° eiser Lejeune bovendien : wegens 
schending van de artikelen 3 en 4 van 
de wet van 3 januari 1933 op de vervaar
diging, de handel in en het dragen van 
wapens, in dit geval een dolk ; 

Overwegende dat het arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
verbeurdverklarihg uitspreekt " van de 
wapens die onderscheidenlijk aan Auspert 
en Lejeune toebehoren en eigendom van 
de veroordeelden zijn » ; 

Overwegende dat het arrest aldus het 
bestaan niet vaststelt van aile voorwaar
den waarvan de wet de uitgesproken 
straf van verbeurdverklaring afhankelijk 
maakt en het in dat opzicht niet regel
matig met redenen is omkleed ; 

Overwegende dat voor het overige de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en dat de beslissing geen 
enkele onwettelijkheid bevat die nadelig 
kan zijn voor de eisers, beklaagden; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de verbeurd
verklaring van de wapens, eigendom van 
de eisers, beveelt ; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige ; veroordeelt 

(1) Cass., 16 februari 1970 (A?'1', cass., 1970, 
blz. 554). 

iedere eiser in drie achtste van de kosten ; 
laat de overige twee achtste ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

7 februari 1972.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Depelchin, ad
vocaat-generaal. 

2e K.AlliER. - 8 februari 1972. 

STRAF. - VERBEURDVERKLARING. 
GEEN VASTSTELLING VAN DE DOOR DE 
WET GESTELDE VEREISTEN.- BESLIS
SING NIET lliET REDENEN 01\iKLEED. 

Niet met 1·edenen omkleed is de beslissing 
die in st1·ajzaken een ve1·betwdve1·lcla1'ing 
uitsp1·eekt, zonder het bestaan vast te 
stellen van de doo1· de wet gestelde ve?·
eisten (2). (Grondwet, art. 97; S.vV., 
art. 42.) 

(HUYSlliANS EN OAERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 april 1971 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 42 en 43 van het Strafwet
boek: 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van het beroepen vomus, de eisers 
veroordeelt wegens inbreuk op de artike
len 379, 381 en 382 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat, zonder vast te stellen 
dat de daartoe door de wet gestelde voor
waarden vervuld waren, de eerste i·echter 
de in beslag genomen voorwerpen heeft 
verbeurd verklaard ; dat het arrest zonder 
redengeving op dit stuk, deze verbeurd
verklaring bevestigt ; 

Overwegende dat het Hof, bij gebrek 
aan vaststelling van de daartoe door de 
wet gestelde vereisten, in de onmogelijk-

(2) Cass., 16 februari 1970 (A1·r. cass., 1970, 
blz. 554) ; 7 februari 1972, supm, blz. 532. 
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heid verkeert de wettelijkheid van deze 
straf na te gaan ; 

En overwegende dat voor het overige 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het over de ver
beurdverklaring uitspraak doet ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van clit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt de eisers elk in twee vijfde van de 
kosten ; laat het overige vijfde ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

8 februari 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Chatel. - Gelijlcltlidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 9 februari 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
BURGERLIJKE ZAKEN. -BEVELSCHRIFT 
TOT SAMENSTELLING VAN EEN TIJDE
LIJKE KAMER.- NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

20 OPENBARE ORDE. - WETSBEPA
LINGEN BETREFFENDE DE PARITAIRE 
SAlVffiNSTELLING VAN DE ARBEIDSGE
RECHTEN. - BEPALINGEN VAN OPEN
BARE ORDE. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL AAN DE FEI
TENRECHTER NIET OVERGELEGD, DOCH 
DE OPENBARE ORDE RAKEND.- 0NT
VANKELIJK lVIIDDEL. 

4° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SOCIALE ZAKEN.- ARBEIDSRECHT-

(1) Vgl. cass., 23 juni 1969 (A1'1', cass., 1969, 
blz. 1066), 9 februari 1970 (ibid., 1970, 
blz. 528) en 4 mei 1971 (ibid., 1971, blz. 806). 

(2) Raadpl. cass., 26 januari 1967 (A1'1'. 
cass., 1967, blz. 651). 

(3) Cass., 19 april 1968 (An·. cass., 1968, 
blz. 1049), 6 september 1968 (ibid., 1969, 
blz. 17), 19 roaart 1971 (ibid., 1971, blz. 699) 
en 28 januari 1972, sup1·a, blz. 518; zie ook 

BANK. - TIJDELIJKE KAMER. - ARTI
KEL 81 VAN HET GERECHTELIJK WET
BOEK TOEPASSELIJK. 

S0 RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SOCIALE ZAKEN.- ARBEIDSRECHT
BANK.- VERVANGING VAN EEN VER
HINDERDE RECHTER IN SOCIALE ZAKEN 
DOOR EEN RECHTER IN DE ARBEIDS
RECHTBANK.- VoORWAARDEN. 

1° H et bevelsch1·ift van de voo1·zitte1· van de 
m·beids1·echtbanlc tot .samenstelling van 
een' tijdelijlce lcame1· is een maatTegel van 
inwendige onle, waa1·tegen geen cassa
tiebe?·oep openstaat (1). (Gerechtelijk 
Wetboek, art. 89 en 609, 1°.) 

2° De bepalingen van m·tilcel 81, leden 2 
en 5, van het Ge1·echtelijk Wetboek die 
tot doel hebben de pa1·itai1·e samenstelling 
van de a1·beidsge1·echten te ve1'Wezenlij
ken, zijn van openbm·e 01·de (2). 

3° In bw·ge1·lijke zaken lean voo1· het ee1·st 
voo1· het H of van cassatie wo1·den voo?'
gedmgen het middel dat geg1·ond is op de 
schending van wetsbepalingen van open
bm·e o1·de, zoals die van a1·tikel 81, 
leden 2 en 5, van het GeTechtelijlc Wet
boek, welke tot doel hebben de paTitai1·e 
samenstelling van de a1'beidsge1·echten te 
ve1·wezenlijken (3). (Impliciete oplos
sing.) 

4° Wannee1· de voo1·zitte1· van de m·beids-
1'echtbank ove1·eenlcomstig aTtilcel 89 van 
het Ge1·echtelijk W etboek een tijdelijke 
kame1· samenstelt, mag hij niet afwijken 
van de bepalingen van aTtikel 81, leden 2 
en 5, van dit wetboek, die bet1·elcking 
hebben op de samenstelling van de 
kame?'s van de m·beids1·echtbanlc. 

S0 Een 1'echte1' i;1 sociale zaken lean alleen 
doo1· een 1·echte1' in de m·beids1·echtbank 
wo1·den ve1·vangen, wanneeT hij bij on
voo1'ziene afwezigheid niet lean WO?'den 
ve1·vangen doo1' een ande1·e 1·echte1' in 
sociale zaken, naa1· gelang van het geval, 
we1·kgeve1', m·beide1·, bediencle of zelf
standige (4). (Gerechtelijk Wetboek, 
art. 322, lid 3.) 

conclusies van Eerste Advocaat-generaal 
P. Mahaux, toen advocaat-generaal, ro.b.t. 
cass., 24 september 1953 (Bull. en PASIC., 
1954, I, 36). 

(4) Raadpl. het Senaatsverslag over het 
Gerechtelijk Wetboek (Gedr. St. Senaat 1964-
1965, nr. 170, blz. 62) en de verklaring van 
de minister van justitie in de Senaat tijdens 
de vergadering van 6 april 1965 (Hand. 
Senaat 1964-1965, blz. 1491). 
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(ALGEMEEN CHRISTELIJK V AKVERBOND 
EN LITISCONSORTEN, T. PERSONENVEN
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRA
KELIJKHEID « 'T WESTDIEP ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
bevelschrift, op 3 mei 1971 gegeven door 
de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te 
Veurne, en op het bestreden vonnis, op 
7 mei 1971 in laatste aanleg gewezen door 
de Arbeidsrechtbank te Yeurne ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door het openbaar ministerie 
ambtshalve opgeworpen en waarvan 
overeenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk W etboek kennis werd gege
ven: 

Overwegende dat het bevelschrift van 
3 mei 1971, waarbij de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank een tijdelijke kamer 
heeft samengesteld bestaande uit drie 
door hem aangewezen rechters, een maat
regel van inwendige orde uitmaakt en 
niet valt onder de beslissingen van de 
hoven en rechtbanken die, overeenkom
stig artikel 609, 1°, van het Gerechtelijk 
W etboek, vatbaar zijn voor voorziening 
in cassatie ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is in zover zij tegen het bevelschrift van 
3 mei 1971 gericht is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 81, 89 en 583 
van het Gerechtelijk W etboek, 

doo1·dat het bestreden vonnis geveld 
werd door een tijdelijke kamer samenge
steld, krachtens het bestreden bevel
schrift van 3 mei 1971, uit de heren De
wulf Roger, ondervoorzitter, Denoo Jo
seph, rechter, en Vanderschaege Jan, 
rechter in sociale zaken, werkgever, 

te1·wijl, nu het ten deze ging om een 
geschil zoals bedoeld in artikel 583, 2°, 
van het Gerechtelijk W etboek, namelijk 
een geschil betreffende de inrichting van 
een comite voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, uit arti
kel 81 van gezegd wetboek volgt dat de 
tijdelijke kamer had moeten samenge
steld worden uit een rechter in de ar
beidsrechtbank en uit twee rechters in 
.sociale zaken, van wie een een werlmemer 
diende te zijn ; 

en te1·wijl de bevoegdheid, welke door 
artikel 89 van het Gerechtelijk Wetboek 
aan de voorzitter van de arbeidsrecht
bank wordt gegeven om een tijdelijke 

kamer samen te stellen, niet inhoudt dat 
bij die samenstelling zou mogen worden 
afgeweken van wat artikel 81 van gezegd 
wetboek bepaalt : 

Overwegende dat verweerster, op grond 
van de artikelen 583, 2°, van het Gerech
telijk W etboek, 1, § 4, h, 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, en 25, lid 7, van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1971 
betreffende de aanwijzing van de perso
neelsafgevaardigden in de comites en 
arrondissementscomites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen, een beroep bij de arbeidsrecht
bank heeft ingesteld tegen de voordracht 
door eerste eiseres van de tweede en derde 
eisers als kandidaten voor de verkiezing 
van de personeelsafgevaardigden in het 
comite van haar onderneming ; 

Overwegende dat de voorzitter van de 
Arbeidsrechtbank te Veurne bij bevel
schrift van 3 mei 1971 beslist heeft dat, 
wegens het dringende karakter van hoger
vermeld beroep van verweerster, een 
tijdelijke kamer in de arbeidsrechtbank 
zou worden samengesteld om dit beroep 
te behandelen, en dat deze kamer zou 
bestaan uit de heren Dewulf Roger, 
ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank, 
Denoo Joseph, rechter in de arbeidsrecht
bank, en Vanderschaege Jan, rechter in 
sociale zaken, werkgever ; 

Overwegende dat het aangevochten 
vonnis van 7 mei 1971 door de a ldus 
samengestelde tijdelijke kamer van de 
arbeidsrechtbank gewezen werd ; 

Overwegend,e dat luidens artikel 81, 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, elke 
kamer van de arbeidsrechtbank door een 
rechter in de arbeidsrechtbank wordt 
voorgezeten en daarenboven uit twee 
rechters in sociale zaken bestaat ; dat 
lid 5 van voormeld artikel bepaalt dat in 
de geschillen betreffende, zoals ten deze, 
de aangelegenheden bedoeld in artikel 583 
van het Gerechtelijk Wetboek, een van 
de rechters in sociale zaken als werkgever 
moet benoemd zijn, de andere als werk
nemer; 

Overwegende dat deze wetsbepalingen, 
die tot doel hebben de paritaire samen
stelling van de arbeidsgerechten te ver
wezenlijken, van openbare orde zijn en 
dat ervan niet mag afgeweken worden, 
behalve in de bij de wet bepaalde geval
len; 

Overwegende dat de wet geen uitzon
dering op de genoemde bepalingen maakt, 
wanneer de voorzitter van de arbeids-
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rechtbank overeenkomstig artikel 89 van 
het Gerechtelijk Wetboek een tijdelijke 
kamer samenstelt; 

Overwegende dat de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank met toepassing van 
artikel 322, lid 3, van het Gerechtelijk 
W etboek een rechter in sociale zaken 
aileen door een rechter in de arbeidsrecht
bank kan vervangen, wanneer de rechter 
in sociale zaken bij onvoorziene afwezig
heid niet k an worden vervangen door 
een andere rechter in sociale zaken, naar 
gelang van het geval, werkgever, arbei
der, bediende of zelfstandige; dat de 
voorzitter ten deze niet heeft vastgesteld 
dat deze voorwaarde vervuld was; 

Overwegende dat het vonnis van 7 mei 
1971 derhalve door een onregelmatig 
samengestelde kamer van de arbeids
rechtbank werd gewezen en bijgevolg 
nietig is; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verklaart de voorzie
ning niet ontvankelijk in zover zij gericht 
is tegen het bevelschrift van 3 mei 1971 
van de voorzitter van de Arbeidsrecht
bank te V eurne ; vernietigt het vonnis 
van 7 mei 1971 van de Arbeidsrechtbank 
te Veurne; beveelt 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 worden beslist; verwijst 
de zaak naar de Arbeidsrechtbank te 
Brugge. 

9 februari 1972. - 3e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Meeus . - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Bayart en VanRyn. 

3e KAMER. ~ 9 februari 1972. 

VOORZIENING IN . CASSATIE. 
VoRM. - DrRECTE GElVIEENTEBELAs
TINGEN. - BETEKENING VAN DEVER
KLARING VAN VOORZIENING. - BEWIJS 
VAN DEZE BETEKENING NIET OVERGE
LEGD. - NIET ONTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

Niet ontvankelijk is de cassatievoo1·ziening 
tegen een besl~dt van de bestendige depu
tatie van een p1·ovinciemad waa1·bij 

beslist wo1·dt ove1· een 1·eclamatie tegen 
een aanslag in een di1·ecte gemeentebe
lasting, wannee1· ~tit de 1·egelmatig aan 
het Hoj ove1·gelegcle st~dcken niet blijlct 
dat de ve1·lcla1·ing van voo1·ziening binnen 
de bij a1·tilcel 4· van de wet van 22 janua1'i 
1849 gestelcle te1·mijn betelcend we1·d ctan 
de pa1·tij tegen wie de voo1·ziening is 
ge1'icht (1). (Wet van 22 juni 1865, 
art. 2; wet van 22 jtmi 1877, art. 16.) 

(JANSEN EN LITISCONSORTEN, 
T. GEMEENTE DESSEL). 

Met de notitie overeenstemmencl 
arrest. 

9 februari 1972. - 3e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Wauters, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Versee. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

1e KAMER. - 10 februari 1972. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
8AlVIENGEVOEGDE VORDERING TOT SCHA
DEVERGOEDING DOOR VERSCHEIDENE 
JUSTITIABELEN TEGEN DEZELFDE VER
WEERDER INGESTELD TOT HERSTEL 
VAN DE SCHADE, DIE AAN ELKE ElSER 
WERD TOEGEBRACHT DOOR DE FOUT 
VAN DE VERWEERDER. - GEEN VER
MELDING VAN HET AANDEEL IN DE 
SCHADEVERGOEDING VAN ELK VAN DE 
EISERS. - VORDERINGEN MOETEN BE
GROOT WORDEN OM DE AANLEG TE 
BEPALEN. 

2o WETTEN EN BESLUITEN. - ToE
PASSING IN DE TIJD . - 0PEENVOL
GENDE vVETTEN BETREFFENDE DE 
RECHTSMIDDELEN TEGEN DE VONNIS
SEN. - RECHTSlVIIDDELEN WORDEN, 
BEHOUDENS AFWIJKENDE BEPALING, 
GEREGELD DOOR DE OP DE DAG VAN 
HET VONNIS GELDENDE WET. 

3° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING IN DE TIJD.- WETTEN OP DE 
BEVOEGDHEID EN DE RECHTSPLEGING. 

(1) Cass., 17 november 1970 (Arr. cass., 
1971, biz. 249); 26 januari 1972, sttpm, 
biz. 512. 
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- GEREOHTELIJK WETBOEK, ARTI
KEL 3. - IiANGEND REOHTSGEDING. -
BETEKENIS VAN DEZE WOORDEN. 

4° WETTEN EN BESL UITEN.- ToE 
PASSING IN DE TIJD. - WETTEN OP DE 
BEVOEGDHEID EN DE REOHTSPLEGING. 
- WET VAN 10 OKTOBER 1967 HOU
DENDE RET GERECHTELIJK WETBOEK, 
OVERGANGSBEPALINGEN ARTIKEL 4, 
LID 3.- !NGELEIDE ZAKEN. - BETE
KENIS VAN DEZE WOORDEN. 

5° WETTEN EN BESLUITEN. -ToE
PASSING IN DE TIJD . - WETTEN OP 
DE REOHTSPLEGING.- TOEPASSING OP 
DE HANGENDE REOHTSGEDINGEN. 
DRAAGWIJDTE VAN DEZE REGEL. , 

6° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
AA,NLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
VONNIS IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN 
OP GROND VAN DE WET VAN 25 MA,ART 
1876.- VONNIS VA.TBAAR VOOR HOGER 
BEROEP SINDS DE INWERKINGTREDING 
VAN RET GERECHTELIJK WETBOEK. -
HoGER BEROEP NIETTEl\HN NIET ONT
VANKELIJK. 

7° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - CASSA'l'IEGEDING. -
VOLLEDIGE OASSATIE. - VEROORDE
LING VAN DE VERWERENDE PARTIJEN 
IN DE KOSTEN. - 0MSTANDIGHEDEN 
VAN DE ZAAK DIE RET REOHTVAARDI

GEN. 

1 o W annee1· ve1·schillende justitia belen ge
zamenlijk het he1·stel vo1·de1·en van de 
schade die httn doo1· de jout . van een 
ande1· we1·d toegebmcht, vo1·mt de vo?·de
?'ing van elk van hen, hoewel ze bij het
zeljde exploot is ingesteld, een ?'echtsvm·
de?·ing die op een ajzonde1·lijke titel 
bentst ; wannee1· het exploot niet ve1·meldt 
welk aandeel in de schadeve1·goeding aan 
elk van de eise1·s toelcomt, moeten de 
1·espectieve vonle1·ingen beg1·oot worden, 
zoniet is het vonnis in laatste aanleg 
gewezen (1). (Wet van 25 maart 1876, 
art. 25 en 33 [2].) 

2° In geval van wijziging van de 1vetgeving 
betTe/Jende de ?'echtsmiddelen tegen de 

(1) Cass., 22 februari en 25 april 1912 
(Bull. en PAsiC., 1912, I, 127 en 222) en 
de arresten waarvan sprake in de no ten ; 
8 september 1960 (ibid., 1961, I, 29); 18 no
vember 1965, tweede zaak (ibid., 1966, I, 374). 

(2) De artikelen 25 en 33 van de wet van 
25 maart 1876 zijn thans vervangen door de 
artikelen 560, 618 en 619 van het Gerechtelijk 
Wetboek, waarin andere regels zijn vastge
legd. 

vonnissen, 1·egelt, behoudens ajwijlcende 
bepaling, de op de dag van het vonnis 
geldende wet de 1·echtsmiddelen tegen dit 
vonnis en met name de aanleg (3). (B.W., 
art. 2 ; regel neergelegd in artikel 3 
van het Gerechtelijk Wetboek; wet 
van 10 oktober 1967 houdende dit 
wetboek, overgangsbepalingen, art. 4.) 

3° In de 1·egel van m·tikel 3 van het Ge?·ech
telijk W etboek, vo'lgens welke de wetten 
op de bevoegdheid en de ?'echtspleging, 
onde1· de opgegeven voo?'Waarden, van 
toepassing zijn op de « hangende ?'echts
gedingen ,, hebben deze laatste woo1·den 
bet1·eklcing op 1·echtsgedingen die nor) 
moeten be1·echt wo1·den bij de inwe?·king
tnding van de niettwe bepalingen. 

4° In de ove1·gangsbepaling van a1·tikel 4·, 
lid 3, van de wet van 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk Wetboek, val
gens welke de bepalingen van dit wetboek 
bet1·e/}ende de aanleg van toepassing 
zijn op de « zaken ingeleid " v66r de 
inwe1·kingtnding van deze bepalingen, 
zijn de aldtts bedoelde zaken die welke 
nog moeten be1·echt wm·den bij de in
we?·lcingt?·eding van de niettwe bepalin
gen (4) . 

5° Hoewel een nieuwe wet op de ?'echtsple
ging vanaj ham· inwe?·lcingt?·ecling van 
toepassing is op de hangende ?'echtsge
dingen, t1·ejt zij echte1·, behoudens ajwij
lcende bepaling, niet de geldigheid van 
de handelingen die op g1·ond van de 
vo1·ige wet geldig we1·den ve?'?'icht en 
neemt zij de nietigheid niet weg van de 
proceshandelingen die, volgens deze wet, 
nietig wm·en (5). (B.W., art. 2; regel 
neergelegd in artikel 3 van het Gerech
telijk Wetboek; wet van 10 oktober 
1967 houdende dit wetboek, overgangs
bepalingen, art. 6.) 

6° Niet ontvanlcelijlc is het hager be1·oep 
tegen een vonnis, dat in laatste aanleg 
is gewezen volgens de wet van 25 maaTt 
1876, die van toepassing was op het 
ogenblilc dat het vonnis we1·d gewezen, 
zeljs indien het vonnis vatbcta?' is vom· 
hoge1· be1·oep sinds de inwe1·kingt1·eding 

(3) Cass., 30 juni 1961 (Bttll. en PASIC., 
1961, I, 1201); 18 oktober 1963 (ibid., 1964, 
I, 180); 24 september 1970 en 5 maart 1971 
(A?'1'. cass ., 1971, b iz. 85 en 647); 3 november 
1971, Sttp>·a, blz. 233. 

(4) Men raadplege cass., 8 oktober 1971, 
sttpm, biz. 152. 

(5) Cass., 17 juni 1971, redenen (An· . cass ., 
1971, biz. 1047) . 
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van het Ge1·echtelijlc Wetboelc (1). (B.W., 
art. 2 ; regel .neergelegd in artikel 3 van 
bet Gerech.telijk W etboek ; wet van 
10 oktober 1967 houdende dit wetboek, 
overgangsbepalingen, art. 4, lid 3 en 6.) 

7° Wanneer , in geval vanvolleclige cassatie, 
de omstandigheclen van cle zaalc het 
voo1·alsnog 1'echtvaa1·cligen, cloet het Hoj 
van cassatie nitspmalc ove1· cle lcosten en 
venvijst het in beginsel de venve1·encle 
prn·tijen in deze lcosten (2). (G.W., 
art. 1ll1, lid 3 en 4.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSE
MENTS SALIK ,, T. VENNOOTSCHAP NAAR 
Ali'IERIKAANS RECHT « LEVI-STRAUSS 
EN C0 )) EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

" LEVI-STRAUSS EN C 0 - EUROPE )),) 

ARREST (ve1·taling). (3) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 januari 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over h.et eerste middel, afgeleid u.it de 
scbending van de artikelen 1, 16 (konink
lijk beslu.it nr. 63 van 13 januari 1935, 
artikel 5), 17, 21, 25, 33, 36 van de wet 
van 25 maart 1876 houdende titel I van 
het voorafgaande boek van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering, welk 
art.ikel 16 gew.ijzigd is bij artikel 2, cl, 
van de wet van 20 maart 1948, en 15 van 
de wet van 1 april 1879 betreffende de 
fabr.ieks- en handelsmerken, 

doonlat het bestreden arrest ontvanke
lijk verklaart het hoger beroep van de 
verweersters en het tegenberoep van 
eiseres tegen het vomlis dat op 30 janu
ari 1970 door de Rechtbank van koop
handel te Brussel werd gewezen, waarbij, 
enerzijds, afwijzend werd beschikt op de 
rechtsvordering van de verweersters tot 
nietigverklaring van vier depots van 
merken die eiseres had verrichb, het horen 
verklaren dat eiseres zicb aan namaking 
van het door de eerste verweerster gede
poneerde merk en aan oneerlijke mede
dinging ten aanzien van de verweersters 
had schuldig gemaakt, tot betaling aan 
deze laatsten van 10.000.000 frank in 
mindering op de schadevergoeding die 
hun toekwam en tot publicatie in de dag
bladen van de te wijzen beslissing, en, 

(1) Cass., 8 oktober 1971, sttpm, biz, 152, 
impliciete beslissing. 

(2) Vgl. cass., 2 januari 1969 (A1'1', cass., 
11!69, biz. 409). 

anderzijds, de tegenvordering van eiseres 
tot nietigverklaring van bet door de 
eerste verweerster gedeponeerde merk 
werd verworpen, 

te1·wijl noch de hoofd- en tegenvorde
ring tot nietigverklaring van de depots 
van merken, noch de rechtsvordering 
wegens namaking en oneerlijke mededin
ging, noch de bijkomende vordering tot 
publicatie van de te wijzen beslissing, 
hoewel ze vatbaar waren voor begroting, 
overeenkomstig genoemd artikel 33 wer
den begroot, 

tm·wijl, bovenclien, wam1eer twee par
tijen van een andere partij schadevergoe
ding vorderen tot herstel van het nadeel 
dat zij beweren respectievelijk door na
making, een misdrijf of een oneigenlijk 
misclrijf te hebben geleden, de vordering 
van elk van hen een afzonderlijke oorzaak 
heeft en niet op eenzelfde titel in de zin 
van genoemd artike1 25 maar op een 
individuele titel berust, en wanneer, zo
als ten deze, een globaal beclrag werd 
gevorderd, zonder nadere aanduiding 
van het aan elke partij toekomend aan
deel, de litigieuze bedragen, bij gebrek 
aan vermelding of begroting ervan over
eenkomstig genoemde artikelen 21 en 33, 
onbepaald blijven, 

en te1·wijl, naar luid van artikel15 van 
de wet van 1 april 1879, de bepalingen 
van de wet van 25 maart 1876 op de 
bevoegdheid van toepassing zijn op de 
burgerlijke recbtsvordering betreffende 
h et gebru.ik van de merken, waaruit volgt 
dat genoemde artikelen 25 en 36 niet van 
toepassing waren, dat krachtens genoem
de artikelen 1, 16 (koninklijk besluit 
nr. 63 van 13 januari 1935, artikel 5) 
gewijzigd bij artikel 2, cl, van de wet van 
20 maart 1948, en 17, de eerste rech.ter 
over elk ptmt van de vordering in laatste 
aanleg tlitspraak heeft gedaan en dat 
de bogere beroepen van de verweersters 
en van eiseres niet ontvankelijk waren : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
op 30 januari 1970 werd gewezen; 

Overwegende dat de hoofd- en tegen
vordering die betrekking hadden op 
nietigverklaring van depots van merken, 
namak.ing, oneerlijke ' mededinging en 
publica tie van de te w.ijzen beslissing niet 
werden begroot om de aanleg te bepalen ; 

(3) Men raadpiege de conciusie van advo
caat-generaai P. Mahau.x in Bttll. en PAsrc., 
1972, I, biz. 533 en vig. 
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Dat, met betrekking tot de samenge
voegde vordering tot betaling van een 
bedrag van tien miljoen frank in mi:nde
ring, er dient op gewezen te worden dat, 
wanneer verscheidene justitiabelen het 
herstel vorderen van de schade die hun 
door de fout van een ander werd toege
bracht, de vorderi:ng van elk van hen, 
hoewel ze bij hetzelfde exploot is inge
steld, een afzonderlijke rechtsvordering 
uitmaakt die op een individuele titel 
berust; dat wegens de niet-vermeldi:ng 
van het aan elke verweerster toekomend 
aandeel in de schadevergoeding hun res
pectieve vorderi:ng begroot moest wor
den; 

Overwegende dat uit deze overwegin
gen volgt dat het vonnis, op de dag dat 
het werd gewezen, met toepassing van 
de artikelen 25 en 33 van de wet van 
25 maart 1876 houdende de voorafgaande 
titel van het vVetboek van burgerlijke 
rechtsvordering in laatste aanleg was 
gewezen; 

Overwegende dat niet kan worden op
geworpen dat die bepalingen niet meer 
van toepassing waren daar ze si:nds 
1 november 1970 opgeheven zijn over
eenkomstig de wet van 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk W etboek en 
vervangen zijn door de artikelen 618 en 
619 van genoemd wetboek, die de zaak 
voor hoger beroep vatbaar maken ; 

Dat i:n geval van wijziging van de wet
gevi:ng betreffende de rechtsmiddelen 
tegen de vonnissen, behoudens anders
luidende bepaling, de op de dag van het 
vonnis geldencle wet de rechtsmiddelen 
tegen dit vonnis en met name de aanleg 
regelt; 

Dat de regel van artikel 3 van het 
Gerechtelijk W etboek en de overgangs
bepali:ng van artikel 4, lid 3, v ervat i:n 
artikel 4 van de wet van 10 oktober 1967 
houdende genoemd wetboek, niet een 
dergelijke bepaling uitmaken, daar de 
eriil bedoelde " hangende rechtsgedingen " 
en " ingeleide zaken " betrekking hebben 
op rechtsgedi:ngen en zaken die nog be
recht moesten worden bij de i:nwerking
treding van de nieuwe bepalingen ; 

Dat, bovendien, hoewel een nieuwe 
wet inzake rechtspleging vanaf haar i:n · 
werki:ngtreding gewis van toepassi:ng is 
op de hangende geschillen, ze echter, 
behoudens afwijkende bepaling, de gel
digheid niet treft van de handelingen die 
op grond van de vorige wet geldig werden 
verricht en de nietigheid niet wegneemt 
van de proceshandelingen die, volgens 
cleze wet, nietig waren ; 

Dat bij gebrek aan een uitdrukkelijke 

bepali:ng waarbij aan voormelde bepali:n
gen van het Gerechtelijk W etboek terug
werkende kracht wordt toegekend, hun 
inwerkingtreding de bekritiseerde hogere 
beroepen niet heeft ontheven van de 
niet-ontvankelijkheid waardoor ze defi
nitief waren getroffen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissi:ng ; veroordeelt 
de verweersters i:n de kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

10 februari 1972.- 1e kamer. ~ Voo7·· 
zitte7' en Ve1·slaggeve1·, de H. Valentin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclttsie, de H. Paul Ma
haux, eerste advocaat-generaal. - Plei
te?'S, de HR. Fally, Dassesse en Simont. 

1e KM<mR. - 10 februari 1972. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ DE 
VORDERING VAN EEN PARTIJ EN HAAR 
VERWEER OP DE VORDERING VAN DE 
TEGENPARTIJEN WORDT VERWORPEN. 
- BESLISSING DIE NIET ANTWOORDT 
OP RET l\HDDEL WAAROP DEZE VORDE· 
RING EN DIT VERWEER ZIJN GEGROND. 
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

2° CASSATIE.- 0MVANG. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ 
ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN 
ONGEVAL TEN LASTE WORDT GELEGD 
VAN DE BESTUURDER VAN EEN VOER· 
TUIG. - RECHTER DIE ONREGELMATIG 
HEEFT BESLIST DAT DE BESTUURDER 
VAN HET ANDERE VOERTUIG GEEN FOUT 
HEEFT BEGAAN. - CASSATIE VAN DE 
BESLISSING WAARBIJ DE AANSTELLER 
VAN DE BESTUURDER VAN RET EERSTE 
VOERTUIG VEROORDEELD WORDT OM 
DE AAN HET TWEEDE VOERTUIG TOEGE· 
BRACHTE SCHADE GEHEEL TE VERGOE
DEN EN HE~I ZIJN RECHTSVORDERING 
TEGEN DE AANSTELLER VAN DE BE· 
STUURDER VAN DIT LAATSTE VOERTUIG 
EN TEGEN ZIJN VERZEKERAAR WORDT 
ONTZEGD. - CASSATIE DIE ZICH NIET 
UITSTREKT TOT DE BESLISSING DAT DE 
BESTUURDER VAN RET EERSTE VOER· 
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TUIG EEN FOUT HEEFT BEGAAN WAAR
VOOR ZIJN AANSTELLER AANSPRAKE
LIJK IS. 

I 0 Niet gemotiveerd is de beslissing die 
de vo1·de1·ing van een pa1·tij en haa1· ve1·
wee1· op de vo1·de1·ing van de tegenpa1'
tijen ve1·we1pt, zonde1· te antwoo1·den op 
het middel wam·op deze vo1·dm·ing en dit 
ve1·wee1· zijn gegrond (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

2° W01·dt de beslissing, waa1·bij alle aan
sp1·akelijkheid voo1· een ongeval ten laste 
w01·dt gelegd van de bestttu1·de1· va11 een 
voe1'tttig, de aanstelle1· van deze be
sttttwde1' wo1·dt ve1'001'deeld tot de volle
dige ve1·goecling van de aan het ande1·e 
voe1·tuig toegebmchte schade en hem zijn 
1'echtsv01·de1·ing tegen de aanstelle1· van 
de bestutwcle1· van het tweede vom·tuig 
en tegen zijn ve1·zeke1·aa1· w01·clt ontzegcl, 
vernietigcl omdat cle 1'echte1· om·egelmatig 
heeft beslist dat de bestuU?·der van clit 
laatste voe1·tuig geen jottt heejt begaan, 
dan st1·elct de cassatie zich niet uit tot cle 
beslissing clat de bestuu1·de1· van het 
ee1·ste voe1·tuig een ]out heejt begaan 
waa1·voo1· zijn aanstelle1· aanspmkelijlc 
is (2). 

(NATIONALE MAATSOHAPPIJ DER BELGI
SCHE SPOORWEGEN, T. PERSONEN
VENNOOTSCHAP i\iET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID « KORB l> EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « l\UNERVE n.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - · Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het rniddel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest de beslis
sing van de eerste rechter bevestigt waar
bij eiseres werd veroordeeld om aan de 
eerste verweerster 21.526 frank en aan 
de tweede verweerster 54.000 frank te 
betalen en waarbij de tegenvordering van 
eiseres niet gegrond werd verklaard, op 
grond aileen dat « hoewel het juist is dat 
de aangestelde van de eerste gedaagde in 
hoger beroep (de eerste verweerster) de 

(1) Men raadplege cass., 13 april 1967 (A1'1'. 
cass., 1967, blz. 983) en 29 april 1971 (ibid., 
1971, blz. 839). 

(2) Men raadplege cass., 19 april 1971 (A1'1'. 
cass., 1971, blz. 765). 

beide voertuigen die met hem op de 
boulevard Leopold II reden rechts en 
niet links is voorbijgereden, deze om
standigheid niet rechtvaardigt dat de 
beslissing van de eerste rechter met be
trekking tot de aansprakel.ijkheid inzake 
het ongeval wordt gewijzigd n, dat « de 
aangestelde van eiseres in hoger beroep 
( eiseres), die was begonnen een breed 
kru.ispm1.t over te steken toen het licht 
op oranje sprong, tot plicht had zijn weg 
niet te vervolgen en aldus de andere weg
gebru.ikers niet in gevaar te brengen >> en 
dat « het plan van h et sbrafonderzoek 
aantoont dat de aangestelde van eiseres 
in hoger beroep gemakkelijk in het mid
den van het lu·uispnnt kon stoppen zon
der het verkeer te hinderen >>, 

te1·wijl e.iseres in een regelmatig voor 
het hof van beroep genomen conclusie 
met name deed geld en « cla t de vrachtauto 
van eiseres in hoger beroep, die regelmatig 
het litigieuze lu·uisp1.mt was opgereden, 
verplicht was het kruisptmt over te steken 
om de normale gang van de andere be
stuurders niet te hinderen, wat het geval 
zou geweest zijn indien hij was blijven 
stilstaan op het lu·uisp1.mt waarin vooral 
veel tramsporen lagen ; dat elke voor
zichtige bestum·der zich volkomen reken
schap geeft van deze noodzaak het kruis
pnnt te laten ontruimen ; dat zulks 
trouwens de houding is geweest van twee 
bestuurders die stilstonden aan de linker
kant van de door de aangestelcle van de 
vennootschap « Korb >> bestuurde wagen ; 
clat het beroepen vonnis een vergissing 
in de beoorcleling begaat door te vermel
den dat Defaweux (aangestelde van de 
eerste verweerster) links twee wagens 
voorbijreed die in clezelfde richting ver
trokken ; dat de versie van het ongeval 
die op het ogenblik van de feiten door 
Defaweux werd gegeven en door de agent 
Beaufays werd opgetekend in dit opzicht 
zeer duidelijk is : « Ik (Defaweux) reed 
op de boulevard Leopold II, komende 
van het Saincteletteplein in de richting 
van Koekelberg. Toen ik ter hoogte van 
de Mexicostraat kwam ben ik rechts 
twee voertuigen voorbijgereden die nog 
stilstonclen voor het licht dat op dat 
ogenblik op groen was gesprongen en het 
is op dat ogenblik dat ik kwam te staan 
tegenover de door Bulterys (aangestelde 
van eiseres) bestuurde vrachtauto die uit 
de Mommaertsstraat kwam. Ik heb ge
remd doch ik kon de aanrijding niet ver
rnijden. Ik heb de vrachtauto niet zien 
aankomen n; dat wel d egelijk de wagen 
van Defaweux tegen het voorste gedeelte 
van de vrachtauto en ten gevolge van 
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de schok eveneens tegen het rechter 
achterste gedeelte is gebotst met de voor
kant van zijn voertuig (zie verldaring van 
de getuige Saracoga) ; dat, gelet op de 
omstandigheden van de zaak, aan de be
stuurder van de vrachtauto niet kan wor
den verweten dat hij het kruispunt heeft 
ontruimd; clat, integendeel, de bestuur
der Defaweux, door een groen licht voor
bij te rijden op het ogenblik dat " het 
verspringt », zonder de normale hindernis 
te voorzien van een voertuig dat het 
lrruispunt afrijdt, en zonder even te heb
ben gestopt, een flagrante onvoorzichtig
heid heeft begaan die hem volkomen aan
sprakelijk maakt voor de gevolgen van 
het ongeval ; dat hij zijn snelheid had 
moeten regelen volgens de vereisten van 
het verkeer en tijdig had moeten stoppen 
in plaats van op de hindernis aan te 
stormen "• en eiseres dientengevolge 
:vroeg dat voor recht zou worden gezegd 
dat " de aangestelde van de vennoo~schap 
Korb voor het geheel en, althans, voor het 
belangrijkste gedeelte voor het ongeval 
.aansprakelijk is », 

zodat, door zich, om de aangestelde van 
eiseres de volledige aansprakelijkheid 
voot het · ongeval te doen dragen, ertoe 
te beperken erop te wijzen dat de aange
stelde van eiseres in het midden van het 
kruispunt had moeten stoppen, zonder te 
.antwoorden op het middel dat eiseres had 
afgeleid uit het foutief karakter van de 
houding van de aangestelde van de eerste 
verweerster, het bestreden arrest niet 
voldoende naar recht heeft geantwoord 
·op de regelmatig door eiseres voor het 
hof van beroep genomen conclusie : 

Overwegende dat, om te besluiten dat 
·(( de aangestelde van de vennootschap 
1Corb voor het geheel en, althans, voor 
het belangrijkste gedeel~e voor het onge
val aansprakelijk is », eiseres deed gelden 
" dat, door een groen licht voorbij te 
rijden op het ogenblik dat het " ver
springt », zonder de normale hindernis te 
voorzien van een voertuig dat het kruis
punt afrijdt en zonder even te hebben 
,gestopt, de bestuurder Defaweux, aan
gestelde van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Korb, 
een flagrante onvoorzichtigheid heeft be
.gaan ... dat hij zijn snelheid had moe ten 
regelen volgens de vereisten van het 
verkeer en ~ijdig had moeten stoppen in 
plaats van op de hindernis aan te stor
Tilen "; 

Dat, door er enkel op te wijzen da~ de 
.aangestelde van eiseres in het midden 

van het lrruispw1t had moe~en stoppen, 
zonder te antwoorden op het middel dat 
eiseres had afgeleid uit het fou~ief karak
ter van de gedraging van de aangestelde 
van verweerster, vennootschap Korb, het 
arres~ artikel 97 van de Grondwet heeft 
overtreden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het beslist 
dat de aangestelde van eiseres een fout 
heeft begaan die deze laatste aansprake
lijk maakt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat hierover door 
de feitenrechter wordt beslist ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

10 februari 1972.- 1• kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Ligot. - Ge /.ijkluidende conclusie, de 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. VanRyn. 

1 e KAMER. - 11 februari 1972. 

PENSIOENEN. - VERGOEDINGSPEN
SIOENEN EN lVIlLITAIRE PENSIOENEN.
WETTEN GECOORDINEERD BIJ RET 
BESLUIT VAN DE REGENT VAN 5 OKTO
BER 1948 EN DE WET VAN 9 MAART 
1953. - l NGEVOLGE DEZE BEPALINGEN 
IS VOOR HETZELFDE SCHADELIJK FElT 
DE GELIJKTIJDIGE TOEKENNING UIT
GESLOTEN VAN EEN PENSIOEN OF TOE
LAGE EN VAN IEDERE ANDERE SCHADE
VERGOEDING TEN LASTE VAN DE STAAT 
OF VAN EEN S'I'AATSORGAAN, ZELFS AAN 

EEN ANDERE PERSOON DAN DEGENEN 
DIE OP RET PENSIOEN OF DE TOELAGE 
RECHT HEEFT. 

De wetten op de ve1·goedingspensioenen, 
gecoih·dinee1·d bij het besluit van de 
Regent van 5 oktobe1· 194·8, en de a7·tike
len 1 en 4· va?~ de wet van 9 mam·t 1953 
slttiten voo1' hetzelfde schadelijk jeit de 
toekenning uit van een pensioen of van 
een toelage, waa1·van in deze wetten 
sp1·alce is, en van iedere ande1·e schade
ve1·goed1:ng ten laste van de Staat of van 
een Staatso1·gaan, zeljs aan een ande1·e 
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pe1·soon dan degene die op het pensioen 
of de toelage 7'echt heejt (1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
LANDSVERDEDIGING, T. KOECKHOVEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 27 november 1970 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 114 van de Grond
wet, 6, 1131, 1133 van het Bcugerlijk 
W etboek, 1 en 4 van de wet van 9 maart 
1953 houdende sommige aanpassingen 
inzake militaire pensioenen en verlening 
van kosteloze genees- en artsenijkundige 
verzorging voor de militaire invalieden 
van vredestijd, 1, 21 en 26 van de wet 
van 26 augustus 1947 op de vergoedings
pensioenen, zijnde de artikelen 1, 21 en 
26 van de gecoordineerde wetten op de 
vergoedingspensioenen waarvan de tekst 
goedgekeurd werd door het besluit van 
de Regent van 5 oktober 1948, 

doonlat, na geconstateerd te hebben, 
onder meer door verwijzing naar het 
voorbereidend arrest van 26 juni 1969 
door dezelfde kamer van het Hof van 
beroep te Gent geveld, dat de echtgenoot 
van verweerster, onderluitenant bij het 
Belgische leger, in Duitsland was overle
den ingevolge een verkeersongeval dat 
zich voordeed in de uitoefening van de 
dienst en waarvoor eiser zijn aansprake
lijkheid erkende, dat door brief van 
1 oktober 1965 eiser zich civielrechtelijk 
verbond aan verweerster de schadever
goeding van gemeen recht nit te betaJen, 
dat eiser die vergoeding uitbetaalde onder 
aftrek nochtans van het beclrag van het 
eventueel aan verweerster toe te kennen 
pensioen, dat verweerster op 21 novem
ber 1967 een formulier van pensioenaan
vraag invulde waarvan de geclrukte tekst 
vermeldde : "De ondergetekende ... vraagt 
als weduwe van .... het vergoedingspen
sioen aan dat volgens de gecoordineercle 
wetten op de vergoeclingspensioenen aan 
de weduwen kan toegekend worden », dat 
dit ingevuld formulier op 29 november 
1967 bij aangetekende zencling toege
stucud werd door de raadsman van ver
weerster aan de lYlinister van Landsver
dediging ter voldoening aan artikel 35 

(1) Vgl. cass., 27 juni 1969 (An·. cass., 
1969, blz. 1074). 

van die gecoordineerde wetten, met de 
uitdrukkelijke bepaling in de begelei
dingsbrief dat de pensioenaanvraag a ileen 
gold voor de kinder en van verweerster, 
dat nit een voor eensluidend verklaard 
afschrift van een aangetekende brief van 
30 augustus 1968 van het Ministerie van 
Financien, Administratie der pensioenen, 
blijkt dat vanaf 1 november 1967, bij 
ministerieel besluit van28 augustus 1968, 
aan verweerster een vergoedingspensioen, 
overeenkomstig de wet van 9 maart 1953, 
werd toegekend en dat eiser aanvoerde 
dat het aan de weduwe toegekende ver
goedingspensioen het door verweerster 
aangevraagde vergoedingspensioen van 
de wezen omvatte, en, zonder deze laatste 
stelling van eiser te verwerpen, het be
streden arrest beslist dat, spijt het verle
nen van voormeld pensioen, eiser gabon
den bleef door de verbintenis welke hij 
door voormelde brief van 1 oktober 1965 
had aangegaan, de stelling van eiser 
verwerpt, luidens welke verweerster, ten 
gevolge van het verlenen van gezegd 
pensioen, haar recht op de gemeenrechte
lijke sch adevergoecling had verloren, en 
eiser veroordeelt 0111 aan verweerster het 
bedrag te betalen dat hij van de gemeen
rechtelijke schadevergoeding had afge
trokken, zulks om de reden dat de vorde
ri.:ng van verweerster er niet toe strekt 
een gemeenrechtelijke vergoecling te ho
ren toekennen, doch de betaling beoogt 
van een gedeelte van dergeli9ke vergoe
ding ter uitvoering van een geldig door 
eiser op 1 oktober 1965 aangegane ver
bintenis, en om de reden dat verweerster 
voor zich zelf geen vergoedingspensioen 
bekwam dat zij aangevraagd of aan
vaard zou hebben, dat h et vergoedings
pensioen van de wezen geen volledige 
vergoeding ten aanzien van het schade
geval uitmaakt, de vergoeding van de 
weduwe onaangeroercllaat en de gemeen
rechtelijke vergoecling van de schade van 
de weduwe niet uitsluit, 

te1·wijl, wanneer aan de wezen, overeen
komstig de artikelen 1 en 4 van vooi'
m elde wet van 9 maart 1953 en 26 van 
voormelde wet van 26 augustus 1947, 
een vergoedingspensioen wordt toege
kend, hoewel zulks het recht van de 
weduwe onaangeroerd laat voor zich zelf 
een pensioen te bekomen overeenkomstig 
de artikelen 1 en 4 van voormelde wet 
van 9 maart 1953 en 21 van voormelde 
wet van 26 augustus 1947, dit nochtans, 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 4 van voormelde wet van 9 maart 
1953 en 1 van voormelde wet van 
26 augustus 1947, tot gevolg heeft dat de 
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weduwe haar recht verliest op een schade
vergoeding volgens het gemeen recht, 

en terwijl eiser, op grand van de arti
kelen 114 van de Grondwet, 6, 1131 en 
1133 van het Burgerlijk Wetboek er zich, 
door de brief van 1 oktober 1965, niet 
geldig toe kon verbinden, en er zich dan 
ook niet heeft toe verbonden, aan ver
weerster een schadevergoeding volgens 
het gemeen recht nit te betalen, ook in
dien verweerster, door later een pensioen 
voor haar kinderen aan te vragen en te 
bekomen, haar recht op de gemeenrechte
lijke schadevergoeding zou verliezen : 

Overwegencle dat het arrest, na erop 
gewezen te hebben dat eiser bij brief van 
1 oktober 1965 zich akkoord heeft ver
klaard om een gemeenrechtelijke schade
vergoeding van 2.529.880 frank aan ver
weerster te betalen, mits eventueel aftrek 
van een bedrag van 648.769 frank voor 
het toekennen van een overlevingspen
sioen, en dat verweerster later, in de 
jaren 1967-1968, - een vergoedingspen
sioen voor haar kinderen heeft aange
vraagd en bekomen, eiser veroordeelt om 
voormeld bedrag van 648 .769 frank aan 
verweerster te betalen om de reden dat 
de vordering de betaling beoogt van een 
gedeelte van een gemeenrecbtelijke ver
goeding, ter uitvoering van een geldig 
bestaande verbintenis, en omdat de toe
kenning van een vergoedingspensioen 
aan de wezen de gemeenrechtelijke scha
devergoeding van de weduwe niet uit
sluit; 

Overwegende dat artikel 1, lid 3, van 
de wetten op de vergoedingspensioenen, 
gecoorclineerd bij het besluit van de 
Regent van 5 oktober 1948, de gelijk
tijdige toekenning uitsluit van een ver
goedingspensioen en van iedere andere 
schadevergoeding voor hetzelfde schade
lijk feit, al was bet aan een ander persoon 
dan de met bet pensioen begunstigde ; 

Overwegencle dat het arrest dienvol
gens ten omechte de gelijktijdige toeken
ning van een wettelijk vergoedingspen
sioen aan de wezen en van een gemeen
rechtelijke vergoeding van de scbade ten 
behoeve van de weduwe als wettelijk 
heeft bescbouwd ; 

Dat het midclel desbetreffend gegrond 
is; 

.Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan; zegt dat erover door de fei
tenrechter zal worden beslist; verwijst 

de zaak naar het Hof va.n beroep te Brus
sel. 

11 februari 1972.- 1e kamer.- Vo01· 
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsbeer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H~ Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Bayart. 

1 e KAMER. - 11 februari 1972. 

1° HUUR VAN GOEDEREN." - HAN
DELSHUUR. - HUURHERNIEUWING. -
NIEUwE HUUROVEREENKOMST. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUR. - HERZIENING VAN DE 
HUUR. - NIEUWE OMSTANDIGHEDEN. 
- BEGRIP. 

1° HttU1'herniettwing als bedoeld in de 
ajdeling van het Btwge1·lijk W etboek 
hottdende de bijzonde1·e 1·egels bet?·effende 
de handelshuu1·, die noodzakelijk de wil 
van de pa1·tijen ve1·eist en dtts niet 
alleen uit kmcht van de wet geschiedt, 
doet een nieuwe hutw ontstaan, waa1·van 
de voo1·waa1·den do01· deze pa1·tijen of in 
voorlcomend geval doo1· de rechte1· worden 
vastgesteld ( 1). 

2° Ove1·eenkomstig a1·tikel 6 van de afdeling 
van het Bu1·ge1'lijk W etboek houdende 
de bijzonde1·e 1·egels bet1'effende de han
delshuu1' zijn slechts nieuwe omstandig
heden te1· ve1·antwoo1·ding van de he1'
ziening van de huu1·, de omstandigheden 
die niet in aanmm·lcing konden genomen 
w01·den voo1· cle vaststelling van de basis
httU1'P1'ijs (2). 

(NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP <<GROTE BROU
WERI.TEN ATLAS », T. VAN STEENBERGE 
EN SMITS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 september 1970 in hager 

(1) Cass., 3 januari 1958 (Bull. en PASIC., 
1958, I, 456); 17 juni 1966 (ibid., 1966, 
I, 1326); 23 februari 1968 (A1·1· . cass., 1968, 
blz. 838). 

(2) Oass., 2 mei 1968 (An· . cass., 1968, 
blz. 1096). 
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beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 6 vervat 
in de wet van 30 april1951 op de handels
huurovereenkomsten, 

do01·dat het bestreden vonnis het beroe
pen vonnis bevestigt, waarbij beslist werd 
dat de huurprijs van de herberg met aan
horigheden, gelegen te Londerzeel en door 
verweerster aan eiseres in huur gegeven, 
vanaf 17 december 1967 de som van 
40.000 frank per jaar plus de grondbelas
tingen zou beclragen, zulks na geconsta- . 
teerd te hebben dat, door huw·overeen
komst van 17 december 1955, wijlen 
weduwe Albert Van Steenberge-Schel
faut, moeder van verweerster, toenrnalige 
eigenares, met eiseres een handelshuur
overeenkomst betreffende voormeld goed 
afsloot tegen een huurprijs van 21.000 fr. 
per jaar plus de grondbelastingen, dat 
door overeenkomst van 3 september 1963 
die huurovereenkomst verlengd werd 
voor een periode van negen jaar een aan
vang nemend op 17 september 1964, mits 
d ezelfde voorwaarden, en dat verweerster 
in de rechten van haar overladen moeder 
getreden was, en doordat het vonnis zijn 
beslissing stem1t op de beschouwingen 
van de eerste rechter en op eigen be
schouwingen, namelijk, dat voor de toe
passing van artikel 6 vervat in de wet op 
de handelshmn·overeenlwmsten, niet het 
jaar 1964 maar wel het jaar 1955 als 
berekeningsbasis moet dienen, dat luidens 
gezegd artikel 6 de huurprijs om de 
ch·ie jaar kan herzien worden mits te 
bewijzen clat de huidige normale hutu
waarcle wegens nieuwe omstandigheden 
minstens 15 t.h. hoger is dan de huurprijs 
overeengekomen in de hum·ceel of vast
gesteld bij de laatste herziening, clat ten 
deze de in de huurceel overeengekomen 
prijs nooit herzien werd, clat dienvolgens 
de initia le hutU])rijs, namelijk die van 
1955, als uitgangspunt client te worden 
genomen, en clat de normale hum·prijs 
van het verhum·de goed client bepaald te 
worden op 40.000 frank per jaar plus de 
grondbelastingen, rekening houdencle met 
de felle stijging van de index sedert 1955, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, u.it de tussen 
wijlen weduwe Albert Van Steenberge
Schelfaut en eiseres op 12 december 1955 
afgesloten huurovereenkomst blijkt clat 
voormelcl goed aan eiseres verhuurd werd 
voor een termijn van negen jaar begin
nende op 17 december 1955, 

terwijl in de tussen voormelde partijen 
op 3 september 1963 afgesloten overeen-

komst van huurhernieuwing bedongen 
werd dat de hum·ceel verlengd werd voor 
een periode van negen jaar aanvang 
nemend op 17 december 1964, 

terwijl hieruit volgt dat op 3 septem
ber 1963 tussen partijen een nieuwe hum·
overeenkomst was ontstaan, 

t erwijl, dienvolgens, door te beslissen 
clat de huurovereenkomst, bedoelcl in 
voormeld artikel 6 vervat in de wet op 
de handelshuurovereenkomsten, de huur
overeenkomst was welke op 17 decem
ber 1955 werd afgesloten, en niet die 
welke op 3 september 1963 was afgeslo
ten, het bestreden vonnis de bewijskracht 
heeft miskend welke door de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek aan gezegd e overeenkomsten, 
en meer bepaald aan de bovengepreci
seerde daarin voorkomende bedingen, 
werd gehecht ; 

tweede ondenleel, nu een eerste huw·
overeenkomst op 17 december 1955 was 
afgesloten, en .nu die hum·ceel door over
eenkomst van 3 september 1963 verlengd 
werd, de rechters niet vermochten de 
hum·prij s te verhogen op grond van het 
feit dat de index sedert 1955 fel was 
gestegen, daar zulks geen nieuw feit was 
in de zin van voormelcl artikel 6 vervat 
in de wet op de handelshuurovereenkom
sten, aangezien dit feit op 3 september 
1963 grotendeels was gekend : 

Overwegende dat h et bestreden vonnis, 
nate hebben vastgesteld dat sedert 1955, 
« aanvangsdatmn van kwestieuze huur
ceel ,, de hum·prijs steeds onveranderd 
was gebleven, beslist dat n.iet het jaar 
1964 maar h et jaar 1955 als basis van de 
berekening van de hum·prijs moet dienen 
omdat de partijen, luidens artikel 6 ver
vat in de wet van 30 april1951, het recht 
hebben bij het verstrijken van elke drie
jarige periode de herziening van de huur
prijs te vragen, mits zij bewijzen dat de 
normale hutuwaarde van het gehum·de 
goed ten gevolge van nieuwe omstandig
h eden ten minste 15 t.h. hager of lager 
is dan de htuuprijs die « in de huurover
eenkomst , is bepaald of bij de laatste 
herziening is vastgesteld ; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat de 
rechter van oordeel is dat de in voormeld 
artikel 6 bedoelde « huurovereenkomst , . 
ten deze de oorspronkelijke huurover
eenkomst is van 1955; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het oorspronkelijk huurcontract van 
12 (niet 17) december 1955, bij overeen
komst van 3 september 1963, mits dezelf
de voorwaarden werd « verlengd , voor 
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een periode van negen jaar, een aanvang 
nemend op 12 (niet 17) december 1964; 

Overwegende dat bedoelde « verlen
ging » van de huur alleen een hernieuwing 
van de huur kan zijn waartoe de oor
spronkelijke partijen, in het vooruitzicht 
van het beeindigen van de voor een ter
mijn van negen jaar gesloten h andels
huurovereenkomst van 1955, bij toepas
sing van de artikel.en 13 en 14 in voor
m elde wet vervat, hadden besloten ; 

Overwegende dat d e in voormeld arti
kel13 bedoelde hernieuwing van de huur, 
ook indien de huurprijs onveranderd 
blijft, een nieuwe huur doet ontstaan ; 

Overwegende dat het vonnis, door te 
beslissen dat ten deze d e in h et oorspron
kelijk huurcontract van 1955 bepaalde 
huurprijs als uitgangspunt voor de her
ziening van de huurprijs moet worden 
genomen, de bewijskracht van de over
eenkomst van 3 september 1963 miskent; 

Overwegende dat yervolgens door de 
huurprijs te verhogen op grand van « de 
felle stijging van d e index sedert 1955 », 
de rechters in hager beroep omst andighe
d en in acht nemen welke bij h et sluiten 
van de overeenkomst v an 3 septmnber 
1963 voor de vasts t elling van de huur
prijs, minstens gedeeltelijk, in aamner
king konden genom en worden en welke 
derhalve in die m ate geen nieuwe om
standigh eden uitmaakten ; 

Dat h et middel gegrond is ; 

Om die r edenen, vernietigt het bestre
d en vonnis; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kaht 
van de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; venvijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerst e 
aanleg te Mech elen, zetelende in hager 
beroep. 

11 febru ari 1972. - 1e kamer.- Voo?"
zitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
ters, d e HH. Bayart en Philips. 

ze KAMER. ~ 14 februari 1972. 

WEGVERKEER. - 'lVEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 14 l\1AART 1968, ARTI
KEL 21-2. - !NHALEN. - VERPLICH
TING ZICH ERV AN TE VERGEWISSEN DAT 

CASSATIE, 1972. - 18 

HET MANEUVER ZONDER GEVAAR KAN 
WORDEN UITGEVOERD.- BEGRIP. 

De ?"echte?" die vaststelt dat een besttturde1·; 
dam· de snelheid van een achte1·ligge1" te 
onde1·schatten; alvo1·ens een ande1· vom·
tttig in te haZen , zich niet ervan ve1·gewist 
heeft of het maneuve?" leon wo1·den uitge
voe?·d zonde?" gevaa1· en mee1· in het bij
zondm· of hij het in een." zee?·· km·te tijd 
kon doen om zijn plaats opnieuw in de 
normale verlcee?·sst?·oom te lcttnnen i'nne
men zonde1· die te hinde1·en, beslist wet
telijlc dat de ovm·treding van a?·tilcel ·21-2 
van het wegve?·lceers?·eglement bewezen is. 

(MARTIGNY, T. GREISCH.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 jw~i 1971 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Aarlen; 

I. In zover de voorziening gm~cht is 
tegen de beslissingen die tegen eiser; 
beklaagde zijn gewezen : ' 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21-2-ct en 21-2-b 
van het wegverkeersreglem ent en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat, om eiser te veroordelen tot een 
straf en tot schadevergoeding tegenover 
de ver weerder, h et vom~is verklaart dat 
het ongeval u itsluitend te wijten is aari 
de fout van eiser 'die de sn elheid van de 
achterligger heeft onderschat en aldus, 
door links in te halen op een ogenblik 
waarop d e weg niet v-I~i-j was over een 
voldoepde uitgestrektheid om elk gevaar 
voor ongevallen te verlllijden, de voor
schr iften van artikel 21-2-a van het weg
verkeersreglement h eeft overtreden, 

te1·wijl artikel 21-2-a van genoemd 
reglement slechts toepasselijk is op de 
weggebruiker die geen rekening heeft 
gehouden m !=Jt de zichtbaarheid op de weg 
v66r hem, en niet op d e weggebruiker die 
inhaalt terwijl hij door een andere weg
gebruiker wordt gevolgd, wat hier het 
geval was, en het vonnis niet antwoordt 
op het verweer van eiser die bij regel
matige conclusie heeft aangevoerd dat 
hij op alle punten de voorschriften van 
het wegverkeersreglement heeft in acht 
genomen en met name dat hij, na « het 
linker richtingslicht van zijn wagen » in 
werking te hebben gesteld, achteruit 
heeft gekeken en zeer ver achter zich 



de weggebruiker Greisch, thans verweer
der, heeft opgemerkt, die op dat ogenblik, 
en dit is van wezenlijk en hoofdzakelijk 
belang, zijn voornemen om in te halen 
nog niet kenbaar h ad gemaakt, hetgeen 
eiser toeliet om zijn inhaalmaneuver 
voort te zetten : 

. Overwegende dat de beschikking tot 
verwijzing van de raaclkamer in de om
schrijving van de ten laste van eiser 
gelegde schuld hem niet aileen verweet 
inbreuk op artikel 21-2, a en b van het 
wegverkeersreglement te hebben ge
pleegd, maar meer in het algemeen zich 
niet te hebben vergewist of hij zijn 
maneuver kon uitvoeren zonder gevaar 
en meer in het bijzonder ook zich niet te 
hebben vergewist of hij zijn plaats op
nieuw kon innemen in de normale ver
keersstroom zonder die te hinderen en 
dat het hem mogelijk was op zeer korte 
tijd in te halen, welke feiten overtredin
gen zijn van artikel21-2, c end, van het
zelfde reglement ; 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat « de geclaagde in hoger beroep Mar
tigny - thans eiser - een mi.srekening 
heeft gemaakt door de snell1eid van de 
achterligger te onderschatten >> , het von
nis zijn beschikkend gedeelte wettelijk 
rechtvaardigt, dat de tegen eiser op grond 
van artikel 21-2 van het wegverkeersre
glement aangevoerde telastlegging bewe
zen verklaart ; dat het bovendien niet 
moest antwoorden op eisers conclusie die 
in het middel is aangehaald en die niet 
meer ter . zake was wegens de feitelijke 
vaststellingen waarop het vonnis ste1mt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende met betrekking tot de 
beslissing op de strafvordering, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorclering clie door eiser is inge
steld: 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
·ni~lg ; veroordeelt eiser in de kosten. 

14 februari 1972.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?', de H. Perrichon, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H ;' Trousse. - Gelijkluidende conclitsie, 
de H ' Delange, advocaat-generaal. -'-

Pleite1·s, de HH. L. Kauten (van de balie 
te Aarlen) en VanRyn. 

2e KAMER. - 14 februari 1972 . 

CASSATIE. - BEVOEGDHEID .. - STRAF
ZAKEN . . - YERSCHRIJVING IN DE AKTE 
TOT V ASTSTELLING VAN DE VERKLARING 
VAN CASSATIEBEROEP. - BEVOEGD
HEID VAN RET HOF OM ZE TE VERBETE
REN. 

Het Hof is bevoegd om een Ve?'sch?·ijving 
met bet1·ekking tot de datum van de 
best1·eden beslissing te ve1·bete1·en in de · 
akte tot vaststelling van de ve1·lcla?'ing 
van cassatiebe?·oep, wannee?' deze ve?·
sch?·ijving dtticlelijlc blijlct ttit de context 
van deze alcte ( 1). 

(SCANDEREBERG.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreclen 
vonnis, in hoger beroep door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi gewezen 
op 24 september 1971, en niet 1961, zoals 
in de bij het dossier gevoegde uitgifte van 
de verklaring van voorziening is vermeld 
ten gevolge van een klaarblijkelijke ver
schrijving ; 

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

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

14 februari 1972.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Capelle. - Gelijlcluidende conchtsie , 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag werden drie gelijk
aardige arresten gewezen, inzake dezelfcle 
partijen, op voorzieningen tegen v01mis-

(1) Men raadplege cass., 16 december 1968 
(A1~·. cass., 1969, blz. 381) en 8 december·1!J70 
(ibid., 1971, blz. 352); verg. ca-ss., 4 juni 1968, 
redenen (ibid., 1968, blz. 1206); 19 januari 
1972, liupm, blz. 495, · 



-547-

sen van 24 september 1971 van de Cor
rectionele Rechtbank van Charleroi, in 
hoger beroep uitspraak doende. 

2• KA111ER. - 14 februari 1972. 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN HET \VEGVERKEERSREGLE111ENT.
GEEN OORZAAK VAN SCHORSING VAN DE 
VERJARING. - VERJARING NOODZAKE
LIJK INGETREDEN NA VERLOOP VAN 
TWEE JAAR. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VOOR
ZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE. - MIDDEL GEGROND OP DE VER
JARING VAN DE 1 STRAFVORDERING. -
VRIJSPRAAK. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OlVI ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- VOORZIENING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

4o VERWIJZING NA. CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - CASSATIE WEGENS 
VERV AL VAN DE STRAFVORDERING. -
KOSTEN VAN: DEZE RECHTSVORDERING 
MOETEN TEN LASTE VAN DE STAAT 
BLIJVEN.- CASSATIE ZONDER VERWIJ
ZING. 

1 o De st1·ajv01·de1·ing gesteund op een 
ove1·t1·eding van het wegve1·kee1'81'egle
ment ve1jaa1·t noodzakelijk, bij ontsten
tenis van ooTzaak van sclw1·sing van de 
ve1ja1·ing, na ve1·loop van twee jaa1· 
vanaf de jeiten ( 1). (Wet betreffende 
de politie op het wegverkeer, art. 68, 
wet van 17 april 1878 gewijzigd bij die 
van 30 mei 1961, art. 22, 24 en 25.) 

2o Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
belang, is het middel, wam·bij het open
baa1' ministe1·ie tegen de best1·eden be
aliasing als g1·iej aanvoe1·t dat zij de 
beklaagde heeft v1·ijgesp1·oken, omdat het 
misd1·ijj niet was bewezen, tm·wijl . de 
stmjvo1'de1·ing ve1jaa1·d was (2). 

(1) Cass., l;l september 1968 (.Arr. cass., 
1969, biz. 28). 

(2) Cass., 29 maart 1971 (.Arr. cass., 1971, 
biz. 722). 

3° Het openbaa1· ministe1·ie is in de regel 
niet bevoegd om zich in cassatie te voo1'
zien tegen een beslissing op de bu1·gerlijke 
rechtsvordering (3). (Sv., art. 177 en 
216.) 

40 W annee1· de beslissing op de stmjvo1·
de1·ing w01·dt ve1·nietigd, omdat deze 
1'echtsv01·de1·ing ve1·vallen is, en de kosten 
van deze 1'echtsv01·de1·ing ten laste van 
de Staat moeten blijven, geschiedt de 
vemietiging zonder ve1·wijzing (4). 

(PROCUREUR DES KONINGS. TE DINANT, 
T. A. EN J. MARCHAL EN LEBRUN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 september 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant ; 

I. Op de voorziening tegen de beslis
singen op de rechtsvorderingen die door 
het openbaar ministerie ingesteld zijn 
tegen de verweerders : 

Over het middel afgeleid uit de schen• 
ding van de artikelen 22, 23 en 25 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
strafvordering en 68 van de wet betref
fende de politie over het wegverkeer 
(gecoordineerd op 16 maart 1968), 

doo1·dat het bestreden vonnis ten grond,e 
uitspraak doet over de vervolging tegen 
de verweerders Andre Marchal en Louis 
Lebrun ingesteld wegens overtreding ·van 
het wegverkeersreglement op 18 septem
ber 1969, en op de rechtsvordering v;:tn 
het openbaar ministerie tegen de ver
weerder Jules Marchal, civielrechtelijk 
aansprakelijk voor Andre Marchal, 

te1·wijl de feiten verjaard waren op 
7 september 1971 , dit is bij het verstrij
ken van de termijn van een jaar na de 
laatste daad van stuiting, die werd ver
richt op 8 september 1970, en in elk geval 
op 17 september te middernacht : 

1° In zover het Iniddel gericht is tegen 
de veroordeling die tegen de verweerder 
Lebrun is uitgesproken op de strafvorde-
ring : · 

(3) Cass;, 20 december 19711·supra, biz. S99, 
(4) Cass:;-6 september 1971, supm, biz.- "8, 

r 
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·, .. ,Qverw:egende dat het vonnis de ver
weerder Lebrun veroordeelt tot een geld
bo€)te, tot een vervangende gevangenis
straf en in een deel van de kosten ·jegens 
de openbare partij wegens overtrading 
van artikel 12-1 van het wegverkeers
reglement, en vaststelt dat het feit ge
pleegd w~rd op 18 september 1969; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
enige oorzaak van schorsing, de strafvor
dering noodzakelijkerw.ijs verjaard was 
op 28 september ~971, datum van het 
bestreclen vonnis, aangezien meer dan 
twee j aar verlopen waren vanaf de dag 
waarop het feit werd gepleegd ; 
Da~, de veroorcleling van verweerder 

clus onwettelijk is ; 

2o In zover het middel gericht is tegen 
de overige beschikkingen van het vonnis : 

Overwegende dat voor het overige het 
vonnis de verweerder Lebrun vrijspreekt 
van de telastlegging, op 18 september 
1969 artikel 27-1 van het wegverkeers
reglement te hebben overtreden, de ver
weerder Andre Marchal vrijspreekt van 
de telastlegging op dezelfde datum de 
artikelen 12-1 en 27-1 van genoemd 
reglement te hebben overtreden en de 
verweerder Jules Marchal, burgerrechte
lijk aansprakelijke partij, buiten zaak 
stelt, de twee laatstgenoemden zonder 
kosten jegens de openbare partij; dat de 
uit dien hoofde ingestelde strafvordering 
om de hiervoor vermelde redenen ook 
door verjaring vervallen was op de datum 
van het vonnis, maar dat de in. het middel 
aangeklaa.gde onwettelijkheid geen enkele 
partij kan benadelen ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is wegens het ontbreken van be
lang; 

Overwegende dat de kosten van de 
tegen de verweerder Lebrun ingestelde 
strafvordering in dit geval ten laste van 
de Staat moeten blijven ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie niet bevoegd is om tegen deze be
slissingen een cassatieberoep in te stellen ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

Om die reclenen, vernietigt het be
streden vorniis, in zover het uitspraak 
doet op de rechtsvordering van het 
openbaar ministerie tegen de verweerder 
Lebrun wegens overtreding · van arti
:kei 12-1 van het wegverkeersr()gle-

ment; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vern.ietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

14 februari 1972.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Capelle. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 februari 1972. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
VORM. - STRAFZAK.EN. - MEMORIE 
VAN DE ElSER. - MEMORIE NEERGE
LEGD MINDER DAN ACHT DAGEN v66R 
DE TERECHTZI=ING. - MEMORIE NIET 
ONTVANKELIJK, ZELFS INDIEN DE 
NEGENDE DAG v66R DE TERECHTZIT
TING EEN ZATERDAG, EEN ZONDAG OF 
EEN ANDERE WETTELIJKE FEESTDAG 
IS. 

2o RECHTEN VAN DE v""ERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - KWALIFI
CATIE VAN H.ET FElT DOOR DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP VERANDERD. -
BEKLAAGDE, DIE NIET VERWI=IGD 
WERD, HEEFT ZICH OVER DE NIEUWE 
KWALIFICATIE NIET VERDEDIGD . -
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

1 o Niet ontvankelijlc is de mern01·ie, die de 
eise1· tot staving van een vooTziening in 
st1·ajzaken minde1· dan acht dagen v661' 
de tei·echtzitting heeft nee1·gelegd, zelfs 
zo de negende dag v661· de te1·echtzitting 
een zate1·dag, een zondag of een ande1·e 
wettelijkefeestdag 'is (1). (Sv., art. 420bis 
en 644.) 

2o De .1·echten van de ve1·dediging w01·den 
geschonden doo1· de 1·echte1· in hoge1· 
be1·oep die, zonde1· de beklaagde te hebben 
ve1·wittigd, de lcwalificatie van het ten 
laste gelegde feit, dat in de akte waa1·doo1· 
de zaalc "bij de ee1·ste 1·echte1· aanhangig 
gernaakt en in diens beslissing ve1·meld 

(1) Cass., 30 juni 1970 (.A1'1·. cass., 1970, 
blz. 1027). 
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we1·d, vervangt doo1· een nieuwe kwalifi
catie waamve1· de beklaagde zich niet 
heejt ve1·dedigd ( 1). 

(CORNELIS, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
ll'lET BEPERKTE A,ANSPRAKELIJKHEID 
«. MAGASINS MODERNES ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 22 december 1971 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de ontvankelijkheid van de 
memorie, namens eiser op 7 febrnari 1972 
ter griffie van bet Hof neergelegd om aan 
het openbaar min.isterie te worden mee
gedeeld; 

Overwegende dat de zaak op de rol 
van de terechtzitting van maandag 
14 februari 1972 werd ingeschreven, zodat 
de memorie niterlijk op 4 febrnari (de 
negende dag v66r de terechtzitting, dit 
is de 5e febrnari, was immers een zater
dag) moest worden neergelegd met in
achtneming van de termijn van acht 
dagen, voorgeschreven bij artikel 420bis 
van het vVetboek van strafvordering ; 
dat de memorie ter griffie van het Hof 
werd neergelegd op 7 februari 1972 en dus 
niet tijdig genoeg opdat acht volle dagen 
konden verlopen tussen de neerlegging 
en de terecbtzitting; 

Dat bet Hof derbalve bierop geen acht 
kan slaan; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de scbending van eisers recbt van 
verdediging : 

Overwegende dat nit de processtukken 
blijkt dat eiser vervolgd en door de cor
rectionele rechtbank veroordeeld werd 
wegens de telastlegging A-2, diefstal 
door middel van braak, inklimming of 
valse sleutels regelmatig gekwalificeerd 
en gecorrectionaliseerd; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
waarbij bet beroepen vonnis wordt teniet 
gedaan, " zegt dat de diefstal die het voor
werp is van de telastlegging A-2 niet 
werd gepleegd onder een van de verzwa
rende omstandigheden, omschreven in 
artikel 467 van het Strafwetboek, maar 
onder de omstandigheid bepaald in arti-

(1) Cass., 19 september 1966 (A1·r. cass., 
1967, biz. 78) ; men raadpiege cass., 3 mei 1967 
(ibid., 1967, biz. 1072) en 24 november 1969 
(ibid., 1970, biz. 290). 

kel 464 van hetzelfde vVetboek (huis
diefstal) »; 

Overwege:nde dat bet hof van beroep 
aldus weliswaar vaststelt dat het feit 
zelf waarvoor het eiser veroordeelt, het 
feit is dat aanhangig werd gemaakt bij 
de eerste recbter door de verwijze:nde 
beschikking van de raadkamer, maar 
noch uit het arrest noch nit de andere 
stukken waarop bet Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat, met betrekking tot de 
telastlegging A-2, eiser in de mogelijk
heid werd gesteld zich te verdedige:n of 
zich beeft verdedigd over het feit om
schreven als buisdiefstal ; 

Dat het arrest aldus eisers recht van 
verdediging heeft geschonden ; 

En overwegende dat de ver:nietiging 
van de veroordelingen op de strafvorde
ring ingesteld tegen eiser de vernietiging 
meebrengt van de veroordelingen op de 
burgerlijke recbtsvordering door ver
weerster tegen hem ingesteld, welke laat
ste veroordelingen het gevolg zijn van de 
oerste; 

Om die redenen, vernietigt bet bestre
den arrest in zover het, rechtdoende op 
de telastlegging A -2, strafrechtelijke eh 
burgerrechtelijke veroordelingen tegen 
eiser uitspreekt; zegt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

14 februari 1972.- 2e kamer.- Voor
zitte?· en Ve1·slaggever, de H. Perrichon, 
raadsheer waarnernend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Mou
reaux (van de balie te Brussel). 

2° KAMER. - 15 februari 1972. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - VEROORDE
LING WEGENS DODING EN ONOPZETTE
LIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDIN
GEN. - ARREST DAT ALS BESTANDDEEL 
VAN DIT MISDRIJF EEN OVERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT 
AANHAALT DIE IN DE BESQHIKKING 
VAN VERWIJZING OF DE DAGVAARDING 
NIET IS VERMELD. - ·BEKLAAGDE NIET 
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ERVAN VERWITTIGD. - GEEN SCH.l'JN
DING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDE

DIGING. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - BESLISSING DIE 
DE FEITELIJKE GEGEVENS OPGEEFT 
WAAROP ZIJ IS GEGROND. - BESLIS
SING DIE OOK ANTWOORDT OP DE CON
CLUSIE WAARIN VERSCHILLENDE OF 
STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS WOR
DEN UITEENGEZET. - REGELMATIG 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

1 o De 1·echten van de ve1·dediging zijn niet 
geschonden doo1· het a?Test dat bij de 
ve1·om·deling wegens doding en onopzet
telijk toeb1·engen van venvondingen, als 
bestanddeel van dit misdtijf, zonde1· de 
beklaagde e1·van te hebben ve1·wittigd, 
een ove1·t1·eding van het wegve?·kee?"Ste
glement aanhaalt, die in de beschikking 
van venvijzing of de dagvaw·ding niet is 
ve1·meld, maa1· op gmnd waa1·van de be
st?·eden beslissing geen ve1·om·deling uit
sp?·eekt ( 1). 

2o Regelmatig met 1·edenen omkleed is de 
beslissing die de feitelijke gegevens, 
waamp zij is gegtond, nauwkett?·ig be
paalt en aldtts cmtwoonlt op de conclttsie 
wam·in ve1·schillencle of st1·ijdige feitelijke 
gegevens wm·clen ttiteengezet (2). (Grand
wet, art. 97 .) 

{DE LAET, 
T. CLAEYS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 januari 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet
boek, 20-2 en 21-2, meer bepaald a, van 
het koninklijk besluit van 14 maart 1968 

(1) Cass., 22 december 1958 (Bttll. en PASIC., 
1959," I, 416) en 8 november 1971, redenen, 
sup1·a, blz. 242. 

(2) Cass., 14 september, : 8 november en 
20 december 1971, supm, -blz. 51, 244 en 389. 

houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 

dootdat het bestreden ·arrest, om eiser 
op strafrechtelijk en burgerlijk gebied te 
veroordelen, beschouwd heeft dat eiser 
een inhalingsmaneuver had uitgevoerd 
toen twee :fietssters in tegenovergestelde 
richting naderden, dat zulks een · groVfl 
onvoorzichtigheid uitmaakte daar de 
overblijvende breedte van de rijbaan het 
kruisen met die twee achter elkander 
rijdende fietssters niet toeliet, dat eiser 
dienvolgens tekort gekomen is aan de 
voorschriften van artikel 21-2-a van het 
verkeersreglement, dat uit de situatie
schets bleek dat de kamion van eiser, 
voordat hij aan het remmen ging, op 
minder van 1 meter reed van de linker
board van de eigenlijke rijbaan, dat in 
die omstandigheden eiser de verplichting 
had, overeenkomstig artikel 20-2· van 
het verkeersreglement, te wachten om de 
voor h em rijdende landbouwer in te halen 
tot de twee fietssters hem hadden ge
kruist, en dat hieruit volgde dat eiser 
door het niet n aleven van voornoemde 
wetsbepalingen oorzaak was geweest van 
het kwestieus ongeval, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, door de be
schikking van de raadkamer van de Cor
rectionele Rechtbank: te Gent van 
11 maart 1970 eiser verzonden werd 
wegens inbreuk op de artikelen 418, 419 
van het Strafwetboek en 20-2 van het 
verkeersreglement van 14 maart 1968, 
doch niet we gens inbreuk op arti
k el 21-2-a van gezegd reglement, 

terwijl door h et exploot van 24 sep
tember 1970 eiser gedagvaard werd om 
zich voor de Correctionele Rechtbank te 
Gent te verdedigen wegens inbreuk op 
voormelde artikelen 418, 419 van het 
Strafwetboek en 20-2 van het verkeers
reglement, doch niet wegens inbreuk op 
artikel 21-2-a van gezegd reglement, 

terwijl noch uit het zittingsblad van 
de correctionele rechtbank van 12 okto
ber 1970, noch uit het zittingsblad van 
het hofvan beroep van 29 december 1970, 
noch uit het bestreden arrest, noch uit 
enig ander stuk van de procedure blijkt 
dat eiser ervan verwittigd zou geweest 
zijn dat hij zich diende te verdedigen 
wegens inbreuk op artikel 21-2-a van 
voormeld verkeersreglement, · 

terwijl dienvolgens het bestreden arrest 
door ten laste van eiser een inbreuk op 
gezegd artikel 21-2-a te weerhouden, 
enerzijds de bewijskracht heeft geschon
den welke door artikelen 1319 en 1320 
van h et Burgerlijk W etboek gehecht 
wordt aan voormelde beschikking . van 
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ll maart 1970 en voormeld exploot van 
24 september 1970, en anderzijds de rech
ten van de verdediging heeft geschonden, 

terwijl in alle geval, bij gebrek aan 
constateringen betreffende dergelijke ver
wittiging, het arrest aan het Hof niet 
toelaat na te gaan of het weerhouden 
van een inbreuk op voormeld arti
kel 21-2-a al dan niet gepaard is gegaan 
met een schending van de rechten van de 
verdediging, zodat het arrest niet naar 
behoren gemotiveerd is zoals vereist 
wordt door artikel 97 van de Grondwet ; 

tweede oncle1·deel, om in hoofde van eiser 
een inbreuk te weerhouden op de artike
len 20-2 en 21-2 van voormeld verkeers
reglement en om hem op grond van die 
inbreuken aansprakelijk te verklaren voor 
het ongeval, het vereist was te constate
ren dat op het ogenblik van het kruisen 
van de fietssters, en niet op het ogenblik 
waar eiser begon te remmen, eiser geen 
voldoende ruimte had overgelaten of kwl.
nen overlaten opdat het k.ruisen zonder 
gevaar zou g?beuren, 

terwijl dienvolgens de beschouwingen 
van het arrest geen afdoend antwoord 
inhouden op het middel waardoor eiser, 
bij conclusie, had laten gelden dat uit het 
door de verbalisanten opgemaakt plan 
bleek dat op de plaats van de contact
name met het slachtoffer, een beschikbare 
ruimte overbleefvan 1,60 meter met inbe
grip van de greppel van 30 centimeter, 
en dus, indien de breedte van de greppel 
wordt afgetrokken, een beschikbare ruim
te voor de fietssters van 1,30 meter, 

terwijl immers het arrest had moeten 
nagaan, niet of de ruimte van minder dan 
1 meter, welke eiser overliet to en hij 
begon te remmen, maar of de n~imte van 
1,30 meter, welke hij overliet op het 
ogenblik van de contactname, afdoende 
was mu zonder gevaar te k=en kruisen, 

en terwijl dienvolgens het bestreden 
arrest niet naar behoren gemotiveerd is 
zoals vereist wordt door artikel 97 van 
de Gronclwet : 

Wet het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende clat eiser . vervolgcl werd 
en door bevel van de raadkamer van 
11 maart 19.70 voor de correctionele 
rechtbank verzonden 'i:verd wegens 
A) inbreuk op de artikelen 418 en 419 
van het Strafwetboek ·en B) inbreuk op 
artikel 20-2 ·van het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, dit is 
meer uitdrukkelijk, om als bestuurder, op 
de openbare weg, bij het kruisen., ver
zuimd te h ebben naar rechts uit te wijken 

zodat er een voldoende zijdelingse afstand 
bleef tussen zijn voertuig en degene .die 
hij kruiste en, zo hij zulks niet kon doen 
ingevolge een hindernis of de aanwezig
heid van andere weggebruikers, verzuimd 
te hebben te vertragen en eventueel te 
stoppen om het tegemoetkomend rijtuig 
dom·gang te verlenen ; 

Dat het enkel wegens deze feiten is 
dat het arrest eiser veroordeelt ; dat 
dit arrest weliswaar in zijn motieven 
terloops opmerkt dat, op een bepaald 
ogenblik, eiser op minder dan een meter 
reed van de linkerboord van de eigenlijke 
rijbaan en dat hij tekort gekomen is aan 
de voorschriften van artikel 21 -2-a van 
vermeld reglement, artikel dat door de 
bmgerlijke partij in haar conclusies inge
roepen werd, maar dat het geenszins 
eiser wegens inbreuk op laatstgemeld 
artikel veroordeelt; dat het, integendeel , 
zonder dubbelzinnigheid verklaart dat 
de font welke het lastens eiser legt, het 
nalaten is van « de verplichting, overeen
komstig artikel 20-2 van het reglement, 
te wachten om de landbouwkar in te 
halen dat de twee fietssters, waaronder 
het slachtoffer, hem hadden gekruist >>; 

vVat het tweede onderdeel beti·eft : 

Overwegende dat het arrest niet beslist 
dat op het ogenblik van de aam·aking 
tussen de twee voertuigen, eisers vracht
wagen minder dan een meter van de 
linkerboord van de rijweg verwijderd 
was ; dat het enkel beschouwt dat, op het 
ogenblik waarop hij begon te remmen, hij 
op minder dan een meter van deze boord 
reed ; dat zulks niet uitsluit dat zijn 
voertuig, tussen het beginnen van het 
remmen en de aanraking, nog enigszins 
naar rechts is uitgeweken; dat nochtans 
in alle geval het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat de greppel 0.30 meter breed 
niet berijdbaar was, aanneemt dat eiser 
het voorschrift van artikel 20-2 van 
gezegd reglement niet heeft nageleefd, 
wat onder meer onderstelt dat hij geen 
voldoende zijdelingse afstand liet tussen 
zijn voertuig en de tegenliggers ; dat het 
aldus, door ze tegen te spreken, de in het 
onderdeel aangeduide conclusie weerlegt 
en eveneens zijn beslissing rechtvaardigt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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 geticht• is 
-tegeri de beslissing · over de vorderingen 
-van ·de burgerlijke-partijen : 
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Overwegende dat eiser •geen bijzonder I 

middel doet gelden ; 

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

15 februari 1972. - 2e k amer.- Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Hallemans, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Colarcl, 
aclvocaat-generaal. Pleiters, de 
HH. Bayart en Houtekier. 

ze KAMER. - 15 februari 1972. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE . 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN OASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VoORZIENl.i"<G VAN EEN BEKLAAGDE 
TEGEN D E BESLISSING OP D E STRAF
VORDERING VAN RET OPENBAAR MINIS
TERrE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE EN 
TEGEN DE VOOR DEZE BURGERREOHTE
LIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.- NIET
ONTVA~"'KELIJKHEID. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSA 
TIE 'l'E VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VRIJSPRAAK. - VooRZIENING vAN DE 
BEKLAAGDE. - NIET-ONTV~"'KELIJK
HEID . 

ao REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE 
REOHTSVORDERING. - REOHTER DIE 
VERKLAART ZIJN BESLISSIN G TE GRON
DEN OP DE VASTSTELLINGEN, BE
SOHOUWINGEN EN BESLUITEN VAN EEN 
DESKUNDIGE. DESKUNDIGENVER
SLAG BIJ RET DOSSIER GEVOEGD . -
REGELli1ATIG l\IET REDENEN Oli'IKLEDE 

BESLISSING. 

40 GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - VEROORDEELDE, ElSER IN 
HOGER BEROEP. - 0PENBAAR MINIS 
TERIE KOlliT IN HOGER BEROEP TEGEN 
HEM EN TEGEN EEN VRIJGESPROKEN 
l\IEDEBEKLAAGDE. BEVESTIGING 
DOOR DE REOHTER IN HOGER BEROEP. 
- VEROORDELING VAN DE VEROOR
DEELDE IN ALLE KOSTEN VAN RET 
HOGER BEROEP.- 0NWETTELIJKHEID. 

5o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -

BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE 
TE GEN DE BESLISSING OP DE BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING VAN EEN 
DERDE TEGEN EEN MEDEBEKL.AAGDE 
EN DE VOOR HEll'! BURGERREOHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ.- NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

6o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSA
TIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD. - STRAFZAKEN. - VOORZIE 
NING VAN D E BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING TEN AANZIEN VAN DE PAR
TIJ DIE IN D E ZAAK IS BETROKKEN ALS 
VOOR DEZE BURGERREOHTELIJK .AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ . - NIET-ONT
V ~"'KELIJKHEID . 

7° VOORZIENING IN CASSATIE . 
PERSONEN BEVOEGD OM Z~OH IN O.A SSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN . -
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
BESLISSING DIE DE BURGERLIJKE 
REOHTSVOl~DERING NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAAR'l' . - VOORZIENING VAN DE 
BEKLA.AGDE. - NIET-ONTVANKJTILIJK
HEID. 

8° VOORZIENING IN CASSATIE. -
P ERSONEN BEVOEGD Ql\'[ ZIOR IN OASSA 
TIE TE VOORZIEN . - STRAFZAKEN.
BURC+ERLIJKE REORTSVORDERING . -
BESLISSI NG WAAl~BIJ HET GEREOHT 
ZIOH ONBEVOEGD VERKL.AART, SPREEKT 
TEGEN DE BEKLAAGDE GEEN VEROOR
DELING UIT li'IET BETREKKING TO'l' DEZE 
REOHTSVORDERIN G. CASSATIEBE
ROEP VAN DE BEKLAAGDE . - NIET
ONTV~'K.ELIJK:s:EID. 

go VOOR.ZIEI\TING IN CASSATIE. -
VoRl\L - STRAFZAKEN. - BURGER~ 
LIJKE PARTIJ , EISERES. - VOORZIE
NrNG NIET BETEKEND . - NIET-ONT
VANKELI JKHEID. 

1 o Een beklaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te vom·zien tegen de beslissing 
op de ?'echtsvm·de?·ing van het openbam· 
ministeTie tegen een medebeklaagde en 
tegen de vooT deze bw·ge?Techtelijk aan
spmkelijke pa1·tij (1). 

2° Niet ontvankelijk, wegens het ontbrelcen 
van belang, is het cassatiebe1·oep van de 

(1) Cass., 25 oktober en 6 december 1971, 
supra, blz. 210 en 335. 
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. beklaagde tegen een beslissing wam·bij 
hij wo?'dt v1·ijgesp1·oken (1). 

3o Begelmatig met 1·edenen omkleed is de 
beslissing van de 1'echtm· die, om te 
zeggen dat de jeitelijke omstandigheden 
van de telastlegging bewezen zijn, en 
dat e1· oo1·zakelijk ve1·band bestaat tussen 
het misd1·ijj en de doo1· de bttTge1'lijke 
pa1·tij geleden schade, ve1·klaaTt de vast
stellingen, beschouwingen en besltdten 
ove1· te nemen van een deskundige, wiens 
vm·slag bij het dossie1; is gevoegd, wat het 
toezicht van het Hoj mogelijlc maakt (2). 
(Grondwet, art. 97.) 

4o Stelt een ve1'001'deelde hoge1· bm·oep in en 
komt het openbam· ministe1·ie in hoge1· 
be1'0ep tegen hem en tegen een v1·ijge
sp1·oken medebeklaagde, dan moeten de 
kosten van het hoge1· beToep van het 
openbam· ministm·ie tegen deze laatste, in 
geval van bevestiging van de v1·ijspmak, 
ten laste van de Staat blijven (3). (Wet 
van 1 juni 1849, art. 3.) 

5o Een beklaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing 
op de bu1·gm·lijke 1·echtsv01·deTing van 
een deTde tegen een medebeklaagde en 
tegen de voo1· deze bu1·ge1'1'echtelijk aan
spmkelijke pa1·tij (4). 

6° Een beklaagde is niet bevoegd om een 
cassatiebe1·oep · in te stellen tegen de 
beslissing ten aanzien van de pa1·t~j, 
die in de zaak is betmkken als voo1· hem 
bu1·ge1Techtelijk aanspmkelijke pm·
tij (5). 

7° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is die voo1·ziening van de 
beklaagde tegen de beslissing waaTbij 
de 1·echtsvo1·deTing van de bu1·ge1'l·ijke 
paTtij niet ontvankelijk w01·dt veTklam·d 
en deze pa1·tij in de kosten w01·dt ve1'001'
deeld (6). 

8° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is de voo1'Ziening van de 
beklaagde tegen de beslissing, waa1·bij 
het st1·ajge1·echt zich onbevoegd ve1·klam·t 
om uitspmak te doen op de bu1·ge1'lijlce 
1'echtsvo1'de1·ing tegen deze beklaagde en 
te zijnen laste geen ve1'001'deling m. b.t. 
deze 1'echtsvo1·de1·ing uitsp1·eekt (7). 

(1) Cass., 7 september 1971 en 17 januari 
1972, sup1·o, biz. 20 en 479. 

(2) Cass., 30 oktober 1967 (A1-r. cass., 1968., 
biz. 320) en de arresten vermeld in noot 1; 
verg. cass., 17 februari 1970 (ibid., 1970, 
biz. 571). 

(3) Cass., 6 december 1971, supm, biz. 335. 

9° De vooTziening van een bttTge1'lijke paT
tij is niet ontvankelijk, indien uit de 
pTocesstukken niet blijkt dat zij betekend 
is aan de pa1·tij tegen wie zij is ge-
1'icht (8). (Sv., art. 418.) 

{NIERYNCK, NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP 

" SOCIETE ANONYME DE REMORQUAGE 
A HELICES EN LITISCONSORTEN ; 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " SOCIETE 
ANONYl\ffi DE REMORQUAGE A HELI
CES n, T. CATTELLION EN LITISCONSOR

TEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 maart 1971 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen ; 

I. N opens de voorziening van eiser : 

A. In zover deze voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvorde
ring: 

a) met betrekking tot de verweerders 
Cattellion Pierre en Rosseel Julien, mede
beklaagden, tot verweerster naamloze 
vennootschap " Dragages Decloedt n voor 
deze medebeklaagden civielrechtelijk aan
sprakelijke partij, en tot verweerder de 
Belgische Staat, rechtstreeks gedagvaard 
als zijnde voor eiser civielrechtelijk aan
sprakelijk : 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heicl heeft om zich te voorzien tegen de 
vrijspraak van deze twee meclebeldaag
clen en tegen de buitenzaakstelling van de 
naamloze vennootschap " Dragages De
cloeclt n en de Belgische Staat ; 

Dat zijn voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

b) tegen eiser ingestelcl 

1° met betrekking tot de telastleg
ging B: 

Overwegende dat eiser van voormelde 
telastlegging werd vrijgesproken; 

Dat zijn voorziening mitsdien bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is ; 

2° met betrekking tot de telastleg
ging A : 

(4) Cass., 25 oktober 1971, supm, b1z. 210. 
(5) Cass., 24 mei 1971 (Arr. cass., 1971, 

biz. 950). 
(6) en (7) Cass., 8 november 1971, supm, 

biz. 247. 
(8) Cass., 7 september 1971, supra, b1z. 17. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doonlat het bestreden vonnis eiser op 
strafrechtelijk gebied veroordeelt wegens 
inbreuk op artikel 32 van het koninklijk 
besluit van 27 september 1926 om als 
schipper of gezagvoerder op de sleepboot 
« Zeetijger ,, varende op de Schelde met 
sleep, verzuimd te hebben wanneer zijn 
diepgang en grootte het mogelijk maak
ten, de stuurboordzijde van he!; vaar
water te houden, en hem op burgerlijk 
gebied veroordeelt tot het betalen van 
schadevergoeding aan de burgerlijke par
tijen, zonder te antwoorden op eisers 
conclusie waarin hij liet gelden, 

ee1·ste onde1·deel, dat uit het getuigenis 
ter zitting van de politierechtbank afg(l
legd door een lid van de bemanning van 
de politieboot, bleek dat het sleepcomplex 
waarvan eiser dee! uitmaakte, ongeveer 
middenvaarwater voer juist v66r het 
ongeval en dat, gelet op de omstandigheid 
dat het sleepcomplex moest meren aan 
de kaai 17-18, dit geen inbreuk uitmaakte 
op voormelde reglementaire bepaling ; 

·en, tweede onde1·deel, dat, zelfs indien 
de telastleggi:ng als bewezen voorkwam, 
zij geen oorzakelijk verband vertoonde 
met de schade door de burgerlijke par
tijen geleden, vermits volgens de verkla
ring onder eed van de loods van de « Zee
tijger " de foutieve maneuvers uitgevoerd 
aan boord van het schip « Las Palmas " 
de uitsluitende oorzaak van de schade 
vormden, en, zoals bleek uit hoger ver
melde verklaring van het bemanningslid 
van de politieboot, het sleepcomplex 
middenvaarwater voer, zodat het nor
maal voor het schip '' Las Palmas " moge
lijk had moeten zijn, langs de bakboord
zijde van het complex ongehinderd en 
zonder raken zijn weg voort te zetten, 
rekening gehouden met de beschikbare 
ruinite na,ar de rechteroever toe, 

terwijl dit gebrek aan antwoord gelijk
staat met eep. gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring: , 

· W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel enkel 
betrekking heeft op de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende vooreerst dat het bestre
den vonnis door verwijzing naar de reden
geving van de eerste rechter, soeverein 
vaststelt clat het scheepcomplex meren 

moest aan « de hangars 15 en 16 >> en niet 
aan kaai 17 en 18 zoals in het middel 
wordt voorgehouden, of aan kaai 17-16 
zoals vermeld in de in het middel aan
gehaalde conclusie ; 

Overwegende verder dat buiten de 
verwijzing naar de redengeving van het 
beroepen vonnis, de rechter zijn beslissing 
eveneens gronclt op de elementen van het 
dossier, het onderzoek ter zitting gedaan 
en « het deskundig verslag van kapitein 
De Bilde >>; 

Overwegende in dit laatste verband 
clat de rechter die zijn beslissing grondt 
op het bij het dossier gevoegd verslag 
van een deslnmdige, zich de vaststellin
gen, beschouwi:ngen en besluiten ervan 
toeeigent en het toezicht van het Hof 
over, de draagwijdte van deze beoorde
ling mogelijk maakt ; 

Overwegende dat voornoemde deskun
dige , om te besluiten dat het gekoppelde 
sleepkonvooi duidelijk in overtrading 
voer met de in het middel aangehaalde 
reglementaire bepaling, op grond van 
redenen die hij aangeeft, beschouwt · : 
« dat het sleepkonvooi als het ware 
gaande kop op de ebstroom hield, clwars 
van hangars 18 B en op een dwarse af
stand van ± . 70 meter met de rechter
overkademuur >i ; « dat er voor de sleep 
geen enkele reden was om zo dicht en 
dwars van hangars 18 B te liggen drijyen 
waar men uiteindelijk · aan hangar 15 
moest meren " ; dat het sleepkonvooi 
dwars van hangar 15 aan de stuurboord
kant van het vaarwater had moeten 
gaande houden zodat « men dan slechts 
200 meter van hangar 15 verwijderd was 
waar men er nu 500 meter van verwijderd 
was"; 

Overwegende dat het vonnis door ver
wijzing naar hoger bedoeld verslag, en 
door tevens en om redenen die het aan
geeft vast t e stellen dat de gause Ieiding 
van het sleepcomplex berustte bij de 
sleep boot« Zeetijger >> door eiser bestuurd, 
passend diens verweer beantwoordt; · 

Dat het middel in zijn eerste onderdeel 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 162 en 
176 van het Wetboek van strafvordering 
en 3 van de wet van 1 jmli 1849 : 

Overwegende dat het vonnis eiser ver
oordeelt in al de kosten van de strafvor
dering « in graad van beroep >> ; 

Overwegende dat de verweerders Cat
tellion Pierre en Rosseel Julien die door 
de politierechtbank waren vrijgesproken, 
en de verweerders naamloze vennoot-
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schap « Dragages Decloedt » en de Bel
gische Staat, die buitenzaak werden ge
steld, op hoger beroep van het openbaar 
ministerie opnieuw van vervolgingen 
werden ontslagen of buitenzaak gesteld ; 
dat de kosten van hoger beroep betref
fende de definitief vrijgesproken of bui
tenzaak gestelde verweerders niet ten 
laste van eiser mogen worden gelegd; 

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 ; 

B. In zover de v9orziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

a) ingesteld door de verweerders 
Korittke, naamloze vennootschap « So
ciete anonyme de remorquage a helices » 
en naamloze vennootschap « Reederei 
Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffge
S!'lllschaft n tegen de verweerders-mede
beklaagden Cattellion Pierre en Rosseel 
Julien alsmede tegen de voor deze laatste 
twee personen civielrechtelijk aansprake
lijke partij, verweerster naamloze ven
nootschap « Dragages Decloedt » en tegen 
verweerder de Belgische Staat, als zijnde 
civielrechtelijk aansprakelijk voor eiser : 

Overwegende dat eiser, als beldaagde, 
geen hoedanigheid heeft om zich te voor
zien tegen de beslissing waarbij de rechter 
zich onbevoegd verklaart om van deze 
vorderingen kennis . te nemen of deze 
vorderingen niet ontvankelijk verklaart; 

b) tegen eiser ingesteld door verweerder 
Korittke: 

Overwegende dat het vonnis voormelde 
_vor(iering niet 6ntvankelijk verklaart ; 
dat de voorziening · tegen deze beslissing, 
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

c) tegen eiser ingesteld op grond van 
telastlegging B door verweerster naam
loze vennootschap « Societe anonyme de 
re1norquage a helices» en naamloze ven
nootschap << Reederei Oldenburg-Pori;u
giesische Dampfschiffgesellschaft » : 

Overwegende dat de rechter zich onbe
voegd verklaart om van voormelde vor
deringen kennis te nemen ; 

Dat de voorziening mitsdien bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

d) 'tegen eiser ingesteld op grond van 
telastlegging A door verweerster naam
loze vennootschap << Societe anonyme de 
remorquage a helices» en naamloze ven
-nootschap << Reederei Oldenburg-Portu
giesische Dampfschiffgesellschaft » : 

W at het tweede onderdeel betreft van 
het hierboven reeds vermelde eerste m:d
del: 

Overwegende dat de rechter, zoals hier
boven reeds uiteengezet, in zijn reden
geving naar het deskundig verslag ver
wijst; 

Overwegende dat de deskundige om te 
besluiten dat de schadevaringen uitslui
tend veroorzaakt werden door foutieve 
maneuvers en tekortkomingen van het 
sleepkonvooi op grond van redenen die 
hij aangeeft, beschouwt : << dat de door 
<< Las Palmas » gevolgde weg goed was 
gekozen en in overeenstemming met de 
voorschriften zodat men redelijkerwijze 
mocht veronderstellen dat een tegen
komer of een overstekende tegenkomer 
die zich op deze koers bevond, deze ook 
terstond zou ontruimen » ; dat << een af
wachtende houding van << Las Palmas » 
in de gegeven omstandigheden beslist 
geoorloofd was " ; dat het de sleep be
hoorde << -vijdig maatregelen te nemen om 
de slecht gekozen positie waarin gaande 
werd gehouden Gijdig en prompt te ont
ruimen " ; « dat na de manier waarop de 
eerste aanvaring plaats had de tweede als 
anefwendbaar en eruit volgend mag aan
ogezin worden » ; 

Overwegende dat het vonnis door ver
wijzing naar bedoeld verslag en door 
tevens en om redenen die het aangeeft, 
vast te stellen dat de ganse Ieiding van 
het sleepcomplex bij de sleepboot « Zee
tijger " door eiser bestuurd, berustte, 
passend diens verweer beantwoordt ; 

Dat het middel in zijn tweede onder
dee] feitelijke grondslag Inist ; 

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

dob?"dat , het bestreden vonnis eiser 
veroordeelt tot het betalen van een 
schadevergoeding aan de burgerlijke par
tji « Reederei Oldenburg-Portugiesische 
Dampfschiffgesellschaft "• zonder passend 
te antwoorden op eisers conclusie waarin 
hij liet gelden dat de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij niet ontvankelijk 
was, daar die vordering identiek was· met 
de vordering v66r de burgerlijke recht
bank ingesteld door kapitein Korittke 
bij dagvaarding van 19 juli 1968, bur
gerlijke rechtsvordering welke door de 
kapitein slechts ·werd ingeleid in zijn 
hoedanigheid van lasthebber van de 
rederij, zodat men in beide vorderingen 
met hetzelfde voorwerp en dezelfde ·par
tijen te doen had, 
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te1·wijl dit gebrek aan passend ant
woord gelijkstaat met een gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende dat de rechter eisers con
clusie passend beantwoordt door soeve
rein vast te stellen dat « hat bewijs niet 
is geleverd dat deze eis (van de burgerlijke 
partij naamloze vennootschap « Reederei 
0 I den burg-Portugiesische Dampfschiffge
sellschaft ») reeds ward ingesteld voor de 
burgerlijke recbtbank » ; dat hat middel 
dan ook feitelijke grondslag mist; 

II. N opens de voorziening van eiseres : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acbt te slaan niet 
blijkt dat eiseres, blU'gerlijke partij, baar 
voorziening heeft betekend aan de par
tijen tegen wie ze is gericbt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing in zover zij eiser veroor
deelt in de kosten van de strafvordering 
in hoger beroep gevallen ; verwerpt de 
voorzieningen voor hat overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt eiser 
in vier vijfde van zijn kosten en laat een 
vijfde ten laste van de Staat; veroordeelt 
eiseres in de kosten van haar voorziening ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdende in boger beroep. 

15 februari 1972.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?·, de H. Hallemans, raadsbeer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. ChateL - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. - Plei-
te?', de H. Bayart. I 

2e KAMER. - 15 februari 1972. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. CORRECTIONELE 
RECHTBANK. - PROCES-VERBAAL VAN 
EEN TERECHTZITTING, TIJDENS WELKE 
DE ZAAK BEHANDELD WERD, NIET 
VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN 
DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER. 
- VONNIS WAARIN NIET ALLE VER-

EISTE VASTSTELLINGEN VOORKOlliEN OM 
DE REGELlVIATIGHEID VAN DE RECHTS
PLEGING TE BEWIJZEN.- NIETIGHEID. 

20 CASSATIE.- 0llfVANG. - STRAFZA
KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE. - 0ASSATIE VAN DE BESLIS
SINGEN OP DE TEGEN HEM INGESTELDE 
STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 0ASSATIE 
BRENGT DE CASSATIE NIET MEDE VAN 
DE EINDBESLISSING OP DE DOOR HEllf 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING, WAARTEGEN HIJ ZICH NIET OF 
ZICH ONREGELlVIATIG IN CASSATIE HEEFT 
VOOR?.IEN. 

1 o N ietig is het vonnis van de C01'1'ectimiele 
?'echtbank, indien het p1·oces-ve1·baal van 
de te1·echtzitting, tijdens welke de zaak 
behancleld we1·d, niet voo1·zien is van de 
handtekening van de voorzitte1· of van 
de g1·if{ie1', en in het vonnis niet alle 
ve1·eiste vaststellingen voo1·komen om de 
?'egelmatigheid van de ?'echtspleging te 
bewijzen (1). (Sv., art. 155 en 189; 
wet van 1 mei 1849, art. 10.) 

2° De cassatie, op de voo1·ziening van de 
beklaagde, van de beslissingen op de 
tegen hem ingestelde st?·a.fvm·de?·ing en 
bu1·ge?·lijlce ?'echtsv01·dering, bnngt de 
cassatie niet mede van de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde bu1·ge?'lijke 
?'echtsvm·de?·ing waa1·tegen hij zich niet 
of zich onregelmatig in cassatie heejt 
voorzien (2). 

(DE GROODT, T. R. Jl:N L. TILLON EN 
NATIONALE lliAATSCHAPPIJ VAN B)l:L·

GISCHE SPOORWEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 5 april 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over hat middel ambtshal ve afgeleid 
uit de scbending van de artikelen 96 en 
97 van de Grondwet, 779 van het Gerecb
telijk WetboeJr, 155, 189, 190 en 211 

(1) Cass., 8 november 1971, sup1·a, blz. 246. 
(2) Cass., 7 september 1971, supra, biz. 17. 
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van het V\T etboek van strafvordering en 
10 van de wet van 1 mei 1849 : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen op 29 mei 
1970 gehouden, zitting tijdens welke 
de zaak werd behandeld en voor uit
spraak op de terechtzitting van 19 juni 
1970 werd uitgesteld, niet ondertekend 
is door de rechter ; dat dientengevolge 
dit proces-vervaal geen authentiek ken
merk vertoont en niet het bewijs levert 
dat de erin vermelde pleegvormen zijn 
in acht genomen; dat de vermeldingen 
van het vonnis dit tekort aan vaststellin
gen niet aanvullen ; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
ten gevolge van deze rechtspleging gewe
zen nietig is ; dat het bestreden arrest, 
welke deze nietigheid overneemt even-
eens nietig is ; · 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen tegen eiser ingesteld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing die op de strafvordering is 
gewezen, de vernietiging meebrengt van 
de beslissingen op de burgerlijke rechts
vorderingen tegen eiser ingesteld, die er 
het gevolg van zijn ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering door eiser tegen ver
weerder Tillon Ludovicus, medebeklaag
de, ingesteld : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser, a ls burgerlijke partij, 
zijn voorziening heeft betekend aan Tillon 
Ludovicus tegen wie ze was gericht ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het eiser op de straf
vordering en de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen veroor
deelt ; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in een vijfde van de 
kosten, laat de overige kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

(1) ilfen raadplege cass., 28 maart 1960 
(Bull. en PAine., 1960, I, 879) en cass., 
3 november 1969 (Arr. cass., 1970, blz. 224) 
en noot 1. 

Zie cass., 10 november 1961 (Bull. en PAille., 
1962, I, 299) :het bewijs van de valsheid van · 

15 februari 1972.- 2e kamer.- Voor
zitte?·, de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. ·.: 

2e KAMER. - 15 februari 1972. 

BETICHTING VAN V ALSHEID. 
STRAFZAKEN.- VERZOEKSeHRIFT TOT 
NIETIGVERKLARING, WEGENS V ALSHEID, 
VAN EEN BESLISSING WAARTEGEN G~.EN 

CASSATIEBEROEP IS INGESTELD. 

Niet ontvankelijk is het ve1·zoeksch1·ijt tot 
betichting van valsheid st1'ekkende · tot 
nietigve1·klaring van een beslissing waa?·
tegen geen cassatiebe1·oep is ingesteld (1). 

(DE CUBBER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift door De Cubber Albert op 2 decem
ber 1971 ingediend en strekkende tot ver
nietiging, wegens valsheid, van het vonnis 
op 20 oktober 1960 in eerste aanleg gewe
zen door de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde, waartegen geen rechtsmid
del aangewend werd ; 

Overwegende dat zodanig verzoek
schrift, dat niet is ingediend in de loop 
van bet onderzoek van een cassatiebe-
roep, onontvankelijk is ; · 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie door verzoeker 'neer
gelegd, waaruit geen middel tot staving 
van de ontvankelijkheid van bet ver
zoekschrift kon worden afgeleid, verwerpt 
het verzoekschrift ; veroordeelt verzoeker 
in de kosten. 

15 feb~uari 1972.- 2e kamer.- Voo?'
zitter, de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. N aulaerts. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, aclvomiat-generaal. 

een vaststelling in een authentieke akte, die 
door de authenticiteit wordt beschermd, kan 
in de regel niet worden geleverd door een 
hoofclvordering tot betichti:D.g van valsheid 
voor het strafgerecht of door betichting van 
valsheid. 
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· .. · 2e kAMER. - 15 februad 1972. 

1o . OPENBA.AR MINI STERlE. -
STRAFVORDERING. TOEVOEGING 
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE AAN 
HET DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING 
VAN ALLE GEGEVENS WAARDOOR HIJ 
MEENT VAN DE VERVOLGING KENNIS
NEMENDE RECHTER TE KUNNEN VOOR
LICHTEN. - WETTELIJKHEID. 

2o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. -,-- DossiER 
VAN DE RECHTSPLEGING DAT AAN HET 
VONNISGERECHT IS VOORGELEGD, BE
VAT EEN DOSSIER BETREFFENDE EEN 
VROEGERE VERVOLGING. - BEKLAAGDE 
DIE DE .GELEGENHEID HEEFT GEHAD 
DE INHOUD EN DE DRAAGWIJDTE ERV.AN 
TE BESPREKEN. - · GEEN SCHENDING 
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

1° In Stmfzalcen heeft het openbaa1· minis
te1·ie het 1·echt bij het dossie1· van de 
1'echtspleging alle gegevens te voegen, die 
hij noodzalcelijlc acht om de van de ve1'
volging lcennisnemende 1·echte1' voo1· te 
lichten (1) en onde1· mee1· een dossie1· 
betnfjende de vmege1·e ve1·volgingen. 

2o De 1·echten van de ve1'dediging van de 
belclaagde wm·den niet geschonden doo1· 
het jeit dat het dossie1· van de 1'echtsple
ging, dat aan het vonnisgencht is voo1'
gelegd, een dossim· bevat bet1·efjende een 
v1·oege1·e ve1·volging, van het ogenblilc dat 
de belclaagde de gelegenheid heeft gehad 
de inhoud en .de dmagwijdte e1·van te 
besp1·elcen (2). 

(ORETSKENS .) 

ARREST. 

I;IET HOF ; - Gelet op het b<:lstreden 
arrest, op 6 december 1971 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

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

dom·dat het bestreden arrest; om de 
vraag tot nietigverklaring van de versla
gen van de dokters Raveschot en Volcher 
af te wijzen, beslist dat dossiers welke 

(1) Vgl. cass., 20 juni 1961 (Bull. en PAsrc., 
1961, I, 1157). 

(2) Raadpl. cass., 17 november 1969 (A7'1'. 
cass., 1970, biz. 271) en de in de noot aange
haalde arresten. 

betrekking hebben op vroegere vervol
gingen elementen zijn welke dienen ~ot 
algemene voorlichting van de rechter en 
door het openbaar min:isterie bij het dos
sier van de rechtspleging mogen gevoegd 
worden, 

te1·wijl, behoudens de gevailen waarin 
de samenvoeging van dossiers wettelijk 
geregeld is, de rechten van de verdediging 
geschonden zijn door het !outer feit van 
de toevoeging van oude dossiers aan een 
bepaald dossier en de omstandigheid dat 
een deskundige aile dienstige inlichtingen 
mag inw.hmen geen afbreuk: doet aan de 
regel dat de beklaagde recht heeft op een 
volledig nieuw onderzoek zonder moge
lijkheid van enige vooringenomenheid : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie ertoe gerechtigd is aile elementen 
wfllke nuttig zijn tot de voorlichting van 
de rechter die ten gronde uitspraak moet 
doen, en namelijk een dossier betreffende 
vroegere vervolgingen, bij het dossier van 
de rechtspleging te voegen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
dat eiser de gelegenheid heeft gehad om 
kennis te nemen van de stuk:ken betrek
king hebbende op een ander geding, welke 
door het opeiibaar ministerie bij het dos
sier werden gevoegd, en de inhoud en de 
draagwijdte ervan te bespreken ·; dat hij, 
na het verslag van dokter Raveschot, -
zelf om een inobservatiestelling heeft ver
zocht en gedm·ende deze inobservatie
stelling welke bevolen werd geen gebruik 
heeft gemaakt van zijn recht om zich door 
een geneesheer naar zijn keuze te laten 
bijstaan; 

Overwegende dat het arrest daaruit 
wettelijk afleidt dat de rechten van de 
verdediging van eiser niet geschonden 
werden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond-
wet, ' 

do~1'dat het arrest geen antwoord ver
strekt op de conclusie van eiser waarbij 
deze stelde dat het verslag van dokter 
Volcher uitgaat van niet bewezen feiten, 
namelijk het feit dat eiser « bij herhaling 
geslachtsbetrekkingen met het meisje 
had, soms in aanwezigheid van derden >>, 
wanneer slechts een feit ten laste van 
eiser bewezen verklaard werd en een 
enkel feit niet volstaat om te besluiten 
dat eiser een psychopaat is : 

Overwegende dat het arrest de conclu
sie van eiser passend beantwoordt door 
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erop te wijzen dat de deskundige vers1a
gen van de dokters Raveschot en Volcher 
na ernstig onderzoek van a1 de e1ementen 
van de zaak opgeste1d werden en dat 
daaruit, en niet alleen uit het vers1ag van 
dokter Vo1cher, het bestaan van een 
ernstige geestesstoornis bij eiser af te 
1eiden is, toestand die hem onbekwaam 
maakt om zijn daden te beheersen en die 
thans nog bestaat ; 

Dat het middel feite1ijke gronds1ag 
mist· 

Er{ overwegende dat de substantil:ile 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. 

15 februari 1972.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?', de H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', de 
H. Nau1aerts.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. A.M. Scheepens (van de 
balie te Tongeren). 

ge KA.MER. - 16 februari 1972. 

1° DIENSTPLICHT.- BESLISSING VAN 
DE HERKEURINGSRAAD. - REDENEN. 

20 CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLIOHTZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDE
LING VAN DE HERKEURINGSRAAD. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

go CASSATIEMIDDELEN. -DIENST
PLICHTZAKEN. - VOORZIENING INGE
STELD v66R DE INWERKINGTREDING 
VAN DE WET VAN 22 JUNI 1972. -
MIDDEL D.A,T DE GESCHONDEN WETTE
LIJKE BEP ALING NIET VERMELDT. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° De he1·keu1·ingsmad die ttitspmalc doet 
ave?' de dienstgeschiktheid in de bewoo?'
dingen van a?'tikel43, § 4, van de gecoo?·
dinee?·de dienstplichtwetten van 30 ap1·il 
1962, moet zijn beslissing niet omstan
dige?' met 1·edenen omkleden (1). 

2° Niet ontvankelijk is het middel dat 
k?·itiek oejent op een feitelijke beo01·deling 
van de he1·keu1·ingsraad (2). 

(1) OMs., 18 augustus 1970 (.Arr. cass., 1970, 
blz. L046) en cass., 24 februari 1971 (ibid., 
1971, blz. 610). 

go J:Yiet ontvankelijk is ~et. m_.-;;ddel tot t _ 
vtng van een voo1·z~en~n~ .-

1 
d. s.at 

l'h k · ld" ·• ~ens-p w. tza en, ~ngeste voo1· ~e inwm-kin _ 
t1·ed~ng van de wet van 2~ 't · 19 ~ dat de wettelijke bepaling ~}etm~ . 7ldt' 
d' . . h d (g ~ ve?me _ ~e zou ~~Jn ge~c on en } • (Gecoordi-
neerde dienstpbchtwetten "Van go ·1 1962, art. 51, §§ 1 en 4.) , aprl 

(LARET.) 

ARREST (ve?·taling ) . 

RET HOF ; - Ge1et op Cle b t d 
beslissing, op 24 november 1 ~71 es re en 
door de herkeuringsraad van Q.~ pgew~z~n 
Nainen; ~ rovmc1e 

Over het eerste middel, afgele'd ·t d 
schending van artike1 48 VaQ_ cl

1 
dm te 

1. ht t .. di d e lens -. p w wet en, gecoor neer on go ··1 
1962, · ..,... apn 

doo1·dat de bestreden beslissi:nO' · t t 
redenen is omkleed, "' rue me 

te1·wijl het aan de herkeuri:no-s. d 
stu~rde gezondheidsdossier, b~~~e -ffet 
advws van de geneesheer aa.n . e 
overeenkomstig artike1 46, § a vgewezen 

' - an voornoemde wetten, dat voorstelt eise. 
goed ongeschikt " te verklare:n 1 

" voor
de conclusies bevat van drie sp:~eTie:ns 
onder wier behandeling hij fili:ndma 8 en 
jaar is geweest : 8 negen 

Overwegende dat al'tikel 48 
dienstplichtwetten, gecoordi:n.e vJ'n de 
go april 1962, we1iswaar bepaar:rd t ~p 
beslissingen van de herkeuri:n.o-sra J' ~ 
redenen Inoeten zijn oinkleed"' m a mde 

. ' aar at 
frt1k.el ~g, ~ 4, va~.deze1fde wet ten nauw-

d
{eurlg de ewodor di1~gen aang~eft waarin 
eze raa over e enstgeschlkth ·d ·t · 

spraak doet; dat, door eiser" aa:n.o-e1 m -
geschikt voor de .dienst " te ver'-I"'ewezden 
b 1. . d . ><: aren e es 1ssmg met re enen IS offikleed ' 
eenkomstig artikel 4g, § 4; over-

Dat het middel naar recht faa1t . 
Over het tweede midde1, afge}eid '·t d 

schending van rubriek B 4 van d ~ e 
tot vaststelling van de lichaa:tnsg ~ tbel 

. en ziekten die vrijstelling of Vo e {e .en 
afkeuring van de dienstp1ichtigo;nop~g~ 
gevolg hebben, o 

doo1·dat de bestreden beslissin eiser 
geschikt voor de dienst verklaarf 

te1·wijl zijn toestand onder rubri~k B 4 van voornoeinde tabel valt : 

(2) Cass., 24 februari 1971 (Arr. Ccts 
1971 blz. 610). _ s., ' 

(3) Cass., 9 maart 1970 (Arr, cas 
1970 blz. 632). s., , _ 
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· Overwegende dat het rniddel kritiek 
oefent op de onaantastbare beoordeling 
door de herkeuringsraad van de feitelijke 
gegevens die hem werden voorgelegd ; 
dat het derhalve niet ontvankelijk is ; 

Over het derde rniddel, afgeleid uit de 
schending van het medisch geheim, 

doo1·dat de bestreden beslissing in 
openbare zitting werd uitgesproken : 

Overwegende dat de voorziening niet 
vermeldt welke wetsbepaling zou zijn 
geschonden; dat het middel derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt d e voorzie
ning. 

16 februari 1972.- 3• kamer.- VooT
zitte?', de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voqrzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Sury.
Gelijlcluidende conclusie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. 

3• KA.lVIER. - 17 februari 1972. 

(TWE.bl ARRESTEN) 

KOOP. - OVERDRACHT ·vAN scHULD
VORDERING. 0VERDR.ACHT DOOR 
VERHUURDER VAN ZIJN SCHULDVORDE
RING OP DE HUURGELDEN. - 0VER
DRACHT DIE NIET DE OVERDRACHT VAN 
DE MET DIE SCHULDVORDERING SAlVIEN
GAANDE VERPLICHTINGEN TEN GEVOLGE 
HEEFT. 

Doe vef·dmcht doo1· de ve1·httu1·de1' van zijn 
schuldv01'de1·ing op de hutt?·gelden heeft 
niet de ove1·dmcht van de met die schtdd
vo?·de?·ing samengaande ve1·plichtingen 
ten gevolge (1). 

Ee1·ste zaak. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « STANDARD 
FINANCE », T. LAMBERTY.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni' 1970 in hager beroep 

(1) Vgl. cass. , 22 februari 1952 (Bull. en 
PAsro., 1952, I, 367) en 25 maart 1965 (ibid., 
1965, I, 788); men raadplege DE PAGE, d. III, 
nrs. 380 tot 384 en 385; en d. IV, nrs. 372 
en 393. 

gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te V erviers ; 

Over het eerste middel en over )let 
eerste onderdeel van het tweede midclel 
samen en afgeleid, 

het ee1·ste middel, uit de schending van. 
artikel 97 van de Grondwet,-

doO?·dat, om te antwoorden aan eiseres 
die in haar regehnatig neergelegde con
clusie betoogde dat de huurovereenkomst 
en de leveringsovereenkomst die tussen. 
verweerder en de personenvennootschap 
met beperkte aansprakeli jkheid Maxicold. 
werden aangegaan elk een eigen oorzaak:: 
en een eigen voorwerp hebben en " dat 
ze volkomen verschillend zijn, zoclat de 
relativiteit van de rechtshandelingen zicb. 
ertegen verzet dat de tweede overeen.
komst kan worden aangevoerd " tege:n. 
eiseres, het bestreden vmmis, na erop ge
wezen te hebben dat het leveringscon.
tract " naast >> het huurcontract werct. 
gesloten, enerzijds beslist dat de beide 
overeenkomsten, hoewel ze nauw samen.
hangen, juridisch verschillend zijn, en clat 

' cc op juridisch vlak » eiseres vreemd is 
aan het tussen verweerder en . een clerde 
gesloten leveringscontract, doch ancler
zijcls stelt dat " de alclus door gecombj_ 

. neerde contracten geschapen toestande11. 
op zijn minst verwarrend voorkomen ... >> 

zonder evenwel, althans op uitclrukkelijk~ 
of zekere wijze, enig rechtsgevolg af te 
leiden uit de toestanden die het " ver
warrend >> noemt, om ten slotte in zij11. 
beschikkende gedeelte het hager beroe!L 
van verweerder gegrond te verklareu 
welk hager beroep berust op het middei 
dat (( de beide overeenkomsten slechts eeu 
enkel akkoord vormen dat voorkomt in 
twee geschriften en in elk geval zodani"' 
verbonden zijn dat de niet-uitvoering va~ 
de ene overeenlwmst ipso facto ontslaat 
van de verplichting de andere uit ce 
voeren », 

te1•wijl door enerzijds aan te nemen dat 
de beide overeenkomsten tussen verweer
der en de personenvennootschap lllet 
beperkte aansprakelijkheid Maxicold 
twee overeenlwmsten zijn die duidelijk 
verschillend zijn, en dat eiseres vreernd 
is aan de uit de leveringsovereenkotnst 
voortvloeiende rechten en verplichtingen 
en door anderzijds te beslissen dat het 
hager beroep van verweerder gedeeltelijk 
gegrond is, wat impliceert dat de beide 
litigieuze overeenk:omsten slechts een 
enkel contract zouden vormen dat door 

, twee geschriften wordt vastgesteld, doch 
zonder te verklaren om welke redenen 
de beide overeenkomsten, waarvan het 
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erkent dat ze verschillend zijn, nietternin 
slechts een enkele overeenkomst zouden 
kunn!=)n vormen, het vonnis op tegen
strijdige, dubbelzinnige en niet passende 
gronden steunt en althans niet nauwkeu
rig en pertinent op de omstandige con
clusie van eiseres antwoordt, zodat het 
artikel 97 van de Grondwet miskent ; 

het ee1·ste onde1·deel van het tweede mid
del, uit de schending van de artike
len 1134, 1135, 1165, 1295, 1319, 1320, 
1322, 1690, 1691 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat 
ten deze verweerder op 20 oktober 1965 
met de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Maxicold een 
huurcontract had gesloten en dat arti
kel 18 van dit contract bepaalt dat " de 
]murder uitdrukkelijk verklaart kennis 
te hebben· van een overeenkomst tussen 
de verhuurder en de vennootschap Stan
dard Finance waarbij de eerste de tweede, 
die aanvaardt, in de plaats stelt van al 
zijn rechten en rechtsvorderingen die 
krachtens dit contract van verhuring zijn 
of zullen .ontstaan » en dat " de huurder 
de verschuldigde huurgelden zal betalen 
door storting op de postrekening van de 
naamloze vennootschap Standard Fi
nance en aileen de betalingen aan deze 
maatschappij de huurder van zijn ver
plichtingen jegens de verhuurder zullen 
bevrijden », het bestreden vonnis de stal
ling van eiseres schijnt aan te nemen 
volgens welke zij niet handelde als gesub
rogeerde in de rechten van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
Iijkheid Maxicold, doch als overneemster 
van de rechten en rechtsvorderingen van 
deze laatste, vervolgens als beginsel stelt 
dat door de overdracht van schuldvorde
ring «de overnemer ... niet alleen titi.1Iaris 
wordt van de rechten en rechtsvorderin
gen, maar ook van de verplichtingen die, 
inzake wederkerige contracten, de tegen
prestatie van de schuldvordering uitma
ken ; dat de overgedragen schuldenaar 
dus gl;lrechtigd is om tegen de nieuwe 
schuldeiser aile excepties op te werpen 
die hij tegen de overdrager kon doen gel
den », om hieruit te besluiten dat eiseres, 
in haar hoedanigheid van overneemst.er 
van de huurgelden, « niet kan beweren 
dat zij enkel schuldeiseres is van de voor
<lelen van het contract van verhuring en 
met name van de huurgelden en van het 
recht tot teruggave, maar dat zij ook 
gehouden was tot de verplichtingen die 
voor haar uit het contract voortvloeiden, 
en pnder meer de essentiele verplichting 

aan de huurder het genot van het ver
huurde toestel te verschaffen en, dar
halve, voor de werking en het gebruik 
ervan te zorgen », 

tenvijl de overdracht van schuldvorde
ring een overeenkomst is waarbij de over
drager aan de overnemer, tegen een tus
sen partijen overeengekomen prijs, een 
schuldvordering overdraagt die hij tegen 
een derde bezit ; de overdracl-it van 
schuldvordering niet tot gevolg heeft de 
overdrager te bevrijden van de verplich
tingen die hij jegens de ·overgedragen 
schuldenaar zou hebben, of de verplich
tingen die de tege'nprestatie zouden zijn 
van het overgedragen vorderingsrecht 
ten Iaste van de overnemer te leggen; 
door te beslissen dat de overdracht van 
schuldvordering in beginsel tot gevolg 
heeft dat de overnemer schuldenaar wordt 
van de verplichtingen die de tegenpresta-

. tie van de overgedragen schuldvordering 
uitmaken en dat, ten deze, eiseres gehou
den is tot de verplichtingen die voort
vloeien uit een tussen verweerder en een 
derde gesloten contract, het vonnis de 
artikelen 1134, 1135, 1165, 1690, 1691 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet heeft geschonden : 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat verweerder met de personen
vennootschap met beperkte aansprake
Iijkheid Maxicold een overeenkomst van 
vijf jaar had gesloten waarbij deze maat
schappij hem een diepvriestoestel ver
huurde tegen een prijs die betaald moest 
worden aan eiseres die gesubrogeerd was 
in de rechten en rechtsvorderingen welke 
voor' de vmmootschap Maxicold ontstaan 
waren of zouden ontstaan krachtens deze 
overeenkomst, het vonnis wijst op het 
bestaan "naast » genoemde overeenkomst 
van een contract waarbij de vennoot
schap Maxicold zich ertoe verbond aan 
verweerder diepvriesprodukten te leve
ren en, ingeval hij voor een minimumbe
drag zou aankopen, in zijn plaats de door 
hem aan eiseres verschuldigde huurgelden 
te betalen; 

Overwegende dat het vonnis stelt, 
enerzijds, dat zo weliswaar deze overeen-

; komsten van verhuring en van levering, 
Ietterlijk en in de strikte betekenis geno
men, juridisch verschillend zijn, het zeker 
is dat ze, toen ze werden aangegaan en 
ondertekend, in de geest van verweerder 
en van de vennootschap Maxicold nauw 
samenhangend verbonden waren en de 
twee kanten van een zelfde verrichting 
vormden, anderziJdS, dat hoewel op juri
disch vlak eiseres vreemd is aan her. leve-
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ringscontract, zij wel moest weten dat 
het gelijktijdig met· het contract van ver
huring bestond en op de hoogte was van 
het commerciiile doeleinde dat de ven
nootschap Maxicold nastreefde, zodat zij, 
in haar hoedanigheid van overneemster, 
niet kon beweren dat zij enkel schuldeise
res was van de voordelen van het con
tract van verhuring, doch ook gehouden 
was tot de eruit voortvloeiende verplich
tingen om aan de huurder het genot van 
het verhuurde toestel te verschaffen en, 
derhalve, voor de -\.verking en het gebruik 
ervan te zorgen ; 

Overwegende dat de overdra.cht van 
een schuldvordering niet de overdracht 
van de met die schuldvordering samen
gaande verplichtingen ten gevolge heeft ; 

Overwegende dat, derhalve, op grand 
van de vaststelling dat eiseres handeld(l 
als " overneemster » van de rechten en 
rechtsvorderingen van de vennootschap 
Maxicold, verhuurster van het aan ver
weerder verhuurde diepvriestoestel, de 
rechter niet wettelijk kon beslissen dat 
zij ook schuldenares was van de ver
plicht>ingen die de tegenprestat>ie van de 
overgedragen schuldvordering uitmaken,· 
ten deze de verplichting om voor de wer~ 
lung en het gebruik van het verhuurde 
toestel te zorgen ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
vonni.s niet, zonder tegenstrijdigheid, 
heeft lnmnen beslissen, enerzijds, dat 
eiseres op juridisch vlak vreemcl was aan 
het leveringscontract, en, anderzijds, dat 
haar rechtsvorderi.ng, waarbij van ver
weerder het bech·ag van de op basis van 
het contract van verhuring vervallen 
huurgelden werd gevraagd, niet gegrond 
was omdat hij, daar de vennootschap 
Maxicold had opgehouden aan verweer
der diepvriesprodukten te leveren, ont
slagen was van de verplichting om aan 
eiseres het. huurgeld te betalen van het 
diepvriestoestel waarvan deze laatste 
hem het gebruik niet had verschaft ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover dit het boger beroep 
van verweerder gedeeltelijk gegrond ver
klaart ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan opdat hierover door de 
feitenrechter wordt beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik, zitting houdend 
in hager beroep. 

17 februari 1972. - ·1e kamer.- Vom·
zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar-

nemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, 
Baron Richard. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. VanRyn. 

Tweede zaak. 

(SANTAMARIA, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP << STANDARD FINANCE ».) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 mei 1970 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste· 
aanleg te Charleroi ; 

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

dom·dat het bestreden vonnis, ter ver
werping van het middel dat de eisers 
hadden opgeworpen zowel als verdediging 
tegen de hoofdvordering dan tot staving 
van hun tegenvordering en afgeleid uit 
het gebrek aan genot van de diepvriezer 
wegens het niet-leveren van de bestelde 
diepvriesprodukten, beslist " dat de over
gedragen schuldenaar enkel de uit de 
overgedragen schuldvordering gehaalde 
excepties kan. opwerpen en niet die welke 
uit andere verbintenissen zouden voort
vloeien », 

te1'wijl de eisers bij conclusie hadden 
betoogd dat de verplichting van ver
weerster om aan de eisers het genot van 
een cliepvriezer te verschaffen en de ver
plichting om te voldoen aan de bestellin
gen inzake diepvriesprodukten van de 
eisers en hun terugbetalingen toe te ken
nen die konden gebruikt worden voor de 
betaling van hun huurgelden allebei " ont
staan zijn uit een en clezelfde rechtshan
deling, ook al werden ze in twee ver
schillende geschriften vastgesteld ; ... dat 
de beide geschriften precies op hetzelfde 
ogenblik en door dezelfde partijen werden 
opgemaakt », 

te1·wijl het vmmis, door geen uitspraak 
te doen over de opgeworpen kwestie van 
de eenheid van een zelfde overeenkomst 
die in twee verschillende geschriften is 
onderverdeeld, niet passend met redenen 
is omkleed : 

Overwegende dat, na erop gewezen ·te 
hebben dat de Etablissementen Godeau 
aan de eisers een diepvriestoestel hebben 
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verhuurd en dat zij beweren het huur
contract te· hebben ondertekend na de 
verklaring dat de terugbetalingen door 
een maatschappij " Compagnie belge des 
surgeles » op de levering van een bepaalde 
hoeveelheid diepvriesprodukten hun in 
staat zouden stellen de maandelijkse af
lossingen aan de verhuurder te betalen, 
het vonnis vaststelt dat artikel 18 van 
het huurcontract preciseert dat de huur
der kennis heeft van een overeenkomst 
waarbij verweerster in de plaats wordt 
gesteld van de verhuurder en dat enkel 
de betalingen aan verweerster de huurder 
jegens de verhuurder zullen bevrijden; 

Dat na t;e hebben beslist, zonder des
wage te worden bekritiseerd, dat de bepa
ling van dit artikel geen huuroverdracht 
maar een overdracht van schuldvordering 
uitmaakt, het vonnis stelt dat de schulde
naar aan de overnemer enkel de uit de 
overgedragen . schuldvordering gehaalde 
excepties kan tegenwerpen en niet die 
welke uit andere verbintenissen zouden 
voortvloeien; 

Overwegende dat immers de over
dracht van een schuldvordering niet de 
overdracht van de met de overgedragen 
schuldvorderirig samengaande verplich
tingen ten gevolge heeft ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
rechter, die er wettelijk op had gewezen 
dat aan verweerster de door de eisers 
voorgedragen exceptie van gebrek aan 
genot niet kon worden tegengeworpen, 
niet gehouden was speciaal te antwoorden 
op het in het middel overgenomen ver
weer dat niet ter zake dienend werd ; 

Dat het middel niet kan worden aange-
nomen; 

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

17 februari 1972. - 1e kamer. - Voor
zitte1', de H. Valentin; raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeve?', 
Baron Richard. - Gelijkhtidende concltt
sie, de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. van Heeke en VanRyn. 

I e KA.MER. - 17 februari 1972. 

1° CASSATiEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. ____:_ MIDDEL AFGELEID 
UIT DE MISKE~ING VAN DE BEWIJS
KRA.CHT VAN EEN BRIEF W AARIN OP 

TWEE BRIEVEN WORDT GEANTWOORD, 
- BRIEVEN NIET ALLE OVERGELEGD, 
- TEKSTEN VAN DEZE BRIEVEN BLIJ-
KEN N OCH UIT DE BESTREDEN BESLIS
SING NOCH UIT EEN GEDINGSTUK. 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL BERUST OP 
EEN ONJUISTE UITLEGGING VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - MIDDEL 
MIST FEITELIJKE GRONDSLAG. 

to Niet ontvanlcelijk is het middel ajgeleid 
uit de miskenning van de bewijskmcht 
van een bTiej waa1·in op twee bTieven 
wo1·dt geantwoo1·d, als een van deze 
b1·ieven niet bij de vooniening is gevoegd 
en noch de best1·eden beslissing noch enig 
ande1· gedingstuk de bewoo1·dingen e1·van 
wee1·geven (1). 

2° Feitelijke gTondslag mist het middel dat 
op een onjuiste uitlegging van de best?'e
den beslissing . be1·ust (2). 

(NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP " ARTIC "• 
T. DEKENS EN P.V.B.A. "ALASKA».) 

ARREST (ve1·taling). · 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1970 ·door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat voor het hof van 
beroep drie rechtsvorderingen aanhangig 
waren : de eerste door verweerder tegen 
eiseres ingesteld tot ontbinding van een 
contract (( vertegenwoordiger-depothou
der » en tot schadevergoeding ; de tweede 
door eiseres tegen verweerder ingestel<fl 
tot ontbinding van alle tussen hen b e
staande contracten en tot schadevergoe
ding ; de derde door eiseres tegen de 
verweerders ingesteld tot schadevergoe
ding wegens oneerlijke mededinging . en 
wegens medeplichtigheid van darden aan 
oneerlijke mededinging; 

Dat het Hof slechts kennis neemt van 
het arrest in zover het over de eerste en 
de derde rechtsvordering uitspraak doet .; 

Overwegende dat het eerste en het 
tweede rnidclel gericht zijn tegen het 

(1) Men raadplege cass., 5 september 1969, 
13 januari en 9 juni 1970 (Arr. cass., 19.70, 
blz. 14, 432 en 948). 

(2) Cass., 26 n:ovember 1971, supra, biz. 308. 

.. .l 
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gedeelte van het arrest dat over de eerste 
rechtsvordering uitspraak doet; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

dom·dat, om de rechtsvordering van de 
verweerder Dekens tegen eiseres gegrond 
te verklaren en, dientengevolge, ten 
nadele van deze laatste het contract 
depothouder-vertegenwoordiger dat op 
14 januari 1958 tussen de naamloze ven
nootschap Artie en de genaamde Roger 
Pirson is tot stand gekomen en op 
9 januari 1959 door Rene Dekens werd 
overgenomen alsmede de desbetreffende 
aanhangels del. 5 december 1960 en 
8 april 1963 ontbonden te verklaren en 
de naamloze vennootschap Artie te ver
oordelen om, met toepassing van de 
clausule 16 van genoemd contract van 
14 januari 1958, aan Rene Dekens 
als schadevergoeding het bedrag van 
500.000 frank te betalen en, ten slotte, 
om de uitspraak ten grande over het 
overige van de vordering op te schorten 
en een deskundige aan te stellen die tot 
opdracht heeft de omvang te bepalen 
van de commissielonen die Dekens heeft 
moeten derven en de naamloze vennoot
schap Artie te veroordelen in alle tot dan 
betaalde kosten van de beide ir1stanoies, 
het bestreden arrest in zijn gronden 
vaststelt « dat door de naamloze vennoot
schap '' Artie » niet wordt betwist (zie 
haar brief van 3 februari 1967 in ant
woord op die van Dekens van 26 januari 
1967) dat vanaf 1963 en meer in het bij
zonder in 1966 Artie door berniddeling 
van zustermaatschappijen, inzonderheid 
van de vennootschap « Palco », in de aan 
Dekens toegewezen · streek roornijs en 
consumptieijs heeft geleverd zonder beta
ling aan deze laatste van het overeenge
komen commissieloon op de leveringen 
die rechtstreeks door Artie of door tussen
personen waren gedaan ; dat Artie, in 
antwoord op de verwij ten die Dekens 
dienaangaande tot haar richtte, deze 
feiten niet heeft betwist en enkel ant
woordde dat Dekens zich niet kon beroe
pen op een alleenverkoop ; dat Artie, 
zodoende, de bij het contract van 
14 januari 1958 aangegane verbintenissen 
heeft rniskend », 

te1·wijl de draagwijdte die het bestreden 
arrest aldus toekent aan de brieven van 
26 januari en 3 februari 1967, die res
pectievelijk door Dekens en door de 
naamloze vennootschap Artie werden ge
schreven, onverenigbaar is met hun be
woordingen en, bijgevolg, de bewijs
kracht ervan rniskent : 

Overwegende dat de brief van eiseres 
van 3 februari 1967 tegelijkertijd ant
woordt op twee brieven van verweerder, 
een van 26 januari 1967 en een ander 
van 10 december 1966; dat deze laatste 
brief niet is overgelegd ; 

Dat het voor het Hof, dat de inhoud 
niet kent van de brief van 10 december 
1966, niet mogelijk is na te gaan of het 
arrest a l dan niet de bewijskracht van de 
in het rniddel bedoelde brieven rniskent, 
wanneer het vaststelt dat eiseres in haar 
antwoord van 3 februari 1967 het bestaan 
niet heeft betwist van rechtstreekse leve
ringen die zij « vanaf 1963 en meer in het 
bijzonder in 1966 »had gedaan aan klein
handelaars die in de aan de verweerders 
toegewezen streek gevestigd zijn ; 

Dat het rniddel niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het derde en vierde 
middel gericht zijn tegen het gedeelte 
van het arrest dat over de derde rechts
vordering uitspraak doet; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schendi.J.1.g van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat, om het beroepen vonnis te 
bevestigen in zover het aan eiseres haar 
rechtsvordering tegen de verweerders 
heeft ontzegd en haar in de kosten te 
veroordelen, het bestreden arrest vast
stelt « dat uit de hierboven in verband 
met de beida andere rechtsvorderingen 
gegeven gronden blijkt dat alleen eiseres 
in hager beroep (thans eiseres) voornoemd 
contract (van 14 januari 1958) heeft 
geschonden en dat dit contract te haren 
nadele moet worden ontbonden ; dat 
eiseres in hager beroep zich niet kan 
beroepen op een toestand die aan haar 
te wijten is » en aldus verwijst naar zijn 
motivering inzake de eerste rechtsvorde
ring waarin wordt vastgesteld « dat door 
de naamloze vennootschap Artie niet 
wordt betwist (zie haar brief van 3 febru
ari 1967 in antwoord op die van D ekens 
van 26 januari 1967) dab vanaf 1963 en 
meer in het bijzonder in 1966 Artie dqor 
bemiddeling van zustermaatschappijen, 
inzonderheid van de vennootschap Palco, 
in de aan Dekens toegewezen streek 
roornijs en consumptieijs heeft geleverd 
zonder betaling aan deze laatste van het 
overeengekomen commissieloon op de 
leveringen die rechtstreeks door Artie of 
door tussenpersoon waren gedaan ; dat 
Artie, in antwoord op de verwijten die 
Dekens dienaangaande . tot haar richtte, 
deze feiten niet heeft betwist e'n enkel 
antwoordde dat Dekehs · z1ch · ri.iet - kon 
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beroepen op een alleenverkoop ; dat 
Artie, zodoende, de bij het contract van 
I4 januari I958 aangegane verbintenissen 
heeft miskend », 

te1·wijl de draagwijdte die het bestreden 
arrest aldus toekent aan de brieven van 
26 januari en 3 februari I967, die respec
tievelijk door Dekens en door de naam
loze vennootschap Artie werden geschre
ven, onverenigbaar is met htm bewoor
dingen en, bijgevolg, de bewijskracht 
ervan miskent ; 

Overwegende dat eiseres zich in het 
derde en het vierde middel ertoe beperkt 
de grieven over te nemen die zij heeft 
aangevoerd tegen het gedeelte van het 
arrest dat over de eerste rechtsvordering 
uitspraak doet, en stelt dat h et arrest, om 
aan eiseres de derde rechtsvordering te 
ontzeggen, uitsluitencl heeft gesteund op 
de redenen op grond waarvan het de 
eerste rechtsvordering heeft verworpen; 

Dat het midclel berust op een onjuiste 
uitlegging van het arrest dat verwijst 
naar de gezamenlijke gronden die aan 
het onderzoek van de derde rechtsvorde
ring voorafgaan, met inbegrip van die 
welke aan de tweede rechtsvordering 
gewijd zijn en niet door de voorziening 
worden bekritiseerd; 

Dat de middelen niet aangenomen kun
nen worden; 

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

I 7 februari I972. - I e kamer. - Voor
zitter, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te1·s, de HH. Ansiaux, Fally en VanRyn. 

I e KAMER .. - 18 februari 1972. 

VERZEKERINGEN. VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - VERKEER · 
OP DE OPENBARE WEG, OP TERREINEN 
DIE VOOR RET PUBLIEK TOEGANKELIJK 
ZIJN EN OP ZEKERE NIET OPENBARE 
TERREINEN. -WET VAN I J .ULI I956, 
ARTIKEL 2, § l. - BEGRIP. 

De rechte1· die vaststelt dat een moto1Tijtuig 
· schade heejt ve1·oo1·zaakt toen het we1·d aj

geladen van de vmchtwagen die het · als . 

koopwaar had vervoe1·d naar een garage 
waa1· het moest w01·den gelevercl, beslist 
wettelijlc dat clit voe1·tuig op het ogenblik 
van het ongeval niet in het ve1·keer was op 
cle openba1·e weg of op de e1·mee gelijkge
strdde te1Teinen, in de zin van a1·tikel 2, 
§ 1, van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
cle aansprakelijkheidsve1·zeke1·ing inzake 
motorrijtuigen en dat dientengevolge de 
aanspmkelijkheid waartoe dit ongeval 
aanleiding leon geven, niet die was waa1'
van in deze wet spmke is (I). 

(NAAMLOZE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
« ZURICH », T. VAN CONINCKXLOO; 
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERK
TE AANSPRAKELIJKHEID « VERENIGDE 
EXPEDITIEBEDRIJVEN », VLEUGELS, NA
TIONALE BOND DER LIBERALE lVWTUA
LITEITSFEDERA'l'IES VAN BELGIE EN 
GEMEENSCHAPPELIJK l\IOTOR WAAR
BORGFONDS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I5 januari I97l door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I3I9, I320 en I322 
van het Burgerlijk Wetboek, I van de 
wet van II juni I874 op de verzekerin
gen, 2, inzonderheid § I, alinea I, van de 
wet van I juli I956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen en 97 van de Grand
wet, 

doo1·d<:tt, hoewel eiseres zowel in de 
akte van beroep als in haar conclusie liet 
gelden dat haar verzekeringsovereen
komst met tweede verweerster de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van deze 
laatste in het kader van haar vervoer
onderneming waarborgde met uitsluiting 
nochtans van haar burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid voor haar rijtuigen wan
near zij onder toepassing vielen van de 
wetgeving betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuig~n, en zulks ten deze het geval was 
aangezwn haar aangestelde het voertuig 
voortbewoog op een openbare plaats, 
mmstens op een plaats die toegankelijk 
was voor het publiek, minstens op een 
plaats die een zeker aantal personen 
mocht betreden, de trailer en de afrit 
immers op de openbare weg stonden en 
het schadeveroorzakend voertuig niet in 

(1) Raadpl. cass., 22 januari 1970 (A1·r. 
cass., 1970, biz. 456) en de no ten; 24 juni '1971 
(ibid., 1971, blz. 1077). 
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de inrit van de garage was gereden, en 
hoewel het bestreden arrest vaststelt : 
« Van Coninckxloo Michel, in opdracht en 
voor rekening van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Verenigde Expeditiebedrijven, was bezig 
met het afladen van een personenwagen 
van een vrachtwagen ingericht en be
stemd voor het vervoer van personen
wagens ; bij het afladen, en nog op de 
afrit van de v;rachtwagen, werd V1eugels, 
dte Van ConmclL'Cloo op diens verzoek 
behulpzaam was, aangereden en gekwetst 
door de personenwagen waarin Van 
Coninckxloo plaats genomen had en de 
handrem gelost had, waardoor het voer
tuig naar beneden , begon te glijden en 
niet meer tot stilstand kon gebracht wor
den daar de afrit nat was ingevolge de 
regen », clit arrest niettemin beslist dat 
eiseres tot waarborg gehouden is om de 
reden dat : « indien de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid in verband met de 
exploitatie duidelijk niet gedekt is voor 
ongevallen te wijten aan het gebruik van 
yoertuigen, daadwerkelijk ingeschakeld 
m het verkeer en onder toepassing val
lende van de wet van 1 juli 1956, het 
integendeel niet klaar is dat dit ook het 
geval is voor ongevallen veroorzaakt door 
middel van een autovoertuig, als vracht 
vervoerd binnen het kader van de nor
male exploitatie van het bedrijf, ten deze 
een vervoeronderneming ; dat het rijtuig 
dan nog niet onder toepassing van voor
melde wet valt doch nog als koopwaar 
te beschouwen is ; dat het ongeval ge
beurde bij het lossen aan de garage Vleu
gels van een voertuig afgeleverd als koop
waar voor de verkoop bestemd, op een 
ogenblik waarop dit zelfs nog niet van de 
afrit van de vrachtwagen gereden was», 

te1·wijl het in het verkeer brengen van 
een voertuig, overeenkomstig artikel 2, 
§ 1, van de wet van 1 juli 1956, alle 
maneuvers om vat die· met een motorvoer
tuig op de openbare weg worden verricht 
met het ~og op zijn inschakeling in het 
verkeer, zodat de vaststellingen van het 
arrest dat het ongeval op de afrit zelf 
g~schiedde en het voertuig als koopwaar 
diende beschouwd te worden, niet vol
stonden _om tot de waarborgverplichting 
van eiseres te besluiten (schending van 
artikel 1 van de wet van 11 juni 1874 
en artikel 2, § 1, alinea 1, van de wet 
van 1 juli 1956), het arrest de bewijs
kracht van het verzekeringscontract mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 
C:m de conclusie van eiseres op met pas-

sende wijze beantwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande bestreden te worden, 
vaststelt dat het ongeval gebeurde bij 
het afladen aan de garage Vleugels van 
een voertuig afgeleverd als « koopwaar 
bestemd voor de verkoop », op een ogen~ 
blik waarop dit voertuig nog niet van de 
afrit van de vrachtwagen gereden was; 

Dat het arrest uit die vaststellingen 
wettelijk afleidt dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe het voertuig 
op dat ogenblik aanleiding kon geven 
niet onder toepassing valt van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen; 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat in de algemene . voorwaarden 
van de met de tweede verweerster geslo
ten verzekeringsovereenkomst onder arti
kel 3, h, vermeld wordt dat de burger~ 
rechtelijke aansprakelijkheid, waartoe 
rijtuigen aanleiding geven wanneer zij 
onder toepassing vallen van de wetgeving 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
niet begrepen is in de waarborg van de 
onderschreven polis, het arrest beslist, op 
grond van de hierboven vermelde vast
stalling, dat eiseres tot dekking van het 
risico gehouden is ; · 

Dat het arrest aldus van de polis geen 
uitlegging geeft die met de termen ervan 
onverenigbaar is en tevens de in het mid
del aangehaalde conclusie van eiseres pas
send beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

18 februari 1972.- 1e kamer.- Vom·
zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleite1's, de HH. VanRyn en Bayart._ 

1 e KAMER. - 18 februari 1972. 

1o GENEESKUNST.- 0RDE VAN GE
NEESHEREN. - RAAD VAN DE 0RDE. 
- BEVOEGDHEDEN. 
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20 GENEESKUNST. - PROVINCIALE 
RAAD VAN DE 0RDE VAN GENEESHE
REN.- JNDIVIDUELE MAATREGEL TOT 
VOORKOMING VAN EEN OVERTREDING 
VAN DE REGELS INZAKE PLICHTENLEER 
OF TOT BEEINDIGING ERVAN. - BE
SLISSING WAARBIJ AAN EEN GENEES
HEER VERBOD WORDT OPGELEGD VER
DER TWEE .CABINETTEN TE BEDIENEN. 
- WETTELIJKHEID. - BEGRIP. 

1 ° De p1·ovinciale 1·aden van de 01·de van 
geneeshe1·en zijn bevoegd, niet alleen om 
de tuchtstratfen uit te sp1·eken, waa1·van 
spmke in m·tikel 16 van het lconinlclijk 
besluit n1·. 79 van 10 novembe1· 1967 (l) 
bet1·efjende deze 01·de, indien een lid van 
de 01·de aan een teko1·tkoming aan zijn 
plichten schttldig bevonden wordt, maa1· 
ook om zefce?'e individuele maat1·egelen te 
bevelen die geen tuchtstmf zijn te1· voo?·
lcoming van eim ove1·treding van de 
1·egels inzake plichtenlee1· (2). 

2° De beslissing wam·bij aan een genees
heer ve1·bod wm·dt opgelegd om verde?' 
twee cabinetten van algemene genees
kunde te bedienen gezien dit in een de?'
gelijk geval leidt tot ve1·snippe1·ing van 
de activiteit van deze geneeshee1·, tot 
discontinuiteit in de ve?'ZO?'ging van de 
patienten, tot slo1·dige beoejening van 
het be1·oep van geneeshee?' en .tot minder
waa?·dige geneeskunde, alsmede tot on
deontologische concu?'?'entie in st1·ijd met 
de beginselen van de conj1·ate1·niteit, 
is een individuele maat1·egel welke niet 
het kenmm·k ve1·toont van een tuchtst1·aj, 
die de p1·ovinciale ?'aad van de Orde van 
geneeshe1·en wettelijk lean bevelen tot 
vom·koming van ove1·tredingen van de 
?'egels inzalce plichtenlee?' of tot be
eindiging e1·van (3) . 

(o ... , T. ORDE VAN GENEESHEREN.) 

ARRE!'lT. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 10 mei 1971 gewezen door 
de Raad van beroep, met het Nederlands 
als voertaal, van de Orde der Geneeshe
ren; 
. Over het middel afgeleid uit de schen
ding · van de artikelen 6, in het bijzon
der 2°, 15, § 1, 24, § 1, van het koninklijk 
lbesluit nr . . 79 van 10 november 1967 

(1) Onder het stelsel van de artikelen 4 en 
13 van de wet van 25 juli 1938, opgeheven 
bij het koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967. 

betreffende de Orde der geneesheren, 26 
van het koninklijk besluit van 6 februari 
1970 tot regeling van de organisatie en 
de werlring van de raden van de Orde 
der geneesheren en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat de bestreden beslissing tegen 
eiser het verbod uitspreekt om twee 
kabinetten voor algemene geneeskunde 
te bedienen ; dat zij onder de feitelijke 
omstandigheden van de zaak onder meer 
vermeldt dat eiser een kabinet bedient 
te Zichem, waar hij woonachtig is, en een 
tweede kabinet in een polyldiniek te 
Aarschot, gelegen op een afstand van 
15 kilometer; dat hij op zijn consultatie 
te Aarschot ook patienten ontvangt die . 
wonen tot op verscheidene kilometers 
rond de stad en aldus tot zeer ver buiten 
de normale werkkring van zijn kabinet te 
Zichem ; dat hij geen afspraak heeft met 
andere geneesheren om bij spoedgeval in 
zijn plaats op te treden ; dat het bedienen 
van deze twee kabinetten zijn rechtvaar
diging niet kan vinden in het belang van 
de patienten ; dat, luidens de beweeg
redenen van de beslissing, het bedienen 
van twee kabinetten in de gegeven con
crete omstandigheden l 0 een disconti
nulteit in de verzorging van de patienten. 
tot gevolg heeft en tot voortvarende en 
slordige beoefening van het beroep leidt ; 
20 aanleiding geeft tot ondeontologische 
concurrentie in strijd met de beginselen 
van de confraterniteit; 3° niet overeen 
te brengen is met de medische plichten
leer, 

te?·wijl, ee?·ste onde1·deel, de bediening 
van een tweede kabinet verbieden om 
concurrentie te vermijden met de genees
heren van de tweede plaats, vreemd is 
aan de wettelijke bevoegdheden en name
lijk aan de deontologische opdracht van 
de provinciale raden van de Orde der 
geneesheren en bijgevolg een machtsover
schrijding uitmaakt ; zulke beweegreden, 
daar zij onscheidbaar is van de andere 
beweegredenen, de beslissing onwettelijk 
maakt (schending van al de aangehaalde 
wetsbepalingen, in het bijzonder van · 
artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967); 

tweede onde1·deel, de beweerde discoriti
nui:teit in de verzorging van de patienten 
en slordige beoefening van het beroep, 
ondeontologische concurrentie, en onver-

(2) Cass., 13 oktober 1969 (A1T. cass., 1979, 
blz. 156); men raadplege cass., 19 januari 
1972, supra, blz. 495. 

(3) Men raadplege cass., 16 april1962 (Bull. 
en PASIC., 1962, I, 915). 
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enigbaarheid met de medische plichten
leer, geen rechtvaardiging, ten minste 
geen voldoende grond vinden in de door 
de rechter vermelde feitelijke vaststel
lingen, zodat de aan eiser opgelegde be
perking van de uitoefeni:ng van zijn 
beroep niet wettelijk gemotiveerd blijkt 
(schending van al de aangehaalde wets
bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betrefb : 

Overwegende clat luiclens artikel 6, 2°, 
van het koninklijk beslu:it nr. 79 van 
10 november 1967 de provinciale raden: 
van de Orde der geneesheren bevoegd 
7.:ijn om te waken over het naleven van 
de regelen van de medische plichtenleer 
en over de hanclhav:ing van de eer, de 
bescheidenheicl, de eerlijldleicl en d e 
waardigheicl van de leden van de Orde ; 

Overwegende dat die bevoegclheid 
voormelde raden machtigt bepaalde indi
viduele maatregelen te bevelen ten einde 
een inbreuk op voormelde regelen van de 
medische plichtenleer te voorkomen of 
daaraan een einde te stellen of de hand
having van voormelde eer, bescheiden
heid, eerlijld1eid en waardigheid te ver
zekeren; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, na de handelingen van eiser om
standig te hebben beschreven, oordeelt 
dat het bedienen van twee cabinetten 
voor algemene geneeskunde eiser moet 
worden ontzegd omdat, in de concrete 
omstandigheden vvaarin zulks geschiedt, 
die bediening 1° een discontinui:teit in de 
verzorging van de patiii:nten tot gevolg 
heeft, en leidt tot versnippering van de 
activi teit, tot voortvarende en slordige 
beoefening van het beroep van geneesheer 
en tot minderwaardige ge:neeslnmde ; 
2° aanleiding geeft tot ondeontologische 
concurrentie en derhalve in strijd is met 
de beginselen van de confraterniteit; 
3° niet overeen te brengen is met de 
medische plichtenleer, over de naleving 
waarvan de provinciale raden van de 
Orde der geneesheren te waken hebben; 

Overwegende dat de beslissing het be
dienen van een tweede cabinet niet ver
biedt « om concurrentie te vermijden met 
de geneesheren van de tweede plaats " 
maar omdat het bedienen van twee 
cabinetten van algemene geneeslnmde, in 
de concrete omstandigheden waarin zulks 
geschiedt « aanleicling geeft tot ondeonto
logische concurrentie en derhalve in 
strijd is met de beginselen van de con
fraterniteit " ; 

Overwegende dat door aldus te beslis
sen de Raad van beroep van de Orde der 

geneesheren de machten niet overschrijdt 
die de wet hem toekent en zijn beslissing 
wettelijk rechtvaardigt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissing aanstipt 
dat eiser bij de patiiinten die bij hem op 
consultatie komen in zijn tweede cabinet, 
in de kliniek te Aarschot, ook nog huis
bezoeken aflegt, en dat zich onder die 
patiiinten personen bevinden die . ver
spreid wonen in een wi; de kring rond de 
stad 1 Aarschot, wat tot gevolg heeft dat 
eiser, bij huisbezoeken aan die patiiinten, 
zich moet begeven tot zeer ver buiten de 
normale werkkring van zijn ander cabi
net, gevestigd in het op 15 km. van 
Aarschot gelegen Zichem ; 

Overwegende dat de beslissing hieruit 
vermocht af te leiden dat de werkwrjze 
van eiser een discontinui:teit in de ver
zorging van de patiiinten tot gevolg heeft, 
leidt tot versnippering van de activiteit, 
tot slordige .beoefening van het beroep, 
tot minderwaardige geneeskunde en onge
oorloofde concurrentie, en op grond daar
van w'ettelijk kon beslissen dat zulke 
werkwijze niet overeen te brengen is met 
de medische plichtenleer; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Om d ie redenen, verwerpt de voorzie
ning ; verocirdeelt eiser in de kosten. 

18 februari 1972.- 1e kamer.- Voo?"
zitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. de Vreese. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleite?'S, de HH. Philips en DeBruyn. 

1 e KAMER., - 18 februari 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLijKE ZAKEN. 

CONCLUSIE IN HOGER BEROEP 
OEFENT KRITIEK OP EEN RED EN VAN 
DE EERSTE RECHTER. - RECHTER IN 
HOGER BEROEP HEEFT DEZE REDEN 
NIET OVERGENOMEN. - NIET VER
PLICHT TE ANTWOORDEN OP DEZE CON

CLUSIE. 

De ?'echter in hoge1· be1·oep is niet verplicht 
te antwoo1·den op een conclusie waa1·bij 
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k1·itiek wo1·dt geoefend op een 1·eden van 
de ee1·ste 1·echte1·, die hij niet !weft ove~·
genomen (1). (Grondwet, art. 97.) 

{VAN HOUTTE, T. VAN STRAETEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op he~ bestreden 
arrest, op 5 december 1969 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
bock en 18 van het koninklijk besluit 
van 15 oktober 1935 houdende reglement 
betreffende de politie en de scheepvaart 
der bevaarbare waterwegen onder beheer 
van de Staat, 

doo1·dat het bestreden arrest, onder 
wijziging van het beroepen vonnis, eiser, 
die a ileen aansprakelijk voor het liti
gieuze ongeval >vordt verklaard, veroor
deelt tot betaling aan verweerder van een 
sorn van 132.215,40 frank, vermeerderd 
met de vergoeclende interesten, de gerech
telijke interesten en in de kosten, op 
grand dat het door het m .s. << Eva " ·uit
gevoerde maneuver « onverantwoord . 
voorkomt en e iser a ls een fout client aan
gerekend te worden " terwijl « de fouten 
welke appellant, tha.ns eiser, ten laste 
van gei'ntim.eercle , thans verweerder, wil 
leggen louter bestaan in. het niet naleven 
van regle1nentaire voorschriften, m.aar 
niet in oorzakelijk verband lnumen ge
stelcl worden met het ongeval, dat zonder 
deze ook zou plaats gevonden hebben J> , 

te1"W'ijl, ee1·ste ondenleel, in cleze reclenen 
dubbelzi1migheid en tegenstrijdigheid 
schuilen wat met een ontbreken van 
redenen gelijkstaat, daar zij geen moge
lijkheid bieden te ,bepalen of verweerder 
de reglementaire bepalingen betreffende 
het voorbi jvaren inderdaad overtreden 
heeft of niet ; 

tweede oncle1·deel, het arrest niet regel
matig met redenen is omkleed, nu het het 
Hof niet in staat stelt zijn toezicht nit 
te oefenen, naardien de constatering dat 
zonder verweerders fouten het ongeval 
niettemin zou hebben plaatsgegrepen 
geen rechtvaardiging vindt in enige van 
de vaststellingen van de rechters in feite
lijke aanleg, 

(1) Cass., 4 juni 1966 (Bull. en PASIC., 1966, 
I, 1265); men raadplege cass., 1 december 
1971, supra, blz. 321. 

de1·de ondeydeel, de redenen van het 
arrest niet antwoorden op de conclusie 
van eiser die betoogcle dat het door hem 
verrichte maneuver gewettigd werd door 
de foutieve vaarwijze van de « Varo " 
(schending, voor ieder onderdeel van het 
rniddel, van alle in het middel aange
duide wetsbepalingen) : 

vV at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat er noch dubbelzinnig
heid noch teg01istrijdigheid in de door 
het rniddel gekritiseerde redenen schuilt ; 
clat' inderdaad de rechter erop wijst, 
enerzijds, dat het door het arrest beschre
ven maneuver van het m.s. « Eva ,, met 
eiser als -schipper, onverantwoord is en 
eiser als een font client aangerekend te 
worden, en, anderzijds, dat de fouten 
verweerder door eiser verweten alleszins 
niet in oorzakelijk verband staan met de 
aanvaring; dat de rechter aldus duidelijk 
vaststelt dat zelfs indien de fouten ver
weerder door eiser verweten bewezen 
zouden zijn, zij nochtans zonder oorzake
lijk verband met de aanvaring zouden 
gebleven zijn ; 

vVat het tweecle onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de constateringen 
dat eiser door het oplopen van de « Varo ,, 
vaanuig van verweerder, niet -verrast 
werd, alsook dat hij, niettegenstaande hij 
zegt geen signaal gehoorcl te hebben, naar 
stum·boord uitweek en reeds gestrekt was 
wa1meer de « Varo " begon voor te steken, 
en dat de « Varo " zijn snelheid niet op
clreef, het hof van beroep heeft lnumen 
afleiclen dat de fouten verweerder door 
eiser verweten ook inclien ze bewezen 
wa.ren op de aanvaring geen invloed kon
den hebben ; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
rechter op het « onverantwoord " maneu
ver van eiser wijst, waaraan het uitvallen 
van de « Eva " naar bakboord, enige oor
zaak naar de mening van de rechter van 
de aanvaring, te wij ten is ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eerste rechter 
twee fouten ten laste van eiser had ge
legd : 1° geen seinen aan het schip « Varo " 
gegeven te hebben om te melden dat het 
maneuver te gevaarlijk was, 2° niet aile 
maatregelen genomen te hebben om ge
vaar te verrnijden en namelijk zijn snel
heid niet te hebben verminderd; 

Overwegende dat het arrest de fout 
van eiser, en de volledige aansprakelijk
heid van deze laatste, uit andere om-
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standigheden afl.eidt, met name a) « het 
hard bakboordleggen van het roer tijdens 
het voorbijsteken door de '' Varo » om 
niet in de stenen aan de stuurboord
zijcle te lopen met het gevolg clat ... 
de « Eva » naar bakboord gezogen 
werd ... b) het feit dat «de« Eva» steeds 
dezelfde snelheid bleef behouden... : wat 
de waterverplaatsing en de zuiging in de 
hand gewerkt · heeft, dan wanneer de 
schipper (eiser) zelf verklaarde dab tij
dens het varen zijn schip wegens een 
deklast cokes, van de ene naar de andere 
zijde overhelde en moeilijk bestuurbaar 
was>>; 

Overwegende dat, vermits de door 
eiser ingeroepen conclusie de fouten be
troffen die door de eerste rechter ten 
laste van eiser werden gelegd, het hof 
van beroep die conclusie niet meer diende 
te beantwoorden daar het zich de des
betreffende beschouwingen van het be
roepen vonnis niet had toegeeigend ; 

Dat h et middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

18 februari 1972.- 1e kamer.- Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Hallemans. - Gelijlcltddende concht
sie, de H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Simont en Houtekier. 

ze KAMER. - 21 februari 1972. 

1o WETTEN EN BESLUITEN. 
BESCHIK.KINGEN DOOR DE KONING 
GETROFFEN KRACHTENS DE WETTEN 
VAN 7 SEPTEll'lBER 1939 EN 14 DECEM
BER 1944. - BESCHIK.KINGEN DIE HUN 
BINDENDE KRACHT BEHOUDEN HEBBEN 
NADAT EEN EINDE IS GEKOMEN AAN DE 
BUITENGEWONE MACHTEN DOOR DEZE 
WETTEN AAN DE KONING VERLEEND. 

2o WETTEN EN BESLUITEN. 
· BESLUITWETTEN VAN 22 EN 31 JAJ'o.'UARI 

1945. - DELEGATIES REGELMATIG BIJ 
DEZE BESLUITwETTEN VOOR 1 lVIAART 
1947 GEREGELD EN ··NIET HERROEPEN. 

- DELEGATIES DIE VAN TOEPASSING 
BLIJVEN. · 

3~ WETTEN EN BESLUITEN. 
. BESLUITWl!;T VAN 22 JANUARI 1945.-

DELEGATIES VERLEEND AAN DE MINIS
TER VAN ECONOMISCHE ZAKEN. -
VASTSTELLING VAN DE PRIJZEN. -
GRONDSLAG : BEPALINGEN VAN ARTI
KEL 2 EN NIET DIE VAN ARTIKEL 3 
VAN DE BESLUITWET. 

4o WAREN EN GOEDEREN (MIS

BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 8 OKTO
-BER 1959 HOUDENDE VERPLIOHTING 

TOT AANGIFTE DER PRIJSVERHOGINGEN. 
- WETTELIJKE GRONDSLAG. 

5° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN.- 0NJUISTE UITLEGGING 
VAN DE AANHEF VAN EEN BESLUIT.
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS· 
KRACHT VAN DE AKTEN. 

6o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONCLUSIE. - BESLISSING DIE DE 
BEWIJSVOERING VAN DE CONCLUSIE 
WEERLEGT DOOR DE REDEN OP TE 
GEVEN WAAROM ZIJ DEZE VERWERPT. 
- REGELMATIG GEJ\>IOTIVEERDE BE· 
SLISSING. 

7° WETTEN EN BESLUITEN. -WET 
VAN 7 SEPTEMBER 1939 WAARBIJ AAN 
DE KONING BUITENGEWONE MACHTEN 
WORDEN VERLEEND . - REGELS EN 
PROCEDURE VASTGESTELD VOOR DE 
DOOR DE KONING TE NEMEN WETS
KRACHTIGE BESCHIKKINGEN. - RE
GELS EN PROCEDURE NIET VAN TOE· 
PASSING OP DE MINISTERIELE BESLUI
TEN UITGEVAARDIGD TER UITVOERING 
VAN DE DOOR DE KONING GETROFFEN 
BESCHIKKINGEN. 

go WAREN EN GOEDEREN (MIS

BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
MINISTERIEEL BESLUIT VA.l."\f 8 OKTO
BER 1959 HOUDENDE VERPLICHTING 
TOT AANGIFTE DER PRIJSVERHOGINGEN. 
- BESLUIT lliOET DE NOODZAAK VAN 
DEZE REGLElliENTERING NIET VAST
STELLEN. 

go WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 8 OKTO
BER 1959 HOUDENDE VERPLICHTING 
TOT AANGIFTE DER PRIJSVERHOGINGEN. 
- BESLUIT WAAROVER NIET IN MINIS
TERRAAD l\iOET WORDEN BERAAD
SLAAGD. 

10° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GE
SCHRIFT. - BE"WIJSKRACHT ·vAN DE 

AKTEN. - · STRAFZAKEN. - 0NJUISTE 
UITLEGGING VAN EEN WET 01!'" V A:N EEN 
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REGLEMENT. - GEEN MISKENNING VAN 
DE BE"WIJSKRACHT VAN DE AKTEN, 

ll0 RAAD VAN STATE.- AFDELING 
WETGEVING. - WET VAN 23 DECEM
BER 1946, ARTIKEL 2. - DRINGEND
HEID WAARDOOR DE MINISTERS ERVAN 
WORDEN ONTSLAGEN SOl\iMIGE VOOR· 
ONTWERPEN AAN DE AFDELING WET· 
GEVING VOOR TE LE'GGEN. - BEOORDE
LING DOOR DE MINISTERS. - GRENS. 

12° RAAD vAN STATE. - AFDELING 
WETGEVING. - WET VAN 23 DECEM
BER f946, ARTIKEL 45. - 0NDERWERP 
VAN DEZE WETTELIJKE BEPALING. 

1° De wetskmchtige bepalingen die regel
matig do01· de Koning zijn vastgesteld 
ove1·eenkomstig buitengewone machten, 
welke hem we1·den ve1·leend doo1· de wetten 
van 7 septembe1· 1939 en 14 decembe1· 
194·4, hebben hun bindende kmcht behou
den na 28jebntari 1947, op welke datum 

(1) Cass., 26 mei 1952 (B-ull. en PAsrc., 1952, 
I, 617) en noot 3, blz. 618; 12 april 1954 
(ibid., 1954, I, 708); 2.2 april1966 (ibid., 1966, 
I, 1066); 16 september 1966 (A1-r. cass., 1967, 
blz. 70). - R aad van State, 21 oktober 1955 
(Vm·z., 1955, blz. 843); 29 juni 1962 (i bid., 
1962, blz. 588); 2 oktober 1964 (ibid ., 1964, 
blz. 742). 

(2) De besluitwet van 22 januari 1945 gewij
zigd bij en aangevuld door verschillende wets
krachtige bepalingen en verschillende wet
ten, is onlangs gewijzigd bij de wet van 
30 juli 1971 en deze onderscheiden bepalingen 
zijn de wet geworden van 30 juli 1971 betref
fende de economische reglementering en de 
prijzen. 

(3) De besluitwet van 31 januari 1945, 
gewijzigd bij de besluitwet van 7 februari 
1947, is opgeheven bij artikel 25-2 van de 
wet van 4 juli 1962 waarbij de R egering ge
machtigd wordt s tatistische en andere onder
zoekingen te houden betreffende de demo
grafische, econoffiische en sociale toestand 
van het land. 

(4) Cass., 2 oktober 1950 (Bttll. en PASIO., 

1951, I, 40); 5 juli 1954 (ibid., 1954, I, 967); 
17 mei 1963 (ibid ., 1963, I, 987); 22 april 1966 
(ibid., 1966, I, 1066); 16 september 1966 
(An· . cass., 1967, blz. 70); Raad van State, 
arresten van 2 oktober 1064 (Vm·z., 1964, 
blz. 742) en · 25 januari 1969 (ibid., 1969, 
blz. 60); afdeling wetgeving, advies van 
22 december 1954 (Gedr. st. Kamer, 1054-1055, 
nr. 216, 1°, blz. 4 en 5) en van 5 juli 1971 
(Gedr. st. Senaat, 1970-1971, nr. 682, biz. 47 
en vlg.). 

aan deze machten een einde is gekomen 
kmchtens het enig a1·tikel van de wet van 
10 maa1·t 1947 (1). 

2° De delegaties die 1·egelmatig voo1· 
1 maa1·t 1947 we1·den ge1·egeld doo1· de 
besluitwet van 22 janua1·i 1945 bet?·ej
jende het beteugelen van elke inbreuk op 
de 1'eglemente1·ing bet1·efjende de bevoor
mding van het land (2) en doo1• de 
besluitwet van 31 janua1·i 1945 waa1·bij 
aan de M iniste1· van Economische Zaken 
de bevoegdheid ve1·leend w01·dt om alleen 
of gemeenschappelijk met andm·e minis
te?'S tot zekeTe onde1·zoekingen ove1· te 
gaan (3), en die niet we1·den he?'?'oepen, 
blijven van toepassing na 28 j eb1·uari 
1947 (4). 

3o De delegaties die inzake p1·ijsvaststelling 
wonlen ve?'leend aan de ministe1' tot 
wiens bevoegdheid de economische zaken 
beh01·en doo1· de besluitwet van 22 janua1·i 
194.5 betTefjende het beteugelen van ellce 

De Raad van State maakt een onderscheid 
tussen de delegaties verleend door artikel 3, 
lid 1; van de besluitwet van 22 januari 1945 
en de delegaties verleend door de andere leden 
van ditzelfde artikel, aangezien de bepalingen 
van lid 1, volgens de afdeling wetgeving, aan 
de ministers een « discretionaire reglemen
teringsbevoegdheid toekennen" « zonder hun 
de minste regel of gedragslijn voo~ te schrij
ven >> . 

De diverse bepalingen van dit artikel kun
n en blijkbaar moeilijk worden gescheiden. Zo 
lid 1 weliswaar een tamelijk grote reglemen
taire bevoegclheid toekent, gebeurt die evenwel 
met inachtneming van de in de andere !eden 
voorgeschreven regels en richtlijnen. 

Aldus nauwkeurig omlijnd en omschreven 
schijnen de door artikel 3 toegekeude delega
ties de bevoegdheden niet te overschl'ijden 
welke aan de Koning werden verleend door de 
opdrachtswetten van 7 september 1939 en 
14 december 1944, wanneer m en aanneemt 
dat de wetgever de uitvoerende macht kan 
toestaau aan de ministers de « bijkomende " 
reglementaire macht ovel' te dragen, zonder 
overtreding van de artikelen 25, lid 2, en 67 
van de Grondwet. (Zie onder meer . ep . pmt. 
d1·. belge, v 0 Pouvoi1· executif, nr. 18 : zie ook 
V AUTI !IER, P1·ecis de d1·oit administmtif de la 
Belgique, uitg. 1950, nr. 44; P. W'IGNY, 
P1·incipes generaux de droit administratif, 
uitg. 1962, =s. 99 tot 101; F . DE VISSCHER, 

« Over de verordeningsmacht van ministers 
en van de administratieve overheidslichamen "• 
Tiidschrift voo1· bestuu}•swetenschappen, 1947, 
blz. 205 en volg., inz., biz. 207 en 217; C. WIE-
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inb1·euk op de ?"eglemente?·ing bet?·ef
fende de bevoon·ading van het land, zijn 
geg?"Ond op de bepalingen van a1·tilcel 2 
van dit besluit en, niet op die vcm 
m·tikel 3 (1). 

4° Het ministe1·ieel besluit van 8 oktobe1· 
1959 houdende ve?"Jilichting tot aangifte 
de1· p1·ijsve1·hogingen en de ministeTiele 
besluiten van 2 septembe?' 1966 en 
21 oktobe1· 1968 wellce deze bepalingen 
uitgeb1·e1:d of gewijzigd hebben, vinden 
een wettelijlce g?·onclslag in m·tikel 2 van 
de besluitwet van 22 januaTi 1945 be
t?'etfende het beteugelen van ellce inb1·eulc 
op de ?'eglemente?·ing bet1·efjende de be
voo?Tacling van het land (2) . 

5° De O?~jttiste uitlegging van cle aanhef 
van een besluit leve1·t geen mislcenning 
op van de bewijslcmcht van de alcten (3). 
(B.W., art. 1319 en 1320.) 

6o Regelmatig gemotivee1·d is de beslissing 
die cle in een conclusie voo1·gedmgen 
bewijsvoe1·ing van een pa1·tij wee1'legt en 

N~<:R, Rechm·ches SU?' le pottvoir reglementai?·e 
cles ministeres, Paris, 1970, biz. 283 tot 285. 

(1) Het ministerieel besluit van 8 oktober 
1959 houdende verplichting tot aangifte der 
prijsverhogingen waarvan de bepalingcn 11ijn 
uitgebreid door en gewijzigd bij de ministeriele 
b ~sluiten van 2 september 1966 en 21 oktober 
1968, grondslag van de vervolgingen, vermeldt 
dat het onder meer is genomen ter uitvoering 
van de besluitwet van 22 januari 1945 betref
fende het beteugelen van elke inbreuk op de 
reglementering betreffende de bevoorrading 
van het land. 

Elkeen wordt geacht de wet te kennen, 
zodat de besluiten niet moeten vermelden het 
artikel van de wet of van de rechtskrachtige 
bepaling, waarop hun voorschriften steunen, 
en evenmin de wet of de rechtskrachtige 
bepaling, waarop zij zijn gegrond. Indien zij 
dergelijke vermeldingen bevatten, hangt htm 
wettelijkheid er niet van af : hij die ze uitlegt 
dient ze te vervangen door de wettelijke bepa
ling die de echte grondsla.g ervan vormt (men 
raadplege cass. , 5 juli 1954 en de conclusie 
van het openbaar ministerie, Bull. en PASIC., 
1954, I, 967; 30 juni 1958, ibid., 1958, I, 1219 
en noot 2; 17 mei 1963 en de conclusie van 
Procureur-generaal Ganshof van der Meersch, 
toen advocaat-generaal, ibid., 1963, I, 987 ; 
Raad van State, 18 maart en 16 mei 1958, 
Vm·z., 1958, blz. 245 en 418; 2 oktobeL' 1964, 
ibid., 1964, blz. 742; 15 januari 1969, ibicl., 
1969, blz. '60). 

(2) De wettelijkheid van voormelde beslui
ten werd niet betwist tijdens de voorbereiding 
van de wet van 30 juli 1971 tot wijziging van 
de besluitwet van 22 januari 1945 - wet be, 

die de ?'eden aangeeft waa1·om zi.i deze 
bewijsvoe1·ing ve1·we1"Jit (4). (Grondwet, 
art. 97.) 

7° 8° en 9° De bepalingen van m·tilcel 1 
van de wet van 7 septembe1· 1989 waa1·bij 
aan de Koning buitengewone machten 
wo1·den ve1·leend tot vaststelling van de 
1·egels en de p1·ocedu1·e volgens wellce hij 
wetslc1·achtige beschilclcingen lean t1·e tfen, 
zijn niet van toepassing op de minis
te?·iele besluiten ttitgevaardigd te1· uit
voe?·ing van deze beschilclcingen. 

Dientengevolge moesten het ministe1·ieel 
beslttit van 8 olctobe1· 1959 houdende 
ve1·pl·ichting tot aangifte de1· p7·ijsve1'lw
gingen en de besluiten, die het aangevuld 
en gewijzigcl hebben, noch de noodzaalc 
van deze ?'eglemente1·ing vaststellen no.ch 
in ministerraad wonlen oveTlegd. 

10° De onjuiste uitlegging van een wet of 
van een 1·eglement leve1·t geen mislcenning 
op van de bewijslcmcht van deze alcten (5) . 
(B.W., art. 1319 en 1320.) 

treffende de economische reglementering en de 
prijzen. Deze besluiten werden integendeel 
beschouwd als de gronclslag van het prijsbe
leid van de Regering (Verslag van de Commis
sie van de Kamer van Volksvertegenwoorcli
gers, Gcd.r. St. Kamer, 1970-1971, nr. 966-7, 
blz. 11, en het verslag van de Senaatscommis
sie, Gedr. St. Senaat, 1970-1971, n.r. 681, 
b iz. 11 en 13) en de bepaling van artikel 2 
van de besluitwet, waarbij de Minister van 
Economische Zaken gemachtigd wordt om aile 
modaliteiten uit te vaardigen, die nodig zijn 
voor de tenuitvoerlegging en de toepassing 
van de artikelen 1 en 2, is aileen aangevuld 
met de woorden « namelijk de aangi£te van 
prijsverhoging " om te vermijden dat de voor
geschreven reglementering zou vervallen, in
ellen deze besluiten werden ·uitgesteld (Recht
vaardiging van het amendement Califice, 
Gedr. St. Kamer, 1970-1971, nr. 966-4; verslag 
van de Commissie van de Kamer van Volks
vertegenwoordigers, Gedr. St. Kamer, 1970-
1971, nr. 966-7, blz. 24; verslag van de 
Senaatscommissie, Gedr. St. Senaat, 1970-
1971, nr. 682, blz. 5, 2°; verklaring van de 
Minister van Economische Zaken in de Kamer 

· van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, 
Pari. Hand. Kamer, 1 juni 1971, blz. 24, 
en Pari. Hand. Senaat, 20 juli 1971, biz. 2690 
en 2692, 2o). 

(3) Vgl. cass., 27 september 1971, supra, 
biz. 95. 

(J) Men raadplege cass., 28 juni 197l (Arr. 
cass., 1971, blz. 1117. 

(5) Cass., 27 september 1971, waarvan 
sprake in voorgaande noot 3. 
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11° H et staat aan de ministe1·s, onde1· V001'
behoud van hun politieke vm·antwoo?'
deUjkheid, te oo1·delen ove1· de d?·in
gendheid, waa1·doo1· zij e1·van ontslagen 
w01·den het be1"edenee1·d advies van de' 
afdeling wetgeving van de Raad van 
State in te winnen ove1· de voo1'ontwe1-pen 
van wetten of van o?"ganieke en ?'egle
mentai?·e uitvoe1·ingsbesluiten. (vVet van 
?3 december 1946, art. 2.) 

12o A1·tikel 45 van de wet van 23 decembe1· 
194.6 houdende instelling van een Raad 
van State heeft geen bepaling willen 
geven van de hoogd1·ingendheid in a?·ti
kel 2 ve1·meld, · waa1·doo1· de ministe1·s 
e1·van ontslagen w01·den sommige vo01:
ontwe1-pen aan de ajdeling wetgeving 
vctn de Raad van State voo1· te leggen, 
mam· heeft wel een o1·ganisatie1·egel willen 
stellen voo1· deze afdeling wannee1· in 
spoedeisende gevallen de ove1·heid, die 
ze aanhangig maakt, binnen een te1'mijn 
van ten hoogste d1·ie dagen mededeling 
van het advies of van het voo1'ontwe1-p 
vmagt. 

(FAUREINS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het best.reden 
arrest, op 17 juni 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3 van de 
besluitwet van 22 januari 1945 en 1 van 
de besluitwet van 31 januari 1945, a ls
mede van de bewijskracht dier bepalin
gen, van artikel 1 van de wet van 7 sep
tember 1939 en van het enig artikel van 
de wet van 10 maart 1947, alsmede van 
de aanhef van het ministerieel besluit 
van 8 oktober 1959, 

doo1'dat, om eiseres te veroordelen, het 
bestreden arrest het ministerieel besluit 
van 8 oktober 1959 wettelijk verklaart 
op grond van de stelling dat de delegaties 
van bevoegdheden verleend bij artikel 3 
van de besluitwet van 22 januari 1945 
en bij artikel 1 van de besluitwet van 
31 januari 1945 geheel hun doelmatigheid 
behouden, vermits « bij ontstentenis van 
uitdrukkelijke of stilzwijgende opheffing 
de bepalingen die door de Koning krach
tens delegatie van bevoegdheid zijn vast
gesteld, bindend blijven », 

I . . 

te1·wijl, door aldus te beslissen, 

ee1·ste ondeTdeel, het arrest in de bepa
lingen van de besluitwetten van 22 en 

31 januari 1945 geen onderscheid maakt 
tussen de verorclenende bepalingen die 
aan alle staatsburgers verplichtingen of 
verbod opleggen en die van kracht blij
ven, en de bepalingen waarbij de Koning 
zich beperkt tot delegatie of subdelegatie 
van bevoegclheden, welke bepalingen 
noodzakelijk ophielden van kracht te 
zijn met de machten van de Koning zelf, 
waaraan de wet van 10 maart 194 7 een 
einde had gemaakt ; 

tweede onde1·deel, het arrest de bewijs
kracht miskent van de aanhef van voor
noemd ministerieel besluit, waarin de 
minister vermeldt dat hij het besluit 
neemt krachtens de bevoegdheden hem 
door de Koning gedelegeerd krachtens de 
besluitwetten van 22 en 31 januari 1945 : 

Wat het eerste ondercleel betreft : 

Overwegencle dat enerzijds de wet van 
10 maart 1947 zich ertoe heeft beperkt 
28 februari 1947 als einddatum te stellen 
voor de bu.itengewone mach ten die aan de 
Koning werden verleend bij de wet van 
7 september 1939, gewijzigd bij de wet 
van 14 december 1944, en de besluitwet
ten van 22 en 31 januari 1945 niet heeft 
opgeheven; 

Overwegende anderzijds dat de wet 
van 7 september 1939 geen tijdgrenzen 
heeft gesteld waarbinnen de bepalingen 
die de Koning krachtens de hem ver
leende machten regehnatig heeft vastge
stelcl, bindende kracht hebben; 

Dat hieruit volgt dat de delegaties van 
bevoegdheden die regelmatig bij ge
noemde besluitwetten geregeld werden 
v66r de datum bij de wet van 10 maart 
194 7 vastgesteld en die niet herroepen 
werden, van toepassing blijven ; 

Overwegende dat de delegaties betref
fende prijsvaststelling, verleend aan de 
minister tot wiens bevoegdheid de eco
nomische zaken beh01·en, niet gegrond 
zijn op artikel 3 van de besluitwet van 
22 januari 1945, maar wel op artikel 2 
van genoemd besluit, dat de minister 
machtigt « om alle modaliteiten uit te 
vaardigen die nodig zijn voor de tenuit
voerlegging en de toepassing van de " des
betreffende » bepalingen, die werden 
vastgesteld bij de artikelen 1 en 2 van 
de besluitwet >> ; 

Dat bet ministerieel besluit van 8 okto
ber 1959, dat op die delegaties gegrond 
is, wet.telijk is ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
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Overwegende dat de interpretatie van 
de aanhef van een ministeriee1 besluit, 
al is zij verkeerd, geen miskenning van 
de bewijskracht der alden oplevert ; 

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

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

dom·dat, om het onderscheid te verwer
pen dat eiseres voorstelde tussen de nor
matieve bepalingen van de besluitwetten 
van 22 en 31 januari 1945 en die waarbij 
del.egaties van bevoegdheden werden in
gesteld, het arrest zich beperkt te ver
klaren dat « die ontleding niet overeen
stemt met de a lgemene opzet van die 
besluiten "• 

tenvijl de algemene opzet van die 
besluitwetten, zoals in het bestreden 
arrest beschreven, niet he~ onderscheid 
ontzenuwt tussen de normatieve bepalin
gen en de bepalingen die bevoegdheden 
delegeerden, waaruit volgt dat het arrest 
geen passend antwoord geeft op de con
clusie van eiseres : 

Overwegende dat, om het door eiseres 
gemaaltte onderscheid af te wijzen, het 
arrest stelt dat « die ontleding niet over
eenstemt 1net de algemene opzet van die 
besluiten "• en het aldus h et betoog van 
eiseres tegenspreeltt en de reden opgeeft 
waarom het dit verwerpt ; 

Dat het aldus passend antwoordt op 
de conclusie van eiseres; 

Dat dientengevolge h et middel feite
lijke grondslag mist ; 

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

doonlat, mn het verweer van eiseres 
te verwerpen volgens hetwelk de maat
regelen van het 1ninisterieel besluit van 
8 oktober 1959 geen aanvullende bijzon
derheden zijn, maar werkelijke innova
ties inzake wetgeving, vermits er met 
name nieuwe en oorspronkelijke ver
plichtingen worden door opgelegd -
aangifte van voorgenomen prijsverhogin
gen en blokkering gedurende een be
paalde tijd van de prijzen - en nieuwe 
telastleggingen en sancties worden door 
ingevoerd - niet-aangifte van prijsver
hogingen en niet-blokkering gedurende 
een bepaalde tijd van de prijzen - , van 
welke verplichtingen, telastleggingen en 
sane ties zelfs niet een kiem te vinden is 
in de verordenende bepalingen van de 
besluitwetten van 22 en 31 januari 1945 
of in hun latere wijzigingen, het arrest 

slechts aanvoert dat ongegrond is het 
verwijt dat tot de bevoegde minister 
wordt gericht « iets nieuws inzake wet
geving te hebben gebracht door een oor
spronkelijke verplichting op te leggen of 
door een telastlegging in te voeren, die 
buiten het raam vallen van die welke bij 
de besluitwet van 22 januari 1945 zijn 
vastgesteld "• 

te1·wijl het arrest in het onzekere laat 
of het ontkent dat de bepalingen van het 
ministerieel besluit van 8 oktober 1959 
de kenmerken vertonen van nieuwigheid 
een oorspronkelijkheid inzake wetgeving 
waarop eiseres heeft gewezen, dan wel of 
het die kenmerken aanneemt, maar be
slist dat de minister niettemin zodanige 
maatregelen mocht treffen : 

Overwegende dat, om het verwijt on
gegrond te verklaren, dat tot de minister 
werd gericht iets nieuws inzake wetgeving 
te hebben gebracht door oorspronke
lijke verplichtingen op te leggen of door 
telastleggingen in te voeren die buiten 
het raam vallen van die welke bij de be
sluitwet van 22 januari 1945 zijn vast
gesteld, het arrest erop wijst dat, « door 
de producenten of de invoerders te ver
plichten vooraf bij de bevoegde adminis
tratieve dienst aangifte te doen van elke 
prij sverhoging die zij voornemens zijn op 
de Belgische markt toe te passen, en door 
genoemde producenten en invoerders te 
verplichten hun prijzen op het vroeger 
peil te houden gedurende zes maanden te 
rekenen vanaf de aangifte van verhoging, 

' de minister van economische zaken 
slechts heeft voorzien in de uitvoering 
van en in het toezicht op de uoepassing 
van de geldende reglementering " ; 

Overwegende dat blijkens die overwe
ging het hof van beroep aanneemt dat ·de 
minister van economische zaken de be
voegdheid had om de maatregelen die 
zijn bepaald in het besluit van 8 oktober 
1959, te nemen; dat het arrest derhalve 
niet dubbelzinnig is, zoals werd aange
voerd; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artike1en 97 van de 
Grondwet en 1, lid 1, van de wet van 
7 september 1939 waarbij aan de Koning 
buitengewone machten worden toege
kend, 

dom·dat, om het middel te verwerpen 
dat eiseres bij conclusie heeft voorgedra
gen en waarin zij heeft gesteld dat het 
ministerieel besluit van 8 oktober 1959 
onwettelijk is omdat het artikel 1, lid 1, 
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van de wet van 7 september 1939 
schendt, volgens hetwelk aan twee voor
waarden (noodzakelijkheid en dringend
heid) moet worden voldaan opdat de door 
de Koning vastgestelde bepalingen kracht 
van wet kunnen verkrijgen, het arrest 
zich beperkt te antwoorden dat de uit
voerende macht op eigen verantwoorde
lijkheid oordeelt over de noodzakelijkheid 
en de dringendheid van de bepalingen die 
zij vaststelt, 

te1·wijl het arrest a ldus niet passend 
antwoordt op de conclusie van eiseres, 
die aan de minister niet verweet of de 
nooclzakelijld1eid enjof de dringendheid 
onjuist te hebben beoordeeld maar wei 
zelf te hebben erkend dat die nooclzake
lijkheid ontbrak, vermits in de aanhef 
van het besluit van 8 oktober 1959 deze 
noodzakelijkheid niet wordt ingeroepen : 

Overwegende dat enerzijds, als ant
woord op het venveer van eiseres, het 
arrest stelt "dat de hoven en rechtbanken 
niet bevoegd zijn om zich te mengen in 
de ministeriele beslissingen betreffende 
de a lgemene staatshuishouding, die geno
men worden wegens bijzondere omstan
digheden welke de uitvoerende macht op 
eigen verantwoordelijkheid beoordeelt » ; 

Overwegencle dat anderzijds het minis
terieel besluit van 8 oktober 1959 geen 
besluit is dat wercl genomen krachtens 
de wet van 7 september 1939, maar een 
uitvoeringsbesluit krachtens de besluit
wetten van 22 en 11 januari 1945 is; dat 
dit besluit niet onderworpen was aan de 
regels gesteld bij de wet van 7 september 
1939 voor de uitoefening van de buiten
gewone machten die deze aan de Koning 
verleent; 

Dat het arrest aldus haar beslissing 
regelmatig met redenen heeft omkleed 
en wettelijk heeft verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1 van de wet van 
7 september 1939 en van de bewijskracht 
van de bepalingen van de besluitwetten 
van 22 en 31 januari 1945 en van het 
ministerieel besluit van 8 oktober 1959, 

doo1·dat, om het middel van onwette
lijld1eid te verwerpen dat eiseres hieruit 
afleidt dat het vaststaat dat, in strijd 
met artikel 1; lid 1, van de wet van 
7 september 1939, het ministerieel be
sluit van 8 oktober 1959 niet in minister
raad werd overlegd, het arrest beslist dat 
genoemd ministerieel besluit slechts « een 
aanvullende maatregel is die onontbeer
lijk is voor de uitvoering van de door de 
Koning vastgestelde bepalingen », 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, artikel 1 van 
de wet van 7 september 1939 de Koning 
slechts machtigde om bepalingen met 
kracht van wet vast te stellen bij een in 
ministerraad overlegd besluit en de 
minister van de Koning geen ruimere 
bevoegdheden kan krijgen dan die welke 
aan de Koning werden verleend ; 

tweede onde1·deel, zeggen dat het minis
terieel besluit van 8 oktober 1959 slechts 
een maatregel of een reeks van maatrege
len is die voor de uitvoering van de door 
de Koning vastgestelde bepalingen on
ontbeeclijk is, een miskenning oplevert 
van de bewijskracht van de bepalingen 
van dit ministerieel besluit dat nieuwe en 
oo.rspronkelijke verplichtingen oplegt, de 
overtrading ervan als nieuwe misdrijven 
bestempelt en nieuwe en oorspronkelijke 
sancties stelt, alsmede een miskenning 
van de bewijskracht van de bepalingen 
van de besluitwetten van 22 en 31 januari 
1945 en van hun latere wijzigingen, die 
hierin op generlei wijze, zelfs niet impli
ciet, voorzien : · 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de reglementering 
van 8 oktober 1959, die uitgevaardigd 
werd op grond van de bevoegdheden die 
aan de minister van economische zaken 
werden gedelegeerd bij de artikelen 1 en 2 
van de besluitwet van 22 januari 1945 
waarvan zij slechts een noodzakelijke uit
voeringsmodaliteit is, niet onderworpen 
was aan de bijzondere procedure voorge
schreven bij de wet van 7 september 
1939; 

Dat het eerste onclerdeel van het mid
del naar recht faalt ; 

vVat het tweecle onclerdeel betreft : 

Overwegende dat de verkeerde uitleg
ging van de wetten en verordeningen geen 
grief van miskenning van de bewij skrach t 
der alden kan opleveren ; 

Dat trouwens de draagwijdte die het 
arrest aan de besluitwetten van 22 en 
31 januari 1945 en aan h et ministerieel 
besluit van 8 oktober 1959 toekent, een 
juiste uitlegging van die bepalingen is ; 

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

Over het zesde midclel';' a fgeleid uit de 
schending van artikel 2, lid 2, van de wet 
van 23 december 1946 houdende instelling 
van een Raad van State, 

doo1·dat, ter verwei·ping van de grief 
van onwettelijld1eid van het ministerieel 
besluit van 8 oktober 1959, die hieruit 
werd afgeleid dat over het besluit het 
met redenen omklede ad vies van de afde-
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ling wetgeving van de Raad van State 
niet werd ingewonnen, het arrest beslist 
dat alleen de regering en het parlement 
bevoegd zijn om te beoordelen of de 
vereiste voorwaarden voor spoedbehan
deling aanwezig zijn om de verplichte 
tussenkomst van de Raad van State ter 
zijde te laten, 

tenvijl enerzijds de interpretatie die 
het arrest aan artikel 2 van de wet van 
23 december 1946 geeft, aan dit artikel 
al zijn betekenis ontneemt en anderzijds 
het begrip speodeisende gevallen om
schreven wordt in artikel 45 van ge
noemde wet : 

Overwegende enerzijds dat het aileen 
aan de ministers staat, onder voorbehoud 
van hw1 politieke verantwoordelijk
heid, te oordelen over de hoogclringi:md
heid, op grond waarvan zij ontslagen zijn 
van de verplichting om het beredeneerd 
advies van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State in te winnen over de 
voorontwerpen van organische en regle
mentaire uitvoeringsbesluiten ; 

Overwegende anderzijds dat artikel 45 
van de wet van 23 december 1946 niet 
een bepaling wil geven van de hoogdrin
gencUl.eid in artikel 2 vermeld, maar wel 
een organisatieregel wil stollen voor de 
afdeling wetgeving van de Raad van 
State, wanneer in spoedeisende gevallen 
de overheid die ze aanhangig maakt, 
binnen een termijn van ten hoogste 
clrie dagen mededeling van heu advies of 
van b et voorontworp vraagt; 

Dat de beide onderdelen van het mid
del naar reoht falen ; 

En overwegende dat de substantiiile of 
op straffe van nietigheid voorgesohreven 
reohtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

21 februari 1972.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse. - Gelijk
luiclende concl~tsie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Van Werveke (van de balieteBrussel). 

ze KAMER. - 21 februari 1972. 

HOGER BEROEP.- STRA,FZAKEN. 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
VRIJSPRAAK DOOR DE POLITIERECHT· 

BANK. - ENKEL HOGER BEROEP VAN 
DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ.- WIJZIGING 
EN TOEKENNING VAN SCHADEVERGOE
DING DOOR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK. - EENSTEl\>IMIGHEID VEREIST. 

H et vonnis van de co?"?"ectionele 1·echtbank 
clat op het enlcel ontvanlcelijlce hoge1· 
be1·oep van de bu1·ge1·lijlce pa1·tij ~egen 
een m·ijsp1·elcend vonnis van de politie
?"echtbank, aan deze pm·tij schadeveTgoe
cling heejt toegelcend, moet vaststellen dat 
het met eenstemmigheicl is gewezen, in 
zove1· het het miscl1·jjj, g1·onclslag van de 
btt?·ge?"lijlce ?"echtsv01·cle1·ing, bewezen ve?"
lclcta?"t (1). (Sv., art. 2llbis.) 

(JORIS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« SACHETA n, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « GIVERKO n.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 september 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Charleroi; 

Overwegencle dat de eisers hun voor
ziening hebben beperkt tot de civielrech
telijke beschikkingen van het vonnis ; 

I. W at de voorziening van Marcel 
J oris, beklaagcle, betreft : 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2llbis van het 
Wetboek van strafvordering, 

cloonlat het bestreden vonnis eisers 
vrijspraak handhaaft wegens de niet
ontvankelijkheid van het hoger beroep 
van het openbaar ministerie, maar des
ondanks naar burgerlijk recht verklaart 
dat de aan eiser verweten feiten bewezen 
zijn en hem tot schadevergoeding veroor
deelt, zonder uitspraak te doen met de 
eenparige stemmen van zijn leden, 

te1·wijl die eenparigheid vereist is voor 
de veroordeling van een beklaagde die 
door de politierechtbank was vrijgespro
ken: 

Overwegende dat eiser door de politie
rechtbank werd vrijgesproken; dat de 
correctionele rechtbank die van de zaak 
kennis heeft genomen op hoger beroep 

(1) Cass., 8 juni 1970 (AIT. cass., 1970, 
blz. 94) en de in de noot vermelde verwijzin
gen, inzonderheid noot 1, blz. 251, onder 
cass., 14 oktober 1940 (Bull. en PAsiC., 1940, 
I, 249). 
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van de burgerlijke partij," dat aileen ont
vankelijk was, eiser, die definitief w~rd 
vrijgesproken, aansprakelijk heeft ver
klaard voor de feiten die het voorwerp 
van de telastlegging uitmaakten; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank riiet, zonder vast te stellen dat 
zij uitspraak deed met de eenparige 
stemmen van haar leden, kon beslissen 
dat de ten laste gelegde feiten bewezen 
waren en op grond van d_ie feiten eiser 
veroordelen tot schadevergoeding ; 

Dat het vonnis derhalve artikel 2llbis 
van het W etboek van strafvordering 
heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Wat de voorziening van de naam
loze vennootschap Sacheta, burgerrechte-_ 
lijk aansprakelijke partij, betreft : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag ache te slaan, niet 
blijkt dat eiseres, burgerrechcelijk aan- . 
sprakelijke partij, haar voorziening heeft 
betekend aan de partij tegen wie deze is 
gericht; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Dat nochtans ten gevolge van de hierna 
uitgesproken vernietiging op de voorzie
ning van eiser, de beslissing waarbij 
eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk 
werd vcrklaard voor de kosten en de 
schadcvergoeding geen bestaansreden 
·meer heeft ; 

On'l die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel van eiser 
dat geen meer uitgebreide cassatie tot 
gevolg zou lnuu1en hebben, vernietigt 
het bestreden vomus, in zover het eiser 
\ r.eroordeelt ; zegt dat de beslissing waar
bij eiseres bcugerrechtelijk aansprakelijk 
werd verldaard voor de tegen eiser uit
gesproken veroordelingen, geen bestaans
reden meer heeft; beveelt dat van clit 
a.n·est melding zal worden gemaakt op 
de k ant v an de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt. verweerster in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Ber
gen, zitting houdende in boger beroep. 

21 februari 1972.- 28 kamer.- VooT
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
·Ve1·slaggeve1·, de H. Closon. - Gelijkltd
clende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
·H. de Stexhe (van de balie te Charleroi). 

CASSATIE, 1972. - 19 

28 KAMER. - 2{ februar.i. 1972 . . · 

1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- STRAFZ.A.KEN. - G:EVAL WAARIN DE 
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL 
OPLEC\T. - GETUIGENis. - So:EyE
REINE BEOORDELING DOOR DE FE;J:TEN-
RECHTER. - GRENZEN. ' ' 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- ST.RAFZAKEN.
CONCLUSIE. ~ BESLISSING DIE DE 
FEITELIJKE GEGEVENS PRECISEERT 
WAAROP ZIJ IS GEGROND. -BESLISSING 
DIE ALDUS ANTWOORDT OP DE CONCLU
SIE WAARIN VERSCHEIDENE OF STRIJ
DIGE ' FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN 
UITEENGEZET.- REGELllfATIG GEl\10TI
VEERDE BESLISSING. 

1° W annee1· de wet in stmjzaken geen bij
zonder bewijsmiddel oplegt, oo1·deelt de 
jeitem·echte1· soeve1·ein ove1· de waa1·de 
van de getuigenissen, mits hij de be
woo?·dingen e~·van niet miskent (1). 

2° De 1'echte1' die de gegevens p1·ecisee1·t 
wam·op zijn beslissing is geg1·ond, bea,nt
wooTdt alclus, doo1· ze te ve1·we1·pen, de 
conclusie waa1·in ve1·scheiclene of st?·ijclige 
jeitelijlce gegevens w01·den uiteenge
zet (2) .. (Qrondwet, art. 97.) 

(HUDSYN, T. VAN BELLINGHEN EN MAAT" 
SCHAPPIJ VOOR INTERCOJVIl\IUNAAL VER
.VOER TE BRUSSEL.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet o.p het bestreden 
arrest, op 17 september 1971 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen , 

I. In zover de voorziening, gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
die door het openbaar ministerie is inge
steld : 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, in geen kostep is veroordeeld, 
zodat hij niet bevoegd is om zich in 
cassatie te voorzien tegen die beslissing ·; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

(1) Cass., 13 september 1971, ~ttp1·a, blz. 45~ 
(2) Cass., 5 januari 1970 (A1'1', cass., 1970, 

blz. 394); 20 december 1971 en 15 februari 
.1972, supra, _biz. , 389 en 549 . . 



-578-

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door eiser is inge
steld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 154, 189 en 211 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

doo1·dat het arrest, na verweerder, be
klaagde te hebbe11 vrijgesproken en de 
verwerende maatschappij, die voor be
klaagde civielrechtelijk aansprakelijk is, 
buiten zaak te hebben gesteld, het hof 
van beroep onbevoegd heeft verklaard 
om op de rechtsvordering van de burger
lijke partij uitspraak te doen, ,op grond 
dat " niet bewezen is dat beklaagde te 
dicht langs de stationerende wagens gere
dep heeft, aan de kant waarvan de bur
gerlijke partij en de getuige Amson bezig 
waren een ervan nate zien; de burgerlijke 
partij weliswaar geraakt werd door de 
rechter flank van de autobus die door 
beldaagde was bestum·d, maar het waar
schijnlijk blijkt dat het ongeval te wijten 
is aan een beweging van de bm·gerlijke 
partij naar het midden van de rijbaan », 

tenvijl die overweging niet passend 
antwoordt op eisers conclusie waarin het 
getuigenis van genoemde Amson werd 
aangevoerd, volgens wie eiser over de 
motorkap vooraan van de wagen gehogen 
stond op het ogenblik dat hij door de 
bus werd geraakt en die getuige niet 
heeft gezien dat eiser een beweging naar 
het midden van de rijbaan heeft gemaakt, 

en te1·wijl dit getuigenis als bewijs kon 
gelden van het aan verweerder ten laste 
gelegde feit en de ontstentenis van pas
send antwoord op eisers conclusie gelijk
staat met niet-motivering : 

Overwegende dat enerzijds in straf
zaken, behalve het hier niet aanwezig 
geval dat de wet een speciaal bewijsmid
del oplegt, de feitenrechter op onaantast
bare wijze oordeelt over de bewijskracht 
van de getuigenissen, mits hij er de 
bewoordingen niet van miskent ; · 

Overwegende dat anderzijds, in strijd 
·met de lezing die eiser van de feiten geeft, 
het arrest vaststelt dat deze door de 
_rechterflank van de auto bus werd geraakt 
en hieruit afleidt dat het waarschijnlijk 
lijkt dat het ongeval te wijten is aan een 
beweging van eiser naar het midden van 
de rijbaan; 

Dat het hof van beroep aldus door een 
nauwkeurige omschrijving van de feite
lijke gegevens waarop het zijn beslissing 
steunt, passend antwoordt op de conclu-

sie en zijn beslissing wettelijk rechtvaar
digt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

21 februari 1972.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Closon. - Gelijlcltti
dende conclttsie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
Mej. K. Van Cauwelaert (van de balie te 
Brussel) en de H. Fally. 

2e KAMER. - 21 februari 1972. 

1° VERJARING. - STRAFZAREN. 
STRAFVORDERING. - 0NDERZOEK EN 
VERDERE BEHANDELING VAN DE ZAAK. 
- STUITINGSHANDELINGEN. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - VERSTEKVONNIS 
NIET AAN DE PERSOON BETEKEND. -
GEWONE VERZETTERll'liJN. - SCHOR
SING, BIJ RET VERSTRIJKEN VAN DE 
VERZETTERl\HJN, VAN DE VERJARINGS
TERMIJN VAN DE STRAFVORDERING. -
VERJARINGSTERMIJN VAN DE STRAF
VORDERING VERV ANGEN DOOR DE VER
J ARINGSTERll'liJN VAN DE STRAF. -
VERJARINGSTERMIJN VAN DE STRAF
VORDERING BEGINT OPNIEUW TE LOPEN 
VANAF DE DATUl'II VAN RET ONTVANKE
LIJK VERKLAARD VERZET TEGEN RET 
VERSTEKVONNIS. 

1° H et 1·egelmatig onde?'Zoelc van de zaalc 
doo1· de 1·echte1' en de ve1·de1·e behancleling 
ervan, die tijdig zijn geschied, stuiten 
de ve1jm·ing van de stmjvo1·de1'ing ( 1). 
(Wet van 17 april 1878, art. 22 .) 

2° Ingeval een ve1·stelcvonnis niet ctan de 
]Je1·soon is betelcencl, wonlt de ve?jarings
te?·mijn van de stmjvo1·de1·ing, bij het 
ve1·st1·ijlcen van de gewone ve1·zettennijn, 
gescho1·st en ve1·vangen do01· de ve1ja
?'ingste1·mijn van de st1·aj, en begint de 
ve1ja1·ingstM·mijn pas opnieuw te lopen 
vana.f de datttm van het ontvanlcelijlc 
ve1·lclaa1·d ve1·zet tegen het ve1·stelcvon-

(1) Cass., 21 november 1960 (Bttll. en PASIC., 
1961, I, 304) ; men raadplege cass., 24 februari 
1969 (An·. cass., 1969, blz. 600) en 8 december 
1970 (ibid., 1970, blz. 339). 
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nis (1). (Wet van 17 aprill878, art. 24; 
Sv., art. 151 en 187.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL, 
T. DAHABL) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 augustus 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21, lid 2, en 22 van 
de wet van 17 april 187 8 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, gewijzigd bij de wet van 
30 mei 1961, en 68 van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer (gecoi:irdi
neerd op 16 maart 1968), 

doo1·dat het bestreden vonnis beslist 
dat de strafvordering tegen eiser ingesteld 
wegens een gecontraventionaliseerd wan
bedrijf van onopzettelijke slagen en ver
wondingen en wegens overtreding van 
het algemeen reglement op de politic van 
het wegverkeer, verjaard is, daar de 
feiten werden gepleegd op 21 februari 
1969 en meer dan twee jaren waren ver
lopen op het ogenblik dat het vonnis 
uitgesproken is, 

tenvijl de verjaring van de strafvorde
ring regelmatig werd gestuit op 10 febru
ari 1970, werd geschorst vanaf 11 augus
tus 1970 tot 2 augustus 1971 .en dienten
gevolge de nieuwe verjaringstermijn van 
een j aar die is be ginn en lop en vanaf 
10 februari 1970, niet verstreken was op 
de datum van het aangegeven vonnis : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd wegens de in het middel omschreven 
misdrijven die op 21 februari 1969 werden 
gepleegd; 

Overwegende dat op 11 augustus 1971, 
op welke datum het bestreden v01mis 
werd gewezen, weliswaar twee jaren 
waren verlopen vanaf de datum waarop 
de feiten werden gepleegd, maar dat uit 
de stukken van het geding niettemin 
blijkt dat de strafvordering niet was 
verjaard : 

Overwegende dat de verjaring inder
daad regelmatig werd gestuit op 10 febru
ari 1970, toen de eerste rechter ter open
bare terechtzitting de zaak heeft behan
deld; 

(1) Cass., 9 oktober 1967 (Arr. cass., 1968, 
biz. 190); vgl. cass., 7 juni 1971 (ibid., 1971, 
biz. 1000). 

Overwegende · dat, op de hogere beroe
pen door verweerder en door het open
baar ministerie ingesteld tegen de ver
oordeling die op 12 mei 1970 door de 
politierechtbank werd uitgesproken, ·de 
correctionele rechtbank, rechtdoende bij 
verstek ten opzichte van verweerder, 
deze beslissing op 15 juni 1970 heeft 
bevestigd ; dat dit vonnis aan verweerder 
op 31 juli 1970 werd betekend in de 
vormen voorgeschreven in artikel 37 van 
het Gerechtelijk W etboek ; dat verweer
der eerst op 2 augustus 1971 daartegen 
ver;z:et heeft aangetekend en dat dit ver
zet ontvankelijk werd verklaard ; 

Dat de verjaring van de strafvordering 
derhalve heeft opgehouden te lopen bij 
het verstrijken van de gewone verzetster
mijn, dit is op 11 augustus 1970, om 
plaats te maken voor de verjaring van 
de straf tijdens de buitengewone verzets
termijn, en pas opnieuw is beginnen te 
lopen vanaf de datum van het ontvanke
lijk verklaard verzet tegen het verstek
vonnis, dit is vanaf 2 augustus 1971 ; 

Overwegende dat ten gevolge van 
voornoemde schorsing de nieuwe ver
jaringstermijn van een jaar, die is begin
nen te lopen vanaf 10 februari 1970, niet 
verstreken was op de datum van het 
bestreden vonnis ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder in de kosten ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Brussel, zitting houdende in hoger 
beroep. 

21 februari 1972.- 2e kanier.- Voor
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Capelle._:____ Gelijklui
dende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 februari 1972. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - GETUIGE GEHOORD 
DOOR BET HOF VAN BEROEP. - EED 
DAT DE GEHELE WAARHEID EN NIETS 
DAN DE WAARHEID ZAL GEZEGD WOR· 
DEN. - NIETIG ARREST. 

Nietig is het a?'?'est van het hof van be1·oep 
dat in st1·ajzaken is gewezen, na een· 
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onde1·zoek te1· te1·echtzitting tijdens wellce 
-; een get~tige de eed heeft ajgelegd, dat 

hij . de gehele waa1·heid zal zeggen, doch 
.niet de eed dat hij niets dan de 
waa1·heid zal zeggen (1). (Sv:.,. art. 155, 
.189 en 211.) . 

(MAC+EREN, T. << ROYAL SAINT-HUBERT 
CLUB DE BELGIQUE ll.) 

ARREST (Ve1'taling). 

·· HET HOF ; - Gelet op het bestreden: 
arrest, op 28 september l97l ·door het 
Hof van beroep te Luik ge;wezen ; 

: I. In zover de voorziening gericht . is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
(lie tegen eiser is ingesteld .: 

Over het tniddel ambtshalve afgeleid 
irit de schending van de >J,rtikelen 155, 
189 en 211 van het Wetboek van straf
vordering: 

Overwegende dat . luidens het proces
verbaal van · de terechtzitting · van het 
Hof va.n beroep van 2 sept·ember 1971, 
de getuige Gregoire, alvorens te worden 
verhoord, de eed heeft ·afge'legd << de 
gehele waarheid te zeggen ,, en hieraan 
heeft toegevoegd << dat zweer ik, zo helpe 
mij God"; 

Overwegende dat die bewoordingen 
niet stroken n~et die welke op straffe van 
nietigheid zijn voorgeschreven bij de 
artikel€m 155, 189 en 211 van het Wet
hoek van strafvordering ; dat de verkla
ring van de getuige die onder zulke om
stancligheden worclt verhoorcl, nietig is ; 

Overwegencle clat die nietigheid cleze 
van de claarop volgende procedure met 
zich brengt alsmede · die van het arrest 
dat op die nietige procedure werd gewe
zen; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen eiser is inge
steld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meehrengt van de beslissi:ng 

,- (1) Cass., 23 januari 1967 (An·. cass., 1967, 
biz. 621) en cle in cle noot vermeicle arresten ; 
adde cass., 22 juli 1939 (Bttll. en PASIC., 1939, 
I, 370) en 18 februari 1957 (ibicl., 1957, 
I, 729); men raaclpiege cass., 3 november 1969 
(,.4.?'?', cass., 1970, biz. 220) en 1 maart 197,1 
(~bid., 1971, blz. 618). 

op de burgedijke rechtsvordering,:· welke 
laatste het gevolg 'is van de eerste ; . ... 

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 
d e Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

21 februari 1972.- 2e lmmer.- Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', de H. Trousse. - Gelijk
l~ddende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 februari 1972. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZ.AKEN.- VERSCHRIJVING IN DE 
AKTE TOT V ASTSTELLING VAN DE VER
KLARING VAN VOORZIENING IN CASSA
TIE. - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
OJ\'! ZE TE VERBETEREN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZ.AKEN.
BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGE
VENS PRECISEERT WAAROP ZIJ IS GE
GROND. - BESLISSING DIE ALDUS .ANT
WOORDT OP DE CONCLUSIE WAARIN 
VERSCHEIDENE OF STRIJDIGE FEITE
LIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGE: 
ZET. - REGELJ\'IATIG GEl\10TIVEERDE 
BESLISSING. 

3° VERZET. - STRAFZ.AKEN. - Bui
TENGEWONE TERJ\'IIJN. - AANvANG. -
llNNISNEJ\'IING VAN DE BETEKENING 
VAN HET VONNIS.- UITVOERINGSAKTE 
VAN HET VONNIS. - BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. - GREN
ZEN. 

1° H et H of is bevoegd om een ve1•sclwijving 
te ve1·bete1·en in de akte die de ve1·kla?·ing 
van voo?'ziening in cassatie vaststelt en 
bet1·eklcing heejt op de dat~wn van deze 
ve1·klm·ing, wannee1• de ve1·sclwijving 
duiclelijlc blijlct ~tit de context van deze 
akte (2). 

2° De ?'echte?' die de jei telijlce gegevens 
p1·ecisee1·t wcta1'0p zijn beslissing is ge-

(2) Cass., 16 december 1968 (A?'?'. cass., 
1969, blz. 381) ; verg. cass., 14 februari 1972, 
sup?·a, blz. 546. · · 
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g?·ond, beantw?oTdt aldu~. ~e cm~cl~~ie 
ivaa1·in ve1·sche~dene of stT~Jd~ge fe~tehJke 
gegevens wm·den uiteeng~zet e1.~. motive~1·t 
'di.entengevolg.e 1·egelmat~g z~Jn besl~s
. sing (1). (Grondwet, art. 97.) 

·ao Hoewel het aan de 1·echte?· staat soeve1·ein 
· ·in feite te beoo1·delen of een uitvoe?·ings

alcte van een ve1·stekvonnis, zoals een 
bevel tot gevangenzet~ing, de lcennisn~
ming van de beteken~ng van het vonn~s 
irnplicee1·t, is dit niet nwe1· l~et geval 
wannee1· de uitvoe1·ingsakte ~t~td?·ukke
lijk vaststelt dat het vonnis . i~ betelcend. 
Sv., art. 187, lid 1.) (Imphcwte oplos
sing.) 

(ESSERS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 1971 door het 
Hof van beroep te Lmk gewezen ; 

Overwegende dat, zoals uit het. z~s
verband van de akte van voorz.1enmg 
blijkt, de verklaring van voorz1enmg de 
datum van 22 december 1971 draagt ten 
O'evolge van een verschrijving, terwijl 
deze verklaring op 23 december 1971 
werd gedaan ; . . . 

Overwegende dat, b1J verstekv:onms 
van 6 maart 1968 van de Correctwnele 
Rechtbank te Luik, eiser tot een enkele 
straf van drie j aren gevangenis is veroor
deeld wegens verschillende gecorrectw~
naliseerde misdaden en een wanbedn,1f 
van cliefstal in 1965, 1966 en 1967 te LUJk 
gepleegd ; dat, toen hij na de uitspraak 
van genoemd vonnis door Zw1tserland 
werd uitgeleverd, e1ser daartegen verzet 
heeft gedaan; dat op 17 september 1971 
de correctionele rechtbank verldaard 
heeft dat het verzet te laat werd mge
diend ; dat op het hoger beroep va:n e1ser 
het arrest diens verzet ontvankehJk v~r
klaart en te()'en hem dezelfde gevangems
straf van cb."ie jaren uitspr~ekt wegens 
dezelfde wanbedrijven van diefstal; 

· (1) Cass., 20 december 1971, sup1·a, blz. 389; 
verg. cass. , 15 februari 1972, supm, biz. 549. 

(2) Het bestreden arrest tot wijziging van 
het vonnis van de correctionele rechtl>ank 
verklaart ontvankelijk het verzet tegen het 
vroegere verstekvonnis van deze rechtb~nk 
van 6 maart 1968, welk verzet door de e1ser 
is gedaan de 26• mei 1971, hoewel dit laatste 
vonnis aan de veroordeelde op 10 april 1968 
was betekend overeenkomstig artikel 37 van 
h et Gerechtelijk Wetboek en er uit de proces-

Over .het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

dom'dat h et arrest niet antwoordt op ·.de 
concfusie waarin eiser, steuneilde op 
artikel1, 2°, van de overeenkomst die op 
II september 1882 door de Zwitserse 
Bondstaat en Belgie werd afgesloten en 
waarbij de overeenkomst van 13 mei 1874 
.tussen dezelfde lanc;len werd gewijzigd, 
deed gelden dat hij a ileen wegens dood
slag werd uitgeleverd ter uitvoering van 
een beslissing van 20 januari 1971 van de 
bevoegde overheden van de Zwitserse 
Bondsstaat ten gevolge van h et bevel tot 
aanhouding dat op 23 oktober 1970 door 
de onderzoeksrechter te Veurne werd uit
gevaardigd en hij clus in Belgie wegens 
geen enkel ander misdrijf mocht terecht 
staan : 

Overwegende dat het arrest verklaart, 
in strijd met eisers conclusie, dat de 
uiteenzetting der feiten, Inet het oog 
op uitlevering opgemaakt door de Pro
cureur des Konings te Luik, " ... mel
ding maakt van de wanbedrijven die 
uit het vonnis van 6 maart 1968 zijn 
overgenomen en die voor Essers een 
veroordeling tot drie jaren gevange
nisstraf ... tot gevolg had den "• « dat de 
brief van II augustus 1969 van de Bel
giselle ambassadeur te Bern aan de Minis
ter van Buitenlandse Zaken nader be
paalt dat de uitlevering van Jean Essers 
werd verleend met name krachtens het 
bevel tot gevangenzetting nr. 2767 van 
29 augustus 1969, dat uitgevaardigd werd 
ten gevolge van het v01mis van 6 maart 
1968 "• en " dat dus bewezen is dat Essers 
door Zwitserland werd uitgeleverd voor 
de feiten vermeld in het dossier clat· aan 
het hof werd voorgelegd "• onder de 
telastleggingen van diefstal I, A en B ; 

Overwegende dat het arrest aldus pas
send door aanvoering van hiermee strij
dige gegevens antwoordt op het verweer 
waarin eiser betoogde dat hij slechts 
werd uitgeleverd krachtens het bevel tot 
aanhouding dat de onderzoeksrechter te 
Veurne wegens doodslag had uitgevaar
digd (2); 

stuklcen bleek dat deze tijdens zijn hechtenis 
in het buitenland, kennis had genomen van 
het bevel tot gevangenzetting, waarin werd 
vermeld dat het vonnis « de 10 • april 1968 
was betekend "· 

Het staat aan de feitem•echter soeverein in 
feite te oordelen of een uitvoeringsakte de ken
nisneming van de betekening van het vonnis 
impliceert ; clit is echter niet meer het geval 
wanneer de uitvoeringsakte, ten deze het 
bevel tot gevangenzetting, uitdrukkelijk vast-
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Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
dat de bestreden beslissing door geen 
enkele onwe~telijkheid is aangetast, die 
eiser zou kunnen benadelen ( 1) ; 

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

21 februari 1972.- 2e kamer.- Voor·
zitter·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever·, de H. Capelle.- Gelijklui
dende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 februari 1972. 

10 KOOP. - VERKOOP DIE TWEE OF 
MEER ALTERNATIEVE ZAKEN TOT VOOR· 
WERP HEEFT. - BEGRIP. 

20 KOOP. - TE KOOP AANBIEDEN.
KAN TvVEE OF MEER ALTERNATIEVE 
ZAKEN TOT VOORWERP l EBBEN. 

3o WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN).
LEURl ANDEL.- KONINKLIJK BESLUIT 
NR. 82 VAN 28 NOVElliBER 1939, ARTI
KEL 2. - TE KOOP A.Ao'fBIEDEN. -
B E GRIP. 

40 STRAF. - GELDBOETE . - OPDECIE
MEN. -WET VAN 22 DECElliBER 1969. 
- 0 NZEKERHEID OlliTRENT LET FElT 
OF ET lliiSDRIJF v66R OF NA DE 
INWERKINGTREDING VAN DEZE WET IS 

stelt dat bP.t vonnis is betekend. (Men raad
plege , a os ., 5 juli 1909, Bttll. en PASIC., 1909, 
I, 338. en 14 februari 1910, ibid., 1910, I, 102). 

Door t P over .,'egen dat, indien uit het bevel 
tot gevangenzetting blijkt dat dE' beklaagde 
weten;-cJ,a p ],ad van de beslissing .caarbij hij 
wordt veroordeeld, nit de t ek st van dit bevel 
echter nict kan worden afgeleid dat hij ook 
wist da.t c!eze beslissing was betekend, heeft 
het h of van beroep de bewijskra.cht van het 
bevel tot gevangenzetting en van artikel 187, 
lid 1, van het "Vetboek van strafvordering 
miskend. (De buitengewone verzettermijn 
begint t e lopen vanaf het ogenblik dat de 
veroordeelde ,veten;schap heeft gehad van het 
feit van de betekening van de beslissing en 
niet van inhottrl van deze betekening; men 
raadplege daaromtrent onder meer cass., 
2 maa.rt 1936, Bull. en PASIC., 1936, I, 174; 

GEPLEEGD. - NIET GERECHTVAAR· 
DIGDE TOEPASSING VAN DEZE WET. 

5° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- 0ASSATIE WEGENS ON· 
WETTELIJKE VERHOGING VAN DE GELD
BOETE lliET 290 OPDECIEMEN. - GE· 
DEELTELIJKE CASSATIE MET VERWIJ· 
ZING. 

1° Koop lean twee of meer· alter·natieve zaleen 
tot voorwer·p hebben; hij is der·halve 
voltroleleen, wat het voor·we1'P betr·eft, van 
het ogenblik dat er· overeenstemming be
staat omtr·ent de te lever·en zaleen « in obli
gatione "• daar· de door· de leaper· of de 
ver·koper· uit te oefenen lee~tze, naar 
gelang van het geval, slechts gevolg 
heeft wat de eigendomsoverdr·acht be
tr·eft (2) (3). (B.W., art. 1584.) 

2° Te koop aanbieden lean, zoals de koop 
zelf, twee of meer· alter·natieve zaken tot 
voor·we1'P hebben (4). (B .W., art. 1584.) 

3° Twee of meer alter·natieve zaleen te leoop 
aanbieden is onder· meer· " te !coop aan
bieden », zoals bedoeld in ar·tikel 2 van 
het leoninklijk besl~tit nr·. 82 van 28 no~ 
vember· 1939, houdende r·eglementer·ing 
van de leur·handel . 

4° Niet wettelijle ger·echtvaar·digd is de 
toepassing op een geldboete van de ver·
hoging met 290 opdeciemen, ingevoer·d 
bij de wet van 22 december· 1969, wan
nee?' de vaststellingen van de beslissing 
in het onzeker·e laten of het misdrijf 
gepleegd is v66r· of na de 1()e januar·i 
1970, dag waar·op deze wet in wer·king 
is getr·eden (5). 

5° De cassatie op gr·ond dat de geldboete 

28 maart 1955, ibid., 1955, I, 834; 19 februari 
1964, ibid., 1964, I, 654. ) 

(1) Zie noot 2, sttp1·a, blz. 581. 
(2) l\ien raadplege DE PAGE, T1·aite, d. III, 

nrs. 277 en 281, blz. 283 en 286, en d. IV, 
nr. 21, blz. 43, PLANIOL en RIPERT, T1•aite 
p1•atiqtte de cl1·oit ci·~>i l fntnQ ais, d. X, nr. 11, 
C, blz. 12, en .·epe?·toi?·e p?·ctt-iq·ue d·u d1·oit 
belge, v 0 Vente, nr. 24bis. 

(3) Aangenomen wordt dat de eigendoms
overdracht geschiedt op h ct ogenblik van de 
keuze, zonder terugwerking tot de dag waarop 
het koopcontract is gesloten ; men raadp1ege 
DE PAGE, T?·aite, d . III, nr. 281, blz. 286. 

(4) In verband met het begrip " te k oop aan
bieden >> raadplege men cass., 23 september 
1969 (An·. cass., 1970, blz. 84) en ScHOENT· 
JES·MERCHIERS (R.C.J.B., 1971, blz. 224 en 
volgl. 

(5) Cass., 22 november 1971, sttp?'a, blz. 300. 
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ove1·eenkomstig de wet van 22 decembe1· 
1969 met 290 deciemen is ve1·hoogd, 
hoewel de vaststellingen van de beslissing 
in het onzeke1·e laten of zij slechts met 
190 deciemen had moeten ve?'lwogd WO?'

den, is bepe1·kt tot dit beschikkende 
gedeelte, en geschiedt met ve1·wijzing (1). 

(PAENHUYSEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artike1en 2 van het koninklijk 
besluit nr. 82 van 28 november -1939 
houdende reglementering van de leur
handel, 1129, 1583 en 1589 van het Bur
gerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, 

cloo1·dat h et bestreden arrest beslist dat 
de overhandiging tegen bet aling van een 
chequeboek, dat recht geeft op kortingen 
bij aankopen die later moeten tot stand 
komen·, een verboden daad van leurhan
del uitmaakt omdat er bij die overhancli
ging " vaste lmop- en verkoopovereen
komsten tot stand kwamen betreffende 
een genuszaak, minstens betreffende vol
cloende bepaalbare voorwerpen, namelijk 
boeken enjof fonoplaten, ter waarde of 
voor een gezamenlijke prijs van ten 
minste 231 frank per termijn, door de 
koper uit te kiezen uit de door de verko
per samengestelde voorraacl en aan de 
door deze laatste bepaalcle prijzen per 
eenh eid en, voor zover de koper geen 
gebruik mocht maken van zijn keuze
recht, toezending van een welkdanig 
boek, eenzijdig aan te duiden door de 
verkoper ; . . . het mechanisme voor de 
specificatie van het voorwerp en voor de 
prijsbepaling aldus kontraktueel vastge
legd werd, zodat tellmns een vaste lmop
verbintenis tot stand gekomen is, waarop 
de koper niet meer kon terugkomen en 
waarvan slechts de verdere fases nog af te 
wikkelen waren n, 

tencijl, eerste onderdeel, een vaste 
koopverbintenis enkel kan tot stand 
komen door overeenkomst omtrent de 
zaak en de prijs en er geen overeenkomst 
is omtrent de zaak wanneer het van een 
latere vrije beslissing van een der par
tijen afhangt of deze zaak een boek of 

(1) Cass., 8 november 1971, sup1·a, blz. 244, 
en 22 november 1971, beschikkende gecleelte, 
su1n"a, blz. 300. 

een gra~ofoonplaat zal zijn (schending 
van art1kel 2 van het koninklijk besluit 
van 28 november 1939 en van de voor
melde artikelen van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onde1·deel, het arrest, in zover 
het de veroordeling steunt op " de niet 
tegengesproken motieven van de eerste 
rechter n geen antwoord geeft op de con
Qlusie van eiser waarin gesteld werd dat 
de verbintenis om een korting te verlenen 
een verbintenis is om iets te doen en niet 
om iets te .geven met a ls gevolg dat de 
overhandrgmg tegen betaling van het 
chequeboek, dat het be,vijs vormde van 
d~ beloofde prestatie, geen verkoop kan 
ZIJn, zodat het arrest, in zover het de 
verboden daad van leurhandel zou zien 
in de overhandiging van het chequeboek, 
met naar behoren met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van het Grond
wetboek): 

I 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, nu het arrest beslist 

dat het ten laste gelegd misdrijf hierin 
bestond dat de demarcheurs van eiser 
boeken en fonoplaten ter geleo·enheid van 
hun huisbezoeken verkocht hadden het 
geen antwoord diende te verstrekke'n op 
de conclusre van erser 111 zover zij staande 
hield dat eiser geen ~isdrijf had gepleegd 
omdat de overhandrgmg, tegen betaling, 
v~n een chequeboek geen verkoop kon 
mtmaken; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mrst; 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Ov~.rwegencle. dat eiser vervolgd werd 
om biJ overtredmg van artikel 1 van het 
koninklijk besluit nr. 82 van 28 novem
ber 1939, leurhandel.te hebben uitgeoe
fend op het grondgebred van het konink
rijk zonder voorafgaande toelating van 
de Mrmster van Economische zaken en 
Middenstand ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
demarcheurs van eiser, tijdens de huis
bezoeken die zij verrichten, aan de be
zochte personen, indien zij zogezegd 
« hd n worden van de « Europaclub n 
waarvan erser beheerder-directeur is, hoe
ken en/of fonoplaten aanbieden, ter 
waarde of voor een gezamenlijke prijs van 
ten mmste .231 fra.nk per terrnijn, door 
de koper urt te krezen uit de door de 
verkoper samengestelde voorraad en aan 
de door deze laatste bepaalde prijzen per 
eenheid, en da t inclien de koper geen 
gebrmk !llaakt van zijn keuzerecht, een 
welkdamg boek, eenzijdig aan te duiden 
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door de V.erkop·er, hem wordt toegezon
den; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 1584 van het Burgerlijk Wetboek, de 
koop ook twee of meer alternatieve zaken 
tot voorwerp kan hebben; 

Overwegende dat uit de hogervermelde 
vaststellingen blijkt dat de af te sluiten 
overeenkomsten alternatieve zaken (boe
ken of fonoplaten) tot voorwerp hebben, 
wafLrvan de keuze aan de koper en even
tueel aan de verkoper overgelaten is ; 

Dat zodanige koop-verkoopovereen
komsten voltrokken zijn van 't ogenblik 
dater overeenstemming bestaat omtrent 
de te leveren zaken « in obligatione "• en 
de door de koper of de verkoper uit te 
oefenen keuze enkel belang heeft wat de 
eigendomsoverdracht betreft ; . . 

Overwegende dat tekoopaanbtedingen, 
zoals de koop zelf, alternatieve zaken tot 
voorwerp kmmen hebben; 

Overwegende dat, nu uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat de demar
cheurs van eiser vaste tekoopaanbiedin
gen, in de zin van artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1939, 
aan de bezochue personen hebben gedaan, 
het clispositief ervan wettelijk gerecht
vaardigd is ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt; 
Over het middel ambtshalve afgeleid 

uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 1 van de wet van 22 de
cember 1969 : 

Overwegende dat het arrest de opge
legde o·eldboete met 290 opdecnnes 
vermee~lert ; dat, luidens d e telast
legging, de feiten geplee~d ·warden tussen 
1 januari en 21 februar1 1970 ; . 

Overwegende dat mt de vaststelling 
dat de feiten gepleegd werden tussen 
twee bepaalde datums .. enlwl volgG clat 
zij begaan werden op ZlJD .vroegst daags 
na de eerste dat1.m1. en op ZI.Jn laatst daags 
voor de Gweede datmn ; 

Overwegende dat de wet van 22 decem
ber 1969, waarbij de geldboeten m straf
zaken worden venneerderd, op 10 Janu- . 
ari 1970 in werking is getreden; 

Overwegende dat, bij gebrek aan nauw
k eurige bepaling van de datmn waarop 
de feiten warden gepleegd, het arrest 
de toepassing van artikel I van de wet 
van 22 december 1969 niet rechtvaardigt 
en de in het middel aangehaalde wets-
bepalingen schendt ; . 

En overwegende voor het ovenge, dat 
de substantiele of op straffe van metig
heid voorgeschreven rechtsvormen war
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het uestre
den arrest in zover het de eiser opgelegde 
geldboete met 290 opdecimes per frank 
vermeerdert ; 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 een derde der 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Gent, 
doch enkel om uitspraak te doen over de 
toepassing van de opdecimes op de geld
boete. 

22 februari 1972.- 2e kamer.- Voo1'
zitte?·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Naulaerts.- Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. van Heeke. 

2e KAlVillR. - 22 februari 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND.- STRAFZAKEN.- !NTREK· 
KING VAN DE AFSTAND,- GEVOLGEN. 

T¥ ctnnee?· de beklctagde, eise1· tot cassatie_, 
c~fstancl heeft gedactn vctn zijn voo?'ziening 
tegen de beslissing van de comrnissie tot 
beschenning vctn cle maatschappij, die 
zijn inm·ijheidstelling heejt gewe1:genl, 
mctcw ve1·volgens deze ajstctncl int1·elct, 
slaat het H of geen acht hie1·op en oncle?·
zoekt de ontvcmlcelijkheicl alsm.ede even
tneel de geg1·onclheicl van de voo?·zie
ning (I). 

(URKENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
b eslissing, op 30 d ecember 1971 gewezen 
door de Comrnissie tot beschernlli1g van 
de maatschappij ingesteld_bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Antwerpen; 

Overwegende dat, na afstand te hebben 
gedaan van zijn voorziening, eiser deze 
afstand heeft ingetrokken, zodat het Hof 
erop geen acht vermag te slaan ; 

(1) Men raadplege cass., 6 januari 1969 (Ar?', 
cass., 1969, blz. 429). 
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Overwegende ,dat· de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat 
de beslissing overeenkomstig de web is; 

Om die r edenen, verwerpb de voorzie
ning. 

22 februari -1972.- 2e kamer.- Voo?'
zittei·, de H . Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Chatel. - Gelijkltddende conclttsie, 
de -H. Dumon, advocaat-generaal. 

3° KAMER. - 23 februari 1972. 

l 0 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
' OVEREENKOMST. - AABEIDSOVEREEN

KOlliST VOOR BEI>IENDEN.- O VEREEN
KOlliST . VOOR ONBEPAALDE TIJD. -
JAARLOON HOGER DAN 120.000 FRANK. 
- BEPALING BETREFFENDE DE OP
ZEGGINGSTERMIJN IN HET ARBEIDSRE
GLEll<IENT. - A.A;RD VAN DEZE BEPA
LING. 

2° HUUR vAN WERK. - ARBEIDS-
OVEREENKOlliST. AABEIDSREGLE-

. MENT. - - BEPALING BETREFFENDE DE 

OPZEGGINGSTERMIJN TEN AANZIEN VAN 
BEDIENDEN DIE MEER DAN 120.000 FR. 
PER JAAR VERDIENEN. - AARD VAN 
DEZE BEPALING. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.------,-- MIDDEL GEGROND OP 
EEN ONJUISTE UITLEGGING VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° en 2° De bepaling in een m·beids?·egle
ment, die het wettelijk voo1·sclwijt bet1-ef
jende de minimumduu1· van de opzeg
gingste?·mijn voo1· bedienden die mee1· 
dary 120.000 fmnk pe1· jaa1· ve1·dienen, 
ove1·neemt, is geen ove1·eenkomst wam·bij 
we1·kgeve1· en we1·kneme1· de dutw van de 

(1) Raadpl. cass., 16 december 1966 (Au. 
cass., 1967, biz. 494); 10 april 1969 (ibid ., 
1969, biz. 738) en 8 januari 1970 (ibid., 1970, 
biz. 417) ; zie om trent cle vraag of het arbeicls
regiement een overeenkomst is, cle conclusie 
van het openbaar ministerie in J otwnal des 
t?·ibunattx du travail, 1972, biz. 217. 

Ingevoige de wet van 21 november 1969 
vortnt het bepaaide in·artikei15, 2°, van de ge
coordineerde .. wetten betreffende het bedien-

opzeggingste1·mijn vaststellen, en sluit cle 
bevoegdheid van de 1·echte1· niet uit om, 
bij ontstentenis van ove1·eenkomst tussen 
pa1·tijen, de dutw te bepalen ( 1). (W etten 
betreffende het bediendencontract, ge
coiirdineerd op 20 juli 1955, ·art. 15, 
-2°; wet van 8 april 1965,. ar t. 6, 40, 
en 10.) 

3° Feitelijlce g1·ondslag mist het middel dat 
. gegrond is op een onjuiste ttitlegging 
van de best?·eden beslissing (2). 

{NAAlliLOIIE VENNOOTSCHAP « ETS. D . DE 
COEN~ & 0° », T. COUCKHUYT. ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 28 november 1969 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep 
te Brugge, kamer voor bedienden ; ,. 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk vVetboek, 5, 15 van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract gecoiirdineerd op 20 juli 1955, ge
zegd artikel 5 genomen zowel in zijn 
oorspronkelijke vorm als in zijn door 
artikel 62 van de hierna vermelde wet 
van 5 december 1968 gewijzigde vorm, 
en 51 van de wet van 5 d ecember 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereen
komsten en de paritaire comites, 

doo1·dat de bestreden sententie, na ge
constateerd te hebben dat verweerder 
van 2 januari 1952 tot en m et 28 februari 
1969 gewerkt had, dat hij wegens sluiting 
van het beclrijf werd ontslagen met een 
opzeggingstermijn gaande van 1 maart 
1968 tot 28 februari 1969, en dat hij op 
het ogenblik van zijn opzegging een 
maandelijkse wedde van 10.920 frank 
genoot, hetzij meer dan 120.000 frank 
per jaar, de vordering van verweerder 
gegrond verklaart welke ertoe strekte 
betaling te bekomen van de som van 

clencontract thans § 2 van hetzelfde artikel. 
In cle nieuwe bepaling is het Ioonbedrag van 
120.000 frank op 150.000 frank gebracht en 
wordt uitclrukkelijk voorgeschreven dat cle 
overeenkomst tussen werkgever en werknemer 
maar i:nag worden gesloten « ten vroegste op 
het ogenblik waarop de opzegging wordt 
gegeven "· 

(2) Cass., 31 oktober 1970 (A1·r. cass., 1-971, 
blz. 204) ; 17 februari 1972, supm; .biz. 563. 
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65.520 frank als opzeggingsvergoeding 
beantwoordende aan een aanvullende 
termijn van 6 maanden, en van de som 
van 7.862 frank, hetzij 12 t.h. vakantie
geld op voormeld bedrag, en het middel 
verwerpt waardoor, zoals de sententie 
constateert, eiseres voor de werkrechters
raad van beroep liet gelden, vooreerst 
dat het arbeidsreglement van eiseres, dat 
werd overgemaakt aan de sociale inspec
tie en na aanplakking gedurende de wet
telijke termijn aan iedere bediende af
zonderlijk werd ter hand gesteld, als 
overeenkomst tussen partijen gold, daar
bij, dat krachtens de gecoordineerde wet
ten betreffende het bediendencontract, 
voor bedienden waarvan de jaarwedde 
120.000 frank overtreft, de opzeggings
termijn mocht worden vastgesteld bij 
overeenkomst met als minimum de ter
mijn bepaald door de wet voor bedienden 
met een jaarwedde van minder dan 
120.000 frank, en, ten slotte, dat het hier 
bedoelde arbeidsreglement uitdrukkelijk 
de opzeggingstermijn vermeldde, en voor 
bedienden met meer dan 120.000 frank 
jaarwedde de opzeggingsvergoeding be
paalde op de wijze door de wet voorge
sclu·even voor bedienden met een jaar
wedde van minder dan 120.000 frank, 
en doordat de sententie haar beslissing 
steunt op de beschouwing dat, afgezien 
van de vraag betreffende de contractuele 
waarde van een arbeidsreglement, er client 
geconstateerd te worden dat in het regle
ment van eiseres, onder artikel 13, alleen 
de minimum-opzeggingstermijnen worden 
vastgesteld zoals zij door de wet zijn 
bepaald, terwijl er geen sprake is van 
enige begrenzing, 

tenvijl, ee?'ste ondenleel, gezegde ;rnoti
vering. van de sententie vatbaar is voor 
een dubbele interpretatie, 

terwijl de rechters hierdoor hebben 
kunnen bedoelen dat het arbeidsregle
ment niet uitsloot dat tussen partijen 
een langere opzeggingstermijn zou be, 
dongen worden dan die welke in het 
reglement was bepaald, 

terwijl de rechters hierdoor ook hebben 
kunnen bedoelen dat het arbeidsregle
ment zich ertoe beperkte te bepalen dat 
minstens de claarul. voorgeschreven mul.i
mmn-termijn nageleefd zou moeten wor
den, zonder ecll.'ter te bepalen dat, behou
clens andersluidende overeenkomst, het 
volstoncl bij het geven van een opzegging, 
de in het reglement voorgeschreven ter
mijnen na te Ieven, welke dubbelzinnig
heid in de motivering gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering; 

tweede onde1·deel, indien de eerste hoger 
aangegeven interpretatie aan de sententie 
moet worden gegeven, en aangezien de 
sententie niet constateert dat ten deze 
tussen partijen een van het reglement 
afwijkende overeenkomst was gesloten, 
de rechters de bindende kracht hadden 
dienen te eerbiedigen welke lrrachtens de 
artikelen ll34, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 5, 15 van de gecoorclineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gezegd artikel 5 genomen in zijn 
twee hoger bedoelde vormen, en 51 van 
voonnelde wet van 5 december 1968, aan 
het arbeidsreglement van eiseres wordt 
gehecht, en toepassing hadden moeten 
cloen van de in dat reglement bepaalde 
termijn; 

de1'de onde1·deel, indien de tweede hoger 
aangegeven interpretatie aan de sententie 
moet worden gegeven, er geconstateerd 
client te worden dat het arbeidsreglement 
van eiseres uitdrukkelijk bepaalt dat, 'in 
geval van indienstneming voor onbe
paalde tijd, ieder van de partijen er een 
einde aan kan maken met il1.achtneming 
van de in het reglement opgesomde 
minimmn-termijnen, namelijk, voor een 
bediende die ononderbroken in dienst 
van dezelfde onderneming gewerkt heeft 
van 15 tot 20 jaar met een bezoldigil•g 
van meer dan 120.000 fr. tot 180.000 fr. 
en in geval van opzegging door de werk
gever, een opzeggingstermijn van twaalf 
maanden, waaruit volgt dat de sententie 
de bewijslu-acht heeft geschonden welke 
krachtens de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek aan 
het arbeidsreglement van eiseres wordt 
gehecht: 

Overwegende dat overeenkomstig arti
kel 6, 4o, van de wet van 8 april 1965 tot 
installing van de arbeidsreglementen, de 
opzeggingstermijnen in het arbeidsregle
ment maar moeten worden vermeld voor 
zover zij bij de wet niet zijn bepaald ; 
dat zij luidens artikellO erin mogen voor
komen, wa1meer de werkgever en de 
werlmemers daaromtrent een akkoord 
hebben gesloten, onvermindercl de gel
dende wettelijke bepalingen; 

Dat lrrachtens artikel 15, 2°, van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, de opzeggingstermijn die de werk
gever in acht 1noet nemen wanneer de 
bediende, zoals ten deze, meer dan 
120.000 frank per jaar verdient, wordt 
vastgesteld bij overeenkomst of door de 
rechter, zonder minder te mogen bedra
gen dan de opzeggingstermijn die geldt 
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wanneer de bediende niet meer dan ge
noemd bedrag verdient ; 

Dat de niet verplichte bepaling van 
een arbeidsreglement, die aileen het wet
telijk voorschrift betreffende de mini
mumduur van de opzeggingstermijn 
overneemt, niet vermag de niet opgeno
men wetsbepalingen betreffende die
zelfde opzeggingstermijn buiten werking 
te stellen en geen overeenkomst tussen 
werkgever en werknemer is, welke de 
bevoegdheid van de rechter om de op
zeggingstermijn vast te steilen, beperkt 
of uitsluit ; 

Overwegende dat de bestreden sen
tentie stelt dat « afgezien van alle verdere 
beschouwingen op het vlak van de con
tractuele waarde van een arbeidsregle
ment, moet worden geconstateerd dat 
in het reglement van gelntimeerde (thans 
eiseres) onder artikel 13 aileen de mini
mum-opzeggingstermijnen worden vast
gesteld, zoals deze door de wet voorzien, 
terwijl er geen sprake is van enige be
grenzing »; 

Dat de sententie aldus vaststelt dat 
het arbeidsreglement niet meer doet dan 
de wettelijke voorschriften betreffende de 
minimum-opzeggingstermijnen herhalen 
en hieruit zonder dubbelzim1igheid afieidt 
dat eiseres en verweerder niet zijn over
eengekomen de door hen in acht te nen1en 
opzeggingstermijn tot de wettelijke mini
mumduur te beperken; 

Dat het middel in zijn drie onderdelen 
steunt op een dubbelzinnige betekenis 
die het aangevochten motief van de 
sententie niet heeft en derhalve feitelijke 
grondslag mist ; · 

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

23 februari 1972.- 3e kamer.- Voo?'
zitte~·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1', de H. Bayart. 

1 e KAMER. - 24 februari 1972. 

1o SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. TESTAMENT. - NIETIG 
WEGENS ZINSVERBIJSTERING VAN DE 
ERFLATER. - 0GENBLIK WAAROP DE 
ONBEKWAAMHEID 1\'IOET BESTAAN. 

2° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
BEWIJS DOOR VERMOEDENS. - TESTA
MENT. - ZINSVERBIJSTERING VAN DE 
ERFLATER. - KRANKZINNIGHEID v66R 
EN NA DE DAG VAN HET TESTAMENT. 

0MSTANDIGHEDEN WAARU.IT DE 
ZINSVERBIJSTERING TEN TIJDE VAN 
HET TESTAMENT KAN WORDEN AFGE
LEID. 

3° REDENEN VAN DE VON}..TfSSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE lliET AANBOD 
VAN .BEWIJS DOOR GETUIGEN. - VER

WERPING VAN DIT AANBOD WEGENS 
ONNAUWKEURIGHEID VAN DE DATUM 
VAN DE AANGEVOERDE FElTEN. -
BESLISSING MET REDENEN OMKLEED 
EN WETTELIJK VERANTWOORD. 

1° Een testament is slechts nietig we gens 
zinsve1·bijste1·ing van de e?·flate?' , indien 
deze onbekwaamheid bestond ten tijde 
van het testament (1). (B.W., art. 901.) 

2° Het bewijs van de zinsve1·bijste1'ing van 
de e?·flate?' op het ogenblik dat hij een 
testament heeft gemaalct, lean voo1·tvloeien 
hetzij uit het bewijs van de voo1•tdu1·ende 
staat van k?-anlczinnigheid van de e?·fla
te?', hetzij uit het bewijs van een gewone 
staat van k?-ankzinnigheid zowel op een 
tijdstip v661· als op een tijdstip na de 
dag van het testament en die beiden 
dichtbij die dag gelegen zijn (2). 

3o De ve1·we1·ping van een aanbod van 
be1vijs doo1· getuigen w01·dt 1·egelmatig 
met 1·edenen omkleed en wettelijk ve1·ant
woo1·d doo?' de beslissing die de onriauw
keu?·igheid van de datum van de aange
voe?·de feiten vaststelt (3). (Grondwet, 
art. 97.) 

{VANDENBERGEN EN KLARIK, T. ECHT
GENOTEN BERGES-MONDT EN LITISCON

SORTEN.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 juni 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

(1) en (2) Cass., 15 februari 1957 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 713). 

(3) Men raadpiege cass., 10 februari 1967 
(A1·r. cass., 1967, biz. 723) en 28 september 
1967 (ibid., 1968, biz. 138). 



Over het middel afgeleid u.it de schen
ding van de artikelen 901, 1134, 1315, 
1319, 1320, 1322, 1349, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doonlat, om, met bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter, de rechts
vordering van de eisers tegen de vier 
verweerders tot nietigverklaring van de 
akten in de vorm van eigenhandig testa
ment van wijlen Eugide Vandenbergen 
van 17 november en 7 december (twee 
akten) 1965 en 18 april 1966 als niet 
gegrond te verwerpen en ze in de kosten 
te veroordelen en mn, dientengevolge, 
de rechtsvordering in te willigen van de 
eerste drie verweerders tegen de eerste 
eiser tot afgifte van de legaten onder 
algemene titel die te hmmen voordele 
in de laatste van genoemde akten werden 
gemaakt, het bestreden arrest het verzoek 
tot onderzoek van de eisers heeft ver
worpen in verband met dertien in hun 
conclusies opgegeven feiten die « genoeg
zaam aantonen dat de erflater, op het 
ogenblik dat de Iitigieuze alden werden 
opgemaakt, klaarblijkelijk niet gezond 
van geest was " ... en bovendien « op zich
zelf ·althans gewichtige vermoedens in
houden dat de erflater ten tijde van het 
opsteilen van (genoemde) alden niet 
gezond van geest was "• op grond dat 
« . . . hoewel het niet gezond zijn van 
geest in beginsel bewezen moet wor
den op het ogenblik zelf dat het tes
tament wordt opgesteld, deze omstan
cligheid echter kan· worden afgeleid nit 
het feit dat de erflater zich kort v66r 
en na deze opsteiling in een voortdurende 
staat van zinsverbijstering bevond die 
elke heldere tussenpoos uitsloot ; dat de 
eisers in hoger beroep (thans eisers) aan
bieden door aile rechtsmiddelen het be
wijs te leveren van een bepaald aantal 
feiten waarvan zij verklaren dat ze zich 
« ten tijde van het opmaken van de liti
gieuze alden" hebben voorgedaan, zonder 
nadere aanduiding; dat deze tekst te 
onnauwkeurig is, te meer daar de be
twiste alden zich uitstrekken over een 
periode van vijf maanden ; ... dat in de 
onclersteiling dat de eisers in boger beroep 
de aangevoerde feiten kunnen ~ewijzen? 
hieruit niet kan worden afgele1cl hetziJ 
dat de erflater op het ogenblik zelf van de. 
opsteiling van elk van de betwiste alden 
niet meer over een vrije wil en een helder 
oordeel besch.ikte, hetzij dat hij zich 
geclurende de hele bedoelde period!) van 
vijf maanden of gechuende een ged~elte 
ervan in een voortdurende staat van 
zinsverbijstering bevond die elke moge-

lijkheid van remissie uitsloot ; ... dat ten 
slotte en afgezien van het feit dat de 
datum van de feiten niet gepreciseerd is, 
deze feiten niet ter zake dienend zijn "• 

te1·wijl het bewijs dat de erfiater op het 
ogenblik van het testament niet gezoncl 
van geest was wettelijk kan worden gele
verd door feitelijke vermoedens die niet 
aileen afgeleid zijn uit het feit dat het 
arrest in aamnerking nee1nt, namelijk 
een voortchu·ende staat van zinsverbijste
ring ten tijde van de betwiste akten die 
de beslissing verwerpt daar de in de 
conclusies van de partijen aangevoerde 
feiten niet gepreciseercl en niet ter zake 
dienend zijn, maar ook uit het feit van 
een gewone staat van krankzinnigheid of _ 
geesteszwakte op dat tijclstip die een 
remissie ni.et uitsloot, en behalve dat de 
verweerder bij de rechtsvordering in da.t 
o·eval moet bewijzen dat de erfiater, op 
het ogenblik van de aide, zich in een 
tussenpoos van helderheid bevond; door 
het verzoek tot onderzoek van de eisers 
te verwerpen zonder onderzoek van de 
juistheid en het pertinent karakter van 
de tot bewijs aangevoerde feiten in ver
band met de mogelijkheid van een !outer 
« gewone " staat van zinsverbijstering clie; 
de conclusies van de eisers en het gerech
telijk contract helemaal niet uitsloten, 
het arrest niet passend met redenen is 
omkleed (schending van arbikel 97 van 
de Grondwet) of, althans, de draagwijdte 
van genoemde conclusies heeft miskend 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 
alsmede de verbindende kracht van ge
noemd contract (schending van arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek); 
door de vernietigbaarheid van de liti
gieuze testamenten t~ verbinden a.an een 
onrechtstreeks beWIJS van de zmsver
bijstering op het ogenblik van c~e . akte 
dat veeleisender is dan het .bewiJS dat 
wettelijk van de eisers was gevraagd, het 
arrest bovendien de andere in het middel 
aangeduide wettelijke bepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat, opdat een testament 
nietig kan worden verklaard wegens zm~
verbijstering van de erflater, het nod1g 

. is dat deze onbekwaamheid heeft bestaan 
op het ogenblik van het testament ; dat 
dit bewijs door aile rechtsnnddelen kan 
worden geleverd en onder meer door een 
vermoeden, dat stetmt hetzij op een 
voo1;tdurende staat van krankzinnigh:eid, 
hetzij op een gewone staat. van krankzin
n.igheid die bestaat op · een tijdstip v66r 
en op een tijdstip na de ,dag van het 
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testament en die heiden dichtbij die dag 
gelegen zijn ; 

Overwegende dat de eisers aanboden 
door alle rechtsmiddelen het bewijs te 
leveren van dertien feiten die, volgens 
hen, aantoonden dat de erflater op het 
ogeriblik en althans ten tijde van het 
opstellen van de litigieuze alden klaar~ 
blijkelijk niet gezond van geest was, 
zonder te preciseren of de onbekwaam
heid die zij wilden bewijzen voortdurend 
of gewoon was ; 

Overwegende dat na te hebben gesteld 
dat de zinsverbijstering van de erflater 
niet voortvloeit uit de akten zelf, we! 
integendeel, en dat een geneesheer op 
een datum tussen het testament van 
7 december 1965 en da!; van 18 april1966 
en op minder dan· zes weken v66r dit 
laatste testament heeft vastgesteld dat 
de antwoorden van de erflater, die 85 jaar 
oud was toen hij de betwiste alden van 
uiterste wil heeft opgesteld, niet wijzen 
op grote stoornissen inzake geheugen, 
redenering of oordeel, het arrest erop 
wijst dat de eisers de feiten die zij aan 
bieden te bewijzen « ten tijde van het 
opmaken van de litigieuze alden " situe
ren zonder nadere aanduiding en beshst 
dab deze formulering te onnauwkeurig is, 
in verband met de vraag of die feiten 
dichtbij het opstellen van de testamenten 
gelegen zijn, om op nuttige wijze tot 
bewijs te kunnen worden ·toegelaten, te 
meer daar de akten bij uiterste wil zich 
over een periode van vijf maanden uit-
strekken; , 

Overwegende dat de onnauwkeurige 
datum van de door de eisers aangevoerde 
feiten volstaat tot regelmatige motive1:ing 
en tot wettelijke verantwoording van de 
verwerping van het aanbod van bewijs 
zowel van een gewone staat als van een 
voortdurende staat van krankzinnigheid 
van de erflater ; 

Dat het middel dat enkel kritiek oefent 
op de beslissing die bovendien deze feiten 
niet ter zake dienend verklaart, niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang ; 

0~ die redemin, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de eisers in de ko!;>ten. 

24 februari 1972.- 16 kamer.- Voo?'
zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. D assesse en Fally. 

' · 1 e KA.l"YIER. - 25 februari 1972. 

RECHTBANKEN. - ARRO:t-.TDISSE
JHENTSREOHTBANK. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - AATIKEL 640 V.A,N RET 
GEREOHTELIJK WETBOEK. - MIDDEL 
DAT AMBTSHALVE UIT DE ONBEVOEGD
HEID VAN DE REOHTER VOORTKOMT. 
- VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR 
DE ARRONDISSEMENTSREOHTBANK, 
TAAK VAN DEZE RECHTBANK, 

De a1"1·ondissements1·echtbank moet ove1· het 
middel, dat uit de onbevoegdheid vwn de 
kennisnemende 1'echte1· voo1·tkomt, beslis, 
sen, niet alleen , wannee1· de zaak doo1· 
deze 1'echte1· met toepassing van a1'ti" 
kel 639 van het Ge1·echtelijk W etboek 
naa1· haa1· .is ve1·wezen, ten gevolg,e v~n 
een vo1·de1·ing van de eiser, mam· ook 
~vanneer de kennisnemende 1'echte1·, die 
ambtshalve een middel heejt aangevoe1;d 
dat uit zijn onbevoegdheicl voo1·tlcomt, 
ove1·eenlcomstig a1·tilcel 640' van dit wet~ 
boek de ve1·wijzing van de zaak naar de, 
a1'1'ondissements1·echtbank -heejt gelast 
opdat ove1: het middel wo!'clt beslist (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, . 
IN ZAKE VAN DER JEUGT, T. MARCHAL.) 

~REST. 

RET HOF;- Gelet op het bestrederi 
vonnis, op 2 juni 1971 door de Arrondis
sementsrechtbank t e D endermonde ge-. 
wezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen-· 
ding van de artikelen 639 en 640 van het 
Gerechtelijk W etboek, ·. 

doordat het bestreden vonnis de zaak 
terugwijst naar de Arbeidsrechtbank t e 
Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, op 
grond dat . de zaak niet regelmatig bij 
de arrondissementsrechtb ank aanhangig 
werd gemaakt, dat, nu ~iser in het gedi~g 
aanhangig voor de arbe1dsrechtbank met 
de verwijzii).g van de zaak naar de arron-. 
dissementsrechtbank had gevorderd, zo
als bepaald bij artikel 639, lid 1, van .het 
Gerechtelijk vVetboek, . het de arbelds
rechtbank· behoorde, overeenkomstig lid 3 
van artikel 639, zelf over de bevoegdheid 
uitspraak te doen, 

(1) Men r aadplege A. FETTWEIS, Precis de 
droit judiciai1•e, d. II : « La coq~.petence ,, 1971, 

· ms. 15 tot 24. 
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terwijl, nu de arbeidsrechtbank ambts
halve een middel voortkomende uit haar 
onbevoegdheid 1·atione mate1·iae had aan
.gevoerd, zij regelmatig de verwijzing van 
de zaak naar de arrondissementsrecht
bank had gelast en deze rechtbank over 
het middel moest beslissen : 

Overwegende dat, om de redenen in 
het middel aangehaald, het bestreden 
v6nnis, zonder uitspraak te doen over het 
uit de onbevoegdheid voortkomende mid
del, de iaak naar de arbe\dsrechtbank 
terugwijst; 

Overwegende dat, indien krachtens 
artikel639 van het Gerechtelijk Wetboek, 
wanneer de bevoegdheid van de rechter 
bij wie de zaak aanhangig is betwist 
wordt, deze rechter zelf over de bevoegd
beid uitspraak moet doen wanneer de 
eiser de verwijzing van de zaak naar de 
arrondissementsrechtbank niet vordert, 
artikel 640 van hetzelfde wetboek de 
recbter bij wie de zaak aanhangig is ertoe 
verplicht, wanneer bij ambtshalve een 
middel dient aan te voeren dat uit zijn 
onbevoegdheid voortkomt, de verwijzing 
van- de zaak naar de arrondissements
rechtbank te gelasten opdat over het 
middel beslist wordt ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
niet blijkt dat de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank betwist werd ; 

Overwegende echter dat de arbeids
rechtbank releveert dat het bij haar aan
hangig gemaakt gescbil niet onder haar 
bevoegdheid 1·atione mate1·iae ressorteert ; 

Overwegende dat, nu de arbeidsrecbt
bank ambtshalve een middel voortko
mende uit haar onbevoegdheid 1·atione 
mate1·iae heeft opgeworpen, zij, overeen
komstig artikel 640 van het Gerechtelijk 
Wetboek, wettelijk de verwijzing van de 
zaak naar de arrondissementsrecbtbank 
heeft gelast, opdat over het middel zou 
worden beslist ; 

Overwegende dat door zich ertoe te 
beperken de zaak naar de arbeidsrecht
banlc terug te wijzen, zonder over het 
middel van onbevoegdheid uitspraak te 
doen, het vonnis voormelde wetsbepalin
gen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, nu de arrondisse

mentsrechtbank geen uitspraak heeft ge
daan over bet middel van onbevoegdheid 
dat baar wettelijk was voorgelegd en bet 
bestreden vonnis om die reden vernietigd 
wordt, de zaak naar een ander arrondis
sementsrecbtbank client te worden ver
wezen, opdat deze laatste, overeenkom
stig de artikelen 641 en 660 van het 

Gerechtelijk Wetboek, over bedoeld mid
del zou uitspraak doen ; 

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 erover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar de Arrondissementsrechtbank 
te Gent. 

25 februari 1972.- 1e kamer.- Voo7'
zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer· waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende concl~tsie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen op het cassatieberoep van 
dezelfde eiser tegen een vonnis van 2 juni 
1971 van dezelfde rechtbank in zake de 
naamloze vennootschap « Groep J osi » 
tegen de naamloze vennootschap « L'Ur
baine ». 

2e KAMER. - 28 februari 1972. 

lO BANKBREUK. - GEFAILLEERDE. 
VENNOOTSCHAP.- VEROORDELING VAN 
HET ORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP 
WEGENS BANKBREUKFEITEN DOOR 'DAT 
OBGAAN IN HET BEHEER VAN DE VEN
NOOTSCHAP GEPLEEGD. - WETTELIJK

HEID. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING.- BANKBREUK.
BEKLAAGDE, ZAAKVOERDER VAN EEN 
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERK
TE AANSPRAKELIJKHEID.- VEROORDE
LING OP GROND VAN DE VASTSTELLING 
DAT HET MISDRIJF DOOR DE BEKLAAGDE 
ALS ORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP 
EN IN VERBAND MET HET BEHEER VAN 
DEZE VENNOOTSCHAP IS GEPLEEGD. -
REGELMATIG GEMOTIVEERDE VEROOR

DELING. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
IN CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VER
WEER DAT TER ZAKE NIET MEER DIE
NENDE IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN 
VAN DE RECHTER.- GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER HIEROP TE 
ANTWOORDEN. 
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4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAF:VORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. -MID DEL 
DAT SLECHTS BETREKKING HEEFT OP 
EEN VAN DEZE MISDRIJVEN. - STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN 
ANDER MISDRIJF. - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

5° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN OP 
DE STRAFVORDERING EN OP DE TEGEN 
HEM INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN 
DE EINDBESLISSING OP DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. 

1° · H et voo1· een gejaillee1·de ve_nnootschap 
aanspmkelijk o1·gaan w01·dt wettelijk aan 
bankb1·euk schuldig ve1·klam·d, van het 
ogenblik dat het de bankb1·eukjeiten als 
o1·gaan van de vennootschap en in ve?'
band met het behee1· van deze vennoot
schap heejt gepleegd (1). (S.W., art. 489; 
W.K., art. 573 tot 575.) 

2° Regelmatig gemotivee1·d is de ve?·oo?·de
ling van de zaakvoe~·de?' van een pe?'
sonenvennootschap met. bepe1·kte aan
spmkelijkheid wegens banlcb?'e1tk, die 
zonde~· dubbelzinnigheid geg1·ond is op 
banlcb?·e1dcjeiten wam·van vastgesteld 
w01·dt, dat zij doo1· de zaakvoe?·de1· als 
o1·gaan van de gejailleerde vennootschap 
en in ve1·band met het behee1· van deze 
vennootschap zijn gepleegd (2). 

3° De ?'echte1· is niet e1·toe geho1tden ande1·s 
te antwoo1·den op een in conclusie voo?'
ged?·agen veTwee?·, dat te?' zalce niet mee?' 
dienende is wegens de vaststellingen van 
zijn beslissing (3) . (Grondwet, art. 97.) 

4o Indien wegens ve1·scheidene misd1·ijven 
een enkele st1·aj wo1·dt uitgesp1·oken, is, 
bij geb1·ek aan belang, niet ontvankelijk 
de ei!i tot cassatie van de beslissing op de 
stmjv01·de1'ing gegmnd op een middel 
dat enkel bet1·ekking heejt op een deze1· 
misd1·ijven, als de uitgesp1·oken st1·aj 
doo1· een ande1· misdrijj wettelijk vemnt
woO?·d blijjt (4). (Sv., arb. 411 en 414,) 

(1) Cass., 20 september 1965 (Bull. en 
PAsiC., 1966, I, 94) en 11 oktober 1971, sup1·a, 
blz. 155. 
. (2) Cass., 20 september 1965 waarvan sprake 

5° I ndien de beklaagde zich in cassatie 
heejt voo1·zien tegen de beslissing op de 
stmjv01·de1·ing en tegen de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde bu1·ge1·lijke 
?'echtsvo?·de?·ing, b1·engt de ve1·nietiging 
van de eerste beslissing de ve1·nietiging 
mede van de tweede, die het gevolg ervan 

, is (5). 

(BAEKELANDT EN BRU:ljiN, T. MEESTER 
VERTESSEN, OPTREDENDE ALS CURATOR 
OVER HET FAILLISSEMENT VAN DE PER
SONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « FIRENTRA ll.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 maart 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Op de voorziening van Baekelandt : 

Over heb middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, inzonderheid 2, 
laatste lid, 129, 130 en 132 van de wetten 
op de handelsvennootschappen, gecoordi
neerd bij koninklijk beslnit van 30 no
vember 1935 (bitel IX van boek I van 
het Wetboek van koophandel), 437, 438, 
574 en 577 van de wet van 18 april 1851 
betreffende faillissement, barikbreuk en 
uitstel van betaling (boek III van het 
Wetboek van koophandel), 489 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest eiser, als 
zaakvoerder van de gefailleerde vennoot
schap Firentra, wegens bedrieglijke bank
brenk en wegens eenvoudige bankbreuk 
veroordeelt, op· grond dat hij weliswaar 
in het beheer van die vennoobschap 
praktisch geen andere rol heef~ vervuld 
dan het ondertekenen van documenten 
wanneer dat noodzakel'jk was, maar dat 
hij, niettegenstaande die onbeduidende 
rol, die hij heeft vervuld zonder de minste 
bekommernis om zijn verplichtingen als 
zaakvoerder, en inzonderheid zonder 
enige controle op het beheer van de ven
nootschap, geregeld belangrijke geldbe
dragen heeft ontvangen, afgenomen uit 
de kas van de vennootschap, waarvan hij 
wist dat de financiele toestand sinds 
oktober 1960 zeer slecht was; dergelijke 

in de vorenvermelde noot. Men raadplege 
cass., 29 november 1971, supra, blz. 311. 

(3) Cass., 10 januari 1972, supra, blz. 454. 
(4) Cass., 3 januari 1972, supm, blz. 426. 
(5) Cass., 8 november 1971, supm, blz. 246 • 
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gelqopnemingen, onder ·zulke omstandig
heden en dus zonder enige verantwoor
ding verricht door een zaakvoerder van 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, verduisteringen van 
activa opleveren en ten slotte de eerste 
rechter de telastlegging van eenvoudige 
bankbreuk tegen eiser terecht bewezen 
heeft verklaard, 

te1·~vijl, ee1·ste ondenleel, tot veroordeling 
wegens bankbreuk slechts aanleiding 
kU1111en geven de feiten die gepleegd 
werden hetzij door een gefailleerd lwop
m~n in het clrijven van zijn handel, hetzij 
door het orgaan, dat voor de gefailleerde 
vennootschap strafrechtelijk . aansprake
lijk is in het beheer van de vennootschap ; 
het bestreden arrest .niet vaststelt dat 
eiser een gefailleerde koopman was ; het 
uitd.rukkelijk erkent dat hij ·geen werke
lijke rol in het l:ieheer van de gefailleerde 
vennootschap Firentra heeft. ge~:>peeld, 
hoewel in naam een van de zaakvoerders, 
zodat het hem niet, zonder tegenstrijdig
heid of -schending van de · wet, wegens 
banldJreuk kon veroordelen voor daden 
of nalatigheden · ih · het . beheer van die 
vennootschap (schending van alle in het 
middel aangehaalde wetsbepalin15en); 

tweede onde1·deel, bovendien en meer in 
het bijzonder; belangrijke geldopnemin
gen door een van de zaakvoerders van een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid uit de kassen van die ven
nootschap verricht, zonder enige verant
w:ooi'ding, geei1 fout of geen. bech·.og op
leveren vanwege de vennootschap, die 
materieel door een vah haar organen 
handelende als dusdanig, optreedt, maar 
wel een fout of een bedrog ten nadele van 
genoemde vennootschap gepleegd door 
een ontrouw perso.neelslid, hetgeen geen 
wettelijke rechtvaardiging is voor de 
veroordeliilg wegens beclrieglijke bank
brenk van laatstgenoemde als orgaan van
de gefailleerde vennootschap (schending 
van alle in het middel vermelde wetsbe
palingen); 

· de1·de onde1·deel, het bestreden arrest, 
aldus rechtdoende, niet passend heeft 
geantwoord op de regehnatige conclusie 
in hoger beroep door de huidige eiser 
genomen waal'in werd gesteld dat hij de 
hem verweten verduisteringen of verber
ging van activa niet heeft gepleegd ; dat 
zijn geldopnemingen uit de kas van de· 
vennootschap Firentra officieel voorkwa
n1en in a lle boeken van die vennootschap, 
wat volstaat om elk bedrieglijk karakter 
hieraan te entnemen ; · dat · voor het mi.s-

cll·ijf van verduistering bech·ieglijk opzet 
vereist is, a lsmede dat deze -gelden over
handigd zijn op voorwaarde dat zij wor
den teruggegeven of dat hiervan een be
paald gebruik wordt gemaakt; dat de 
bech·agen die beklaagde heeft ontvangen, 
verantwoord waren door zijn inbreng in 
de vennootschap van de geldschieters, 
zijn hoedanigheid van zaakvoerder, de 
kosten en de tijd die hij aan deze taak 
heeft · besteed ; dat die sommen hem 
onvoorwaardelijk werden verleend om 
voor zijn gezin te worden gebruikt, dat 
hij bovenclien zelf het initiatief niet kon 
nemen om aangifte te doen van het fail
lissement, vermits hij nooit . rechtstreeks 
deel genomen had aan het beheer en aan 
de Ieiding van de ve1mootschap Firentra 
en dat Bnmin aileen aile beslissingen.nam 
(inzonderheid schencling van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at de eerste twee onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser en de eiseres Bnmi.n, als zaak
voerders van .de personenvennootschap 
met beper.k:te aansprakelijkheid Firentra, 
de vvettelijke organen hiervan waren en 
dat deze vennootschap bij vonnis van 
16 november 1965 failliet werd verklaard; 

Dat eiser, die " de meest elementaire 
plichten » van zijn taak heeft verzuimd ... 
" zonder de minste bekommernis om zijn 
verplichtingen als zaakvoerder en in
zonderheid zonder enige controle op het 
beheer van de ve1mootschap », in dit 
beheer " een onbeduidende rol >> heeft 
vervuld ; 

Dat, niettegenstaande deze " praktisch 
onbestaande » rol, eiser sinds 1957 uit 
de kas van de ve1mootschap geregeld 
belangrijke bedragen heeft opgenomen, 
die volgens zijn conclusie verantwoord 
waren als zijn bezoldiging van zaakvoer
der, " bezoldiging waarvan het beginsel 
in de statu ten was vermeld maar waarvan 
het bedrag nooit werd vastgesteld >>, en 
dat eiser bovendien beweert dat hij die 
gelden te goeder trouw heeft opgenomen 
en hieraan een einde heeft gemaakt in 
1965, toen de juiste :financiele toestand 
van de vennootschap hem bekend werd ; 

Overwegende dat blijkens het arrest 
het hof van beroep, om eiser te veroor
delen wegens bedrieglijke bankbreuk, 

. hierop stetmt dat vanaf oktober 1960, 
ten gevolge van een brief van de boek
houder van de ve1mootschap, eiser niet 
kon onlnmdig zijn van de zeer slechte 
firianciele toestand van deze laatste en 
wist dat zijn geldopnemingen· ertee ·bij-
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droegen dat .sommige schulden van de 
vennootschap op . hem vervaldatum niet 
konden worden · betaald ; dat niettemin 
eiser in 1961 en 1962 nog belangrijke 
bedragen heeft opgenomen ; 

Overwegende dat het arrest dienten
gevolge beslist " dab dergelijke geldop
hemingen, onder zulke omstandigheden 
en dus zonder enige verantwoording ver
richt door een zaakvoerder van een per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid, verduisteringen van acti
va opleveren, zodat de telastlegging 0-3 
bewezen is " ; 

Overwegende dat weliswaar de om
sbat'ldigheid aileen dat iemand " in naam· » 
de hoedanigheid van zaakvoerder van een 
personenvennootschap met beperkte aan
$pra.kelijkheid heefb, niet volstaat om 
wettelijk dien.s veroordeling, in die hoe
danigheid, wegens eenvoudige of bedrieg
lijke bankbreuk van die vennootschap te 
rechtvaarc].igen ; dat om regelmabig met 
redenen omkleed te zijn, de veroordeling 
van de zaakvoerder van een person en
vennootscha,p met beperkte · aansprake
lij kheid op ondubbelzinnige wijze moet 
zijn gegrond op feiten die bankbreuk 
opleveren en waarvan vastgesteld wordt 
dat zij door de zaakvoerder als orgaan 
van de gefailleerde . vennootschap en in 
verband met het beheer ervan werden 
gepleegd; 

Overwegende echter dat hieruit niet 
volgt dat. de veroordeling van de zaak
voerder wiens rol in het beheer « onbedui
dend " of << pra1disch onbesbaande >> is 
geweest, noodzakelijk moet worden uit-
gesloten; · 

Dat in dergelijk geva\ aan de zaakvoer
der zodanige veroordeling kan wot:den 
opgelegd, met name wegens verduistering 
van activa, wanneer, zoals hier, uit de 
vaststellingen van het arrest blijkt dat 
zijn nalatigheid of zijn onbekwaamheid 
in het beheer ·van de vennootschap hem 
als font moet worden aangerekend en 
dat hij niettemin a ls zaakvoerder en uit 
dien hoofde wetens geldopnemingen heeft 
gedaan van die aard dat zij de gemeen
schappelijke waarborg van de schuld
eisers in gevaar hebben gebracht, terwijl, 
gelet op de omstandigheden en met name 
op de omvang van de geldopnemingen, 
de feibenrechter door een feitelijke en 
derhalve onaantastbare beoordeling heeft 
kunnen overwegen dat die opnemingen 
niet werkelijk ve.rantwoord waren ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegend_e dat uit het antwoord op 
de eerste twee onderdelen van het ·middel· 

blijkt dat het hof van beroep, steunende 
op de gegevens waarop het arrest wijst, 
wettelijk heeft kunnen beslissen dat eiser 
als orgaan van de vennootschap zich 
schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke 
ban,kbreuk wegens de hem ten laste ge
legde verduistering van activa ; 

Dat het hof van beroep derhalve niet 
meer gehouden was om de in het middel 
overgenomen conclusie anders te beant
woorden, met name in zover deze aan
voerde dat de bestanddelen van het mis
drijf van misbruik van vertrouwen, om
schreven in artikel 491 van het Strafwet
boek, niet aanwezig zijn bij eiser, welk 
misdrijf trouwens vreemd is aan de tegen 
hem ingestelde vervolging ;, 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del derhalve kan worden · aangenomen ; 

Dat, in zover het middel kritiek oefent 
op de veroordeling wegens eenvoudige 
bankbreuk, het middel niet ontvankelijk 
is wegens het ontbreken van belang, 
vermits de enige straf die uitgesproken 
werd, wettelijk gerechtvaardigd is door 
de telastlegging van bedrieglijke bank
brenk die regelmatig tegen eiser bewezen ' 
werd yerklaard ; 

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

II. Op de voorziening van Brunin : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de arbikelen 1, 2, inzonderheid 2, 
laatste lid, 129, 130 en 132 van de wetten 
op de handelsvemwotschappen, gecoiirdi
neerd bij koninldijk besluit van 30 no
vember 1935 (titel IX van boek I van 
het Wetboek van koophandel}, 437, 438, 
574, 577 en 578 van de wet van 18 april 
1851 betreffende faillissement, banl{
breuk en uitstel van betaling (boek III 
van het vVetboek van koophandel}, 489 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest de feiten 
van de telastleggingen 0-1 en 0-2 (be
drieglijke bankbreuk) tegen eiseres bewe
zen verklaart, op grond dat de opneming 
van de belangrijke bedragen die in de · 
telastlegging 0-1 nader worden bepaald, 
geen verduistering of verberging van 
activa van het vermogen van << Firentra >> 

kan opleveren; zulks niet geldt wat be
treft de commissiegelden vermeld in · de 
telasblegging 0-2; uit de gegevens van 
de zaak blijkt dat de huidige eiseres 
kennis· had van de onrechbmatige voor
delen door haar moeder verkregen, door 
incassering van de in die telastlegging 
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vermelde commissiegelden, ten nadele 
van de vennootschap « Firentra ,, waar
van genoemde eiseres een van de twee 
zaakvoerders was, en dat zij er niet van 
onkundig is kunnen blijven dat de boek
houding van haar vennootschap zulks 
verzweeg, zodat noodzakerlijkerwijs de 
balansen de echte toestand niet weerga
ven, a l was het maar door een lagere 
winst te doen uitkomen dan werkelijk 
was gemaakt ; dat, door zich niet te heb
ben verzet tegen dit bedrog ondanks haar 
verplichtingen als zaakvoerder, en de 
balansen te hebben ondertekend, eiseres 
met deze verduisteringen heeft ingestemd 
en ze tegelijkertijd heeft mogelijk ge
maakt ; dat zij derhalve hieraan recht
streeks heeft meegewerkt, 

te1·wijl : l 0 het kennelijk tegenstrijdig 
is tegen eiseres de telastlegging 0-l 
(bedrieglijke bankbreuk wegens verduis
tering van activa van de vennootschap 
Firentra) bewezen te verklaren ,en aan 
te nemen dat het incasseren van de in 
deze telastlegging 0-l genoemde bedra
gen geen verduistering of verberging van 
activa van het vermogen van de veimoot
schap Firentra kan opleveren (schending 
inzonderheid van artilrel 97 van de 
Grondwet); 

2° het even tegenstrijdig is te stellen 
enerzijds dat eiseres ervan niet onkundig 
is kunnen blijven dat de boekhouding 
van de vennootschap, waarvan zij een 
der zaakvoerders was, de voordelen ver
zweeg die haar moeder onrechtmatig 
verkreeg door het incasseren van de in 
de telastlegging 0 -2 vermelde comlnissie
gelden, zodat de balansen de werkelijke 
financiele toestand niet weergaven, en 
dat, door zich niet te hebben verzet tegen 
dit bedrog ondanks haar verplichtingen 
als zaakvoerder en de balansen te hebben 
ondertekend, zij met deze verduisteringen 
heeft ingestemd en ze tegelijkertijd heeft 
mogelijk gemaakt en anderzijds, zoals het 
arrest doet in zijn redenen betreffende 
de telastlegging van valsheid gepleegd 
in de balansen van de vennootschap 
« Firentra ,, waarvan het genoemde eise
res vrijspreekt, te beslissen dat niet be
wezen is dat deze op enigerlei wijze aan 
het opstellen van de van valsheid betichte 
geschriften heeft deelgenomen, dat zowel 
de teclmiciteit van deze stukken als de 
werkelijke rol die beklaagde heeft ge
speeld in het beheer van de gefailleerde 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Firentra ,, dergelijke 
deelneming weinig waarschijnlijk maken 
en er doen aan twijfelen dat deze be
klaagde zich rekenschap heeft kmmen 

geven van de onjuistheid van genoemde 
geschriften, dat het niet bewezen is dat 
zij hiervan in kennis werd gesteld en 
aldus twijfelachtig blijft dat beklaagde 
met bedrieglijk opzet de genoemde balan
sen heeft ondertekend en hiervan ge
bruik heeft gemaakt (schending van aile 
in het middel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het arrest tegen eise
res de telastleggingen 0-l en 0-2 (be
drieglijke bankbreuk) en D (eenvoudige 
bankbreuk) bewezen verklaart, maar een 
enkele straf uitspreekt; 

Overwegende dat het Iniddel op het 
arrest slechts kritiek oefent, in zover 
het de telastleggingen 0-l en 0-2 bewezen 
heeft verklaard ; 

Overwegende evenwel dat de uitge
sproken straf niet wettelijk verantwoord 
is op grond aileen van de telastlegging D ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het tegenstrijdig is 
enerzijds te steilen dat de onder 0-l ten 
laste gelegde feiten « van onkiesheid ge
tuigen, maar geen verduistering of ver
berging van activa van het vermogen 
van Firentra opleveren " en anderzijds 
het beroepen vonnis te bevestigen, in 
zover dit de telastlegging 0-l bewezen 
verklaart; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het evenzeer tegen
strijdig is, na eiseres te hebben vrijge
·sproken van de telastlegging A (valse 
balansen) op grand dat met name « zowel 
de teclmiciteit (van de van valsheid 
betichte geschriften) ... als de werke
lijke rol van die beklaagden (de eiseres 
en de eiser Baekelandt) ... er doen aan 
twijfelen dat die beklaagden zich reken
schap hebben kunnen geven van de on
juistheid van genoemde geschriften en 
dat niet bewezen is dat zij hiervan in 
kennis werden gesteld ,, de telastleg
ging 0-2 bewezen te verklaren door erop 
te wijzen « dat blijkens ·de gegevens van 
de zaak, Odette Brunin (eiseres) op de 
hoogte was van de qnrechtmatige voor
delen door haar moeder aldus verkregen 
ten nadele van de vem1ootschap « Firen
tra ,, waarvan zij een der zaakvoerders· 
was, en dat zij er niet van onlnmdig is 
kmmen blijven dat de boekhouding van 
haar vennootschap zulks verzweeg, zodat 
de balansen noodzakelijkerwijs de echte 
toestand niet weergaven, al was het maar 
door een lagere winst te doen uitkomen 
dan werkelijk was gemaakt ; dat door 
zich niet te hebben verzet tegen dit 
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bedrog ondanks haar verplichtingen als 
zaakvoerder, en de balansen te hebben 
ondertekend, deze beklaagde met deze 
verduisteringen heeft ingestemd en ze 
tegelijkertijd he'eft mogelijk gemaakt; 
dat zij derhalve hiertoe rechtstreeks heeft 
meegewerkt » ; 

Dat elk van die onderdelen van het 
middel gegrond is ; 

Overwegende dat de eisers verklaard 
hebben zich in cassatie te voorzien tegen 
alle strafrechtelijke en burgerrechtelijke 
beschikkingen van het arrest ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de burgerlijke rechtsvordering, eiseres in 
de kosten werd veroordeeld ; dat zij geen 
enkel middel aanvoert, maar dat de ver
nietiging van de beslissing op de straf
vordering de vernietiging meebrengt van 
de veroordelende beslissing op de burger
lijke rechtsvordering, die hiervan het 
gevolg is; 

Dat, met betrekking tot eiser, diens 
voorziening, in zover zij gericht is t egen · 
de burgerrechtelijke beschikkingen, geen 
bestaansreden heeft ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van de eiser Baekelandt en veroor
deelt hem in de kosten van zijn voorzie
ning ; vernietigt het bestreden arrest in 
zover h et uitspraak doet op de burger
lijke en strafvorderingen die tegen eiseres 
Brunin zijn gericht; laat de kosten v an 
de voorziening van laatstgenoemde ten 
laste van de Staat t en belope van vier 
vijfde en veroordeelt de verweerder 
Mr. V ertessen, qttalitate qua, in het overige 
vijfde ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
wijst de aldus beperkte zaak naai· het 
Hof van beroep te Luik. 

28 februari 1972.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?', de H~ Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleitm·s , de HH. Dassesse en Faures. 

2e KAMER. - 28 februari 1972. 

WEGVERKEER. - BESTUREN VAN 
· EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG 
NIETTEGENSTAANDE VERV.A.LLENVER-

KLARING VAN HET RECHT TOT STUREN, 
- VEROORDELING.- GEEN vASTSTEL
J,ING VAN HET BEST.A.AN VAN EEN IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE RECH
TERLIJKE BESLISSING TOT VERVALLEN
VERKLARING. - GEEN VASTSTELLING 
VAN DE DUUR V.AN D;E VERV.A.LLENVER
KLARING OF VAN DE DATUllf VAN DE 
KENNISGEVING, VOORGESCHREVEN BIJ 
ARTIKEL 40 VAN DE WET BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER 
(COORDINATIE V.A,N 16 1\i.A,.A.RT 1968) . 
NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE VER
OORDELING. 

Niet 1·egelmatig gemotivem·d is de beslis
sing, die een beklaagde ve?'oO?·deelt omdat 
hij een voe1·tuig op de openbm·e weg be
sttttwt, niettegenstaande veTvallenve?·kla
?'ing van het 1·echt tot stu1·en, zondm· het 
bestaan vast te stellen van een in b·acht 
van gewijsde gegane ?'echte?·lijke beslis
sing tot ve?'vallenve?·kla?·ing en evenmin 
de datum te ve1·melden van de kennis
geving, voo1·gesclweven bij a1·tikel 40 van 
de ·wet bet1·efjende de politie ove1· het 
wegve1·lcee?' (coo1·dinatie van 16 maa1·t 
1968) (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE ·RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG TE NEUF
CHATEAU, T. NICOLAS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 september 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
R echtbank te Neufchateau; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat de tegen verweerder uitgespro
ken veroordeling niet regelmatig m et 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verweerder veroordeelt op grond van 
artikel 48 van de wet betreffende de 
politie op het wegverkeer (gecoordineerd 
op 16 m aart 1968) om te P aliseul op 
12 maart 1971 niettegenstaande de tegen 
hem uitgesproken vervallenverklaring 
een motorrij tuig op de openbare weg te 
hebben bestuurd ; 

(1) Cass., 13 mei 1968 (A1·r. cass., 1968, 
biz. 1127) en 17 februari 1969 (ibid., 1969, 
biz. 573). 
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Overwegende dat het vonnis niet vast
stelt dat het verval, desondanks verweer
der zijn voertuig bestuurde, uitgesproken 
is bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing en het evenmin de duur van 
dit verval aangeeft en de datrnn waarop 
de bekendmaking, voorgeschreven bij 
artikel 40 van voornoemde wet, aan 
veroordeelde is gedaan ; 

Dat het aldus voor het Hof onmogelijk 
is toezicht te oefenen op de wettelijkheid 
van de gewezen beslissing ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het micldel door het openbaar 
ministerie ter staving van zijn voorzie
ning aangevoerd, dat geen cassatie zoncler 
verwijzing zou kunnen meebrengen, ver
nietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Marche
en-Famenne, zitting houdende in hoger 
beroep. 

28 februari 1972.- 2e kamer. - Vom·
zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. Perrichon, 
raadsheer waarne1nend voorzitter. -
Gelijkluiclende conchtsie, de H . Charles, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 februari 1972. 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLE111ENT VAN 14 MAART 1968, ARTI
KEL 12-l. - PLAATS OP DE RIJBAAN. 
- VERPLICHTING VOOR DE BESTUUR
DER ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE RECH
TERRAND VAN DE RIJBAAN TE BLIJVEN. 
- DRAAGWIJDTE VAN DEZE VER
PLICHTING. 

De ve1-plichting voo1· de bestuu1·cle1·, die op 
cle 1·ijbaan 1·ijdt, zo . clicht mogelijlc bij 
cle 1·echte1'1'ancl van deze 1·ijbaan te 
blijven, wo1·dt beom·cleelcl met inacht
neming van de omstandigheclen (1) . 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 12-l.) 

(1) Cass., 15 januari Hi68 (An·. ca.ss., 1968, 
blz. 662) ; men raadplege cass., 29 september 
1969 (ibid., 1970, biz. 108) en 1 februal'i 1972, 
sup1'U, biz. 523. 

(DUPONT, 
T. LOISELET EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gerichb is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen •, op de burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en 12-1 van het 
koninklijk besh~t van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer, 

cloonlat, om bij bevestiging van het 
beroepen vonnis te beslissen dat de gehele 
aansprakelijkheid voor becloeld ongeval 
op eiser rust, het bestreden arrest in 
de 'gedraging van de getroff'ene Francis 
Mocrette geen stuurfout vaststelt en 
beslist dat daze « normaal rechts reed, 
rekening ermeehoudende dat hij 's nachts 
i'eed, in welke omstandigheid een be
stuurder normaal de middenas van de 
rijbaan als richtptmt neemt », 

tenvijl het feit dat de bestum·der des . 
. nachts gemakshalve de middenas van de 

rijbaan neemt als richtptmt geen om
standigheid oplevert die. de bestuurder 
vrijstelt van·de verplichting om zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van de rij
baan te blijven : 

Overwegende dat de verplichting voor 
de bestuurders om zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand van de rijbaan te blijven,• 
wordt . beoordeeld naar gelang van de. 
omstandigheclen ; 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
dat het slachtoffer normaal rechts reed, 
rekening ermee houdende dat hij 's nachts 
reed, in welke omstandigheid een be
stum·der normaal de middenas van de 
rijbaan als richtpm1t neemt, het arrest 
impliciet doch zeker door een feitelijke 
en derhalve onaantastbare beoordeling 
beslist dat het slachtoffer zo dicht moge
lijk b ij de rechterrand van de rijbaan 
reed; 
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-Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, ~fgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist·; 

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

28 februari 1972.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende concl~tsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite·rs, de HH. van Heeke en Simont. 

2e KAMER. - 29 februari 1972. 

SCRIP- SCHEEPVAART.- WET VAN 
5 JUNI 1928, ARTIKEL 77. - PROCES
SEN-VERBAAL OPGESTELD WEGENS TIJ
DENS DE REIS GEPLEEGDE lVIISDADEN 
OF WANBEDRIJVEN.- BEWIJSKRACRT 
TOT RET BEWIJS VAN RET TEGENDEEL. 
- VooRWAARDEN. 

K.mchtens m·tikel 77 van de wet van 5 j~mi 
1928 houdende he1·ziening van het Tucht
en St1·ajwetboelc voo1· de koopvaa1·dij en 
de zeevisse1·oij, zijn de p7·ocessen-ve1·baal 
opgestelcl wegens tijdens de 1·eis gepleegde 
misdaden -of wanbed1'ijven slechts 1'echts
geldig tot het bewijs van het tegendeel, 
voo1· iove1· zij, opgemaalct op het ve1·slag 
en met de . bijstancl van een officie7', 
ond,e1·telcencl zijn doo1· de lcapitein en 
bedoelcle o fficier ( 1). 

(V ANDERJEUGRT.) 

ARREST. 

. HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 september 1971 .door het 
Hof van beroep te Brussel. gewezen ; 

(1) l\1en vergelijke de artikelen 45 en 46 
van de wet van 21 juni 1849 (Pasin., 1849, 
blz. 299) vervangen bij di~ van 5' juni 19:l8. 
D~ bepaling waarbij aan deze regelmatig op
gemaakte processen-verbaal bijzondere be
wijskracht wordt toegekend, is een do01• iaatst-
yermelde wet ing!3voerde nieuwigheid. · 

Over het middel afgeleid uit de schen
.ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 77 van de wet van 5 juni 1928 en 
461 van het Strafwetboek, 

clo01·dat het bestreden arrest de veroor~ 
deling van eiser steunt op de vaststellin
gen ingeschreven « op bladzijde 30 van 
het scheepslogboek nummer 43 », waaraan 
de bewijskracht wordt gehecht voorzien 
bij artikel 77 van de wet van 5 juni 1928, 
omdat « geen tegenbewijs van het te
zijnertijd opgemaakte proces-verbaal 
werd verstrekt, noch aangeboden », 

te1·wijl dit proces-verbaal over de feiten 
van 19 aprill961 (blijkbaar, in de mening 
van het hof van beroep, zijnde de bewuste 
passus van het scheepslogboek) niet 
werd opgesteld op verslag van een offi
cier, zoals voorgeschreven bij artikel 77 
van de wet van 5 juni 1928, en uit niets 
blijkt dat een officier, volgens voorschrift 
van gemeld artikel, het proces-verbaal 
zou medeondertekend hebben; ook de 
tweede officier De Lange Luc niet als 
rapporteur noch medeondertekenaar kail: 
doorgaan, daar zijn naam aileen als 
« getuige » wordt vernoemd, na het uit~ 
treksel uit het scheepsjournaal betref
fende de voorvallen van 2'0 april 1969, 
dit is daags na het litigieuze voorval vap. 
19 april 1969, zonder aanduicling van de 
gebeurtenis of de akte waarvan hij ge
tuige zou zijn geweest : 

Overwegende dat het bestreden arrest; 
uitspraak doende over een vervolging 
tegen eiser ingesteld wegens verschillende 
diefstallen gepleegd tijdens de reis aari 
boord van een schip, eiser enkel veroor
deelt wegens de diefstal i< vastgesteld op 
19 april 1969 te 18.10 uur, zoals bepaald 
op bladzijde 30 van het scheepslogboek 
nmnmer 43, de vaststell.ingen gedaan 
geweest zijnde in overeenkomst met 
artikel 77 van de wet van 5 jtmi 1928 »; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 77 van de wet van 5 jtmi 1928 hou
dende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor de koopvaardij en de 
zeevisserij, de processen-verbaal opge
steld wegens tijdens de reis gepleegde 
misdaden of wanbedrijven slechts rechts
geldig zijn tot het bewijs van het tegen
deel voor zover zij, opgemaakt op het 
verslag en met de bijstand van een 
officier, ondertekend zijn door de kapitein 
en bedoelde officier ; 

Overwegende dat het op 20 april 1969 
opgemaakte proces-verbaal zich ertoe be
perkt te verwijzen naar de in het scheeps
register nmnmer 43 opgenomen vaststel
lingen, volgens het bij dit proces-;verbaal 
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gevoegde uittreksel; dat dit proces-ver
baal aileen door de kapitein is onderte
kend; 

Overwegende dat, zo uit bedoeld uit
treksel blijkt dat de feiten, waarop het 
arrest de veroordeling van eiser grondt, 
in het scheepsregister werden vermeld op 
verklaring van officier De Lange, uit dit 
uittreksel nochtans niet blijkt dat de in 
dit register opgenomen vaststellingen 
door die officier medeondertekend wer
den; 

Overwegende derhalve dat door uit
sluitend te steunen op voormelde stukken 
om te beslissen dat de ten laste van 
eiser gelegde feiten vastgesteld werden 
overeenkomstig artikel 77 van de wet 
van 5 jtmi 1928 en erop te wijzen dat 
eiser het bewijs van het tegendeel niet 
heeft bijgebracht noch aangeboden, het 
arrest aan het proces-verbaal van 20 april 
1969 en aan de in het scheepsregister 
opgenomen vaststellingen een bewijs
kracht toekent well{e zij ingevolge be
doelcl artikel 77 niet hebben en het de 
uitgesproken veroordeling niet wettelijk 
rechtvaardigt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het eiser veroordeelt 
wegens de op 19 april 1969 vastgestelde 
en in het scheepsregister nummer 43 om
schreven feiten, en hem in de kosten 
veroordeelt; beveelt dat van dit arrest · 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

29 februari 1972.- 2• kamer.- Vo01'
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. N aulaerts. - Gelijlclttidende conclusie, 
H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. P. Goemans (van de balie 
te Antwerpen). 

2• KAMER. - 29 februari 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD Ol.VI ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE 
TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTS
VORDERING VAN RET OPENBAAR l.VIINIS-

TERIE TEGEN EEN lVIEDEBEKLAAGDE. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTS 
VORDERING. - VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN EEN . BURGERLIJKE 
PARTIJ.- RECRTER IN HOGER BEROEP 
DIE GEEN KENNIS HEEFT GENOJ.VIEN 
VAN DE RECHTSVORDERING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BE
KLAAGDE EN DIE JEGENS DEZE PARTIJ 
GEEN VEROORDELING VAN DE BE
KLAAGDE HEEFT UITGESPROKEN. -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD Ol\1 ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- BESLISSING WAARBIJ RET HOGER 
BEROEP VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ 
NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD EN 
JEGENS DEZE PARTIJ GEEN VEROORDE
LING VAN DE BEKLAAGDE UITGESPRO
KEN WORDT.- VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - NIET-ONTVANI{ELIJK
HEID . 

1° Een belclaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voo1·zien tegen een beslis
sing op de ?'echtsvo?·de?·ing van het open
baa?' rniniste?·ie tegen een rnedebelclaag
de (1). 

2° W annee1· de ?'echte?' in hoge?' be1·oep geen 
kennis heejt genomen van de ?'echtsvo?·
de?·ing van een b~t?'ge?·lijke partij tegen 
de beklaagde en te hm·en vo01·dele geen 
ve?·oo?·deling van . de beklaagde heejt 
uitgesp1·oken, is de voo1·ziening van de 
belclaagde tegen die b~wge1·lijke pa1·tij 
niet ontvankelijlc, orndat zij geen be
staans?·eden heejt (2). 

3° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is de voo1·ziening van de 
beklaagde tegen een beslissing waa1·bij 
het hoge1· be1·oep van een bu?·ge1·lijlce 
pa1·tij niet ontvankelijk verlclaa1·d en ten 
voordele van deze pa1·tij geen ve?'001'de
ling van de beklaagde uitgesp?'Oken 
WO?'dt (3). 

(1) Cass., 6 december 1971, sttp·ra, blz. 335. 
(2) Men raadplege cass., 10 december 1968 

(A?'1'. cass., 1969, blz. 366); 4 januari 1972, 
supra, blz. 435. 

(3) Men raadplege cass., 8 november 1971 
en 15 februari 1972, sup1·a, blz. 247 en 552, 
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{DE LEENHEER EN LITISCONSORTEN, T. DE 
RIDDER EN LITISCONSORTEN; BOONE, 
T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 
MUTUALITEITEN EN LIT):SCONSORTEN. } 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op l oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

I. W at betreft de voorziening van De 
Leenheer Frederik, Van den Bogaert 
Maisy, de echtgenoten D e Leenheer-Van 
den Bogaert en de Landsbond der Chris
telijke Mutualiteiten : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk, 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de eisers hun voorziening heb
ben laten betekenen aan de partijen 
tegen wie zij gericht is ; 

Dat de voorzieningen derhalve niet 
ontvankelijk zijn ; 

II. Wat betreft de voorziening van 
Boone, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
ingesteld: 

l 0 ten laste van eiser : 

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

2° ten laste van de medebeklaagden De 
Ridder en Van Holsbeeck : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om een cassatieberoep in te stellen tegen 
de beslissing waarbij een medebeklaagde 
vrijgesproken wordt; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de burgerlijke partijen : 

l 0 de Lands bond der Christelijke 
Mutualiteiten : 

Overwegende dat noch eiser noch deze 
burgerlijke partij hoger beroep hadden 
ingesteld tegen de beslissing van de eerste 
rechter over de eis van deze burgerlijke 
partij ; dat deze betwisting niet aanhan
gig werd gemaakt bij het hof van beroep 
en dat het bestreden arrest daarover geen 
uitspraak doet ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is bij gebrek aan voorwerp; 

2° de echtgenoten De L eenheer -Van 
den Bogaert : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het incidenteel beroep door deze ver
weerders tegen eiser ingesteld, niet ont
vankelijk verklaart en geen veroordeling 
uitspreekt lastens eiser ten voordele van 
deze verweerders ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

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

29 februari 1972.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 februari 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERJ\UJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN EINDARREST OP 
TEGENSPRAAK. 

Buiten het geval van artikel 40, lid 4, van 
de wet van 15 juni 1935, is te laat 
ingediend de voorziening die in stmj
zalcen tegen een einda1·1·est op tegenspmalc 
is ingesteld na het ve1·st1·ijlcen van de 
te1·mijn bepaald bij m·tilcel 373 van het 
Wetboelc van stmjvo1·de1·ing (1). 

{VAN DEN STEEN.} 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

29 februari 1972.- 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzit!;er. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. N aulaerts. - Gelijkluiclende conclu
sie, de H. Detournay, advocaat-generaal. 

(1} Cass., 10 januari 1972, supra, biz. 456. 
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2e KAMER. - 29 februari 1972. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSA
TIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD. - STRAFZ.AKEN. - BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - VooR

ZIENING VAN HET GElliEENSOHAPPELIJK 
II'IOTORWAARBORGFONDS, TOT TUSSEN
KOMST OPGEROEPEN PARTIJ, TEGEN DE 

BEKLAAGDE EN DE VOOR DEZE BURGER
REOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 
- GEEN GEDING MET OF VEROORDE
LIN G TEN GUNSTE VAN DEZE LAATSTEN. 

- NIET ONTVA.l'\'XELIJKE VOORZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OAS
SATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD. - STRAFZAKEN. - BURGER

LIJKE REOHTSVORDERING.- VOORZIE
NING VAN HET GEMEENSOHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS, TOT TUSSEN 

KOMST OPGEROEPEN PARTIJ, TEGEN DE 
EVENEENS TOT TUSSENKOMST OPGEROE
PEN VERZEKERAAR VAN DE BURGER

REOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE BEKLA,AGDE. - GEEN GEDING MET 
OF VEROORDELING TEN GUNSTE VAN DE 
VERZEKERAAR. - NIET ONTVANKE
LijKE VOORZIENING. 

3° VERZEKERINGEN. - VERPLIOHTE 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - EXOEPTIES 
DIE DOOR DE VERZEKERAAR AAN DE 
BENADEELDE KUNNEN WORDEN TEGEN
GEWORPEN. - BEGRIP. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - VOORZIENING VAN EEN 
PARTIJ DIE TOT OASSATIE VAN EEN 

DESOHIKKENDE GEDEELTE SLEOHTS 
STREKT ALS GEVOLG VAN DE OASSATIE 
VAN EEN - ANDER BESOHIKKENDE GE

DEELTE, GEVORDERD DOOR EEN ANDERE 
PARTIJ. - VERWERPING VAN DE VOOR-

- ZIENING VAN DEZE PARTIJ. - VOOR
ZIENING VAN DE EERSTE PARTIJ VER
LIEST HAAR BESTAANSREDEN. -

'(1) Men raadplege cass., 3 jannari 1972, 
supm, blz. 422. 

(2) Cass., 7 december 1970 en 15 maart 1971 
(A1-r. cass., 1971, blz. 339 en 674); men 
raadplege cass., 16 februari 1970 (ibid., 
1970, blz. 563). 

1° Het-Gemeenschappelijk 1\IJotonvaa?·bm·g~ 
fonds, voo1· het strajge1·echt tot tussen
komst opge1·oepen pm·tij, is niet ont
vanlcelijlc om zich in cassatie te voo1·zien 
tegen de belclaagde en de xoo1· deze bu?·
ge?'?'echtelijlc aanspmlcelijlce pa1·tij, wan
nee?' tttssen hen geen geding bestaat en 
ten gtmste vcm deze partijen geen ve1'001'
deling van het Fonds is uitgesp1·olcen (1). 

2° Het Gemeenschappelijlc 1\IJoto?'tvaa?'bO?'g
jonds, voo1· het st?·afuerecht .tot tttssen
lcomst 01Jge1·oepen pa1·tij, _ is niet ontvan
lcelijk om zich in cassat·ie te voo1·zien 
tegen de eveneens tot tttssenlcomst opge
?'oepen ve?·zelce1'Cta1' van de. btwge?Techte
lijlce aanspmlcel·ijlcheid vcm de belclaagde, 
wwnnee?' e1· tussen cleze pa1·tijen . geen 
geding bestaat en ten gttnste vctn cle 
ve?''(-elce?·acw geen ve1·oonleling vctn het 
Gemeenschap1Jelijk Fonds is ttitgesp1'0-
lcen (2). 

·'· 
3° De ttit de vm·zelceringsove1·eenlcomst 

voo1·tvloeiende excepties die, ncta?' lttid 
vctn m·ti lcel 11 van de wet van 1juli 1956 
bet1·ef}ende de ve1-plichte aansp?·alcelijlc
heidsve?'zelce?'ing inzctlce moto1'1'ijtuigen, 
dom· de ve1·zelce?·aa1' aan de benadeelde 
niet lctmnen wo1·den tegengeworpen, zijn 
de excepties die de ve?·zelce?'ctct?' op een 
bestaande ove1·eenlcomst lean -g1·onde1t om 
ontslagen te worden van zijn ve?·plich
tingen jegens de ve?'zelce?·ingneme?' en 
niet die wellce het bestaan zelj van de 
ove1·eenkomst, ham· dmagwijdte en dele
king van het ?'isico bet1·ef}en (3). 

4° W annee1· in stmjzalcen de voo1·ziening 
van een pa1·tij tot cassatie van een 
beschilclcende gedeelte van de best1·eden 
beslissing slechts st1·elct als gevolg van 

' de cassatie van een ande1· beschilclcende 
gedeelte, die dam· een ande1·e pa1·tij is 
gevorde1·d, ve1·liest de voo1·ziening van 

1
de ee1·ste pa1·tij ham· bestaanm·eden ctls 
de voo1·ziening van die andere pa1·tij 
wo1·dt venVO?'J!en (4). 

( GEll'IEENSOHAPPELIJK MOTORW AARBORG• 

FONDS, T. VANDENBOSCH EN LITISOON
SORTEN; AGElVIANS, J, POELEMANS EN 

(3) Oass., 9 november 1970 (Ar1·. cass., 1971, 
blz. 227) en de verwijzingen van noot 2 ; 
1 oktober 1971, sttp1·a, blz. 123 ; men raadplege 
cass., 11 ]uni 1971 (A1'1'. cass., 1971, blz.1017). · 

(4) Men raadplege cass., 12 september l966 
(A1'1·. cass., 1967, blz. 37). 


