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M. POELEMANS, T. NAAMLOZE VENN OOT
SCHAP «DE VERENIGDE MEESTERS ». ) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 juni 1970 door het Hof van 
beroep t e Brussel gewezen ; 

I. Over de voorziening van het « Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds », 
rechtstreeks gedaagde partij in gedwon
gen tussenkomst : 

A. In zover zij gericht is tegen Vanden
bosch H enri, beklaagde, de naamloze 
vennootschap « Transport Tric , , civiel
rechtelijk aansprakelijke p artij en de 
naamloze veimootschap « De Verenigde 
Meesters , , rechtstreeks gedaagde partij 
in gedwongen tussenkomst : 

Overwegende dat tussen eiseres en deze 
partijen geen geding voor de feitenrechter 
werd · gevoerd en dat het arrest geen 
veroordeling van eiseres t en gunste van 
deze partijen uiospreekt ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

B. In zover d e voorziening gericht is 
tegen de naamloze vennootschap « Plasti
'nova "• burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op h et Hof .vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorziening aan deze bur
gerlijke partij, tegen wie zij is gericht, 
werd betekend; dat zij derhalve niet ont
vankelijk is ; 

0. In zover de voorziening gericht is 
tegenAgemans Elza, Poelemans Juliacnus, 
Claes Johanna, Poelemans Marina en 
Van Den Plas Hugo, burgerlijkc p ar
tijen: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de . artikelen 97 ·van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk w·etboek, 6, 11, 16 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrij tuigen en 1 van het koninklijk 
besluit van 5 j anuari 1957 tot bepaling 
van de toekenningsvoorwaarden en van 
de omvang der rechten van de b enadeel
den tegenover h et « Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds » bedoeld bij voor
melde wet van 1 juli 1956, 

dooTdat bet bestreden arrest, na gecon
stateerd te hebben dat de naamloze ven
nootschap «Transport Tric ,, civielrechte
lijk aansprakelijk voor de beklaagde die 
het litigieuze ongeval had veroorzaakt, 

zich met bet vervoer van wagens van 
vreemde toeristen bezig hield, dat die 
vennootsphap een verzekeringsovereen
komst tot dekking van haar civielrechte
lijke aansprakelijkheid met de naamloze 
vennootschap « De Verenigde Meesters » 
gesloten had, dat de polis bedoelde een 
voertuig van om bet even welk merk of 
welke vorm, van maximum 1800 cc., 
zonder aanhangwagen noch depannage, 
met uitsluiting van ieder voertuig die
nende tot verhuring, wedstrijden, wed
dingschappen, training voor snelheids- of 
regelmatigheidswedstrijden, dat de polis 
daarbij bedong : cc Het voertuig zal 
voorzien zijn van d8'-plaat nr. 20.394 ,, 
dat verder in de bijzondere voorwaarden 
onder 5° te lezen stand dat gezegde polis 
slechts haar uitwerkselen zou hebben 
indien het voertuig, dat het voorwerp 
uitmaakte van de waarborg, op het ogen
blik van het ongeval voorzien was, zowel 
voor als achter, van de boger bedoelde 
regeringsplaat, hetgeen de verzekerde zou 
dienen te bewijzen, dat de n aamloze 
vennootschap « Transport Tric " een 
gelijkaardige polis bij dezelfde maat
schappij gesloten had voor een voertuig 
voorzien van de nummerplaat nr. 20.293, 
en dat op het ogenblik van het ongeval 
het voertuig door beklaagde bestuurd 
niet voorzien was van een dezer platen 
- beslist dat het beding b etreffende de 
nummerplaat een integrerend dee! uit
m aakte van de omschrijving van het 
verzekerde voertuig en dat het dienvol
gens t en d eze ging om een geval van niet
verzekering en niet om een nietigheid, 
exceptie of verval zoals in artikel 11 
van de wet van 1 juli 1956 bedoeld, en 
dienvolgens eiseres solidair m et de be
klaagde en de civielrechtelijk aansprake
lijkA partij veroordeelt om de schade te 
vergoeden voortspruitende uit de licha 
melijke Ietsels door het ongeval veroor
zaakt, 

te?·w.,ijl uit de bewoordingen van voor
m elde polissen. zoals die door het bestre
d en arrest worden weergegeven, blijkt 
dat h et niet ging om een geval van niet
verzekering of van schorsing van de 
overeenkomst maar om een exceptie in 
de zin van artikel ll van voormelde wet 
van 1 juli 1956, waaruit volgt dat, over
eenkomstig de artikelen 6 en 11 van 
gezegde wet, de verzekeraar die excepnie 
niet kan Iaten gelden tegen de benadeelde 
derden, en dat overeenkomstig de artike
len 16 van voormelde wet en 1 van voor
m eld koninklijk besluit van 5 januari 
1957, de burgerlijke partijen geen verde
ring tegen eiseres bezaten, 

(.---...-.---. 



-602-

terwijl hieruit verder volgt dat het 
bestreden arrest de bewijskracht miskent, 
welke aan de hoger bedoelde polissen, en 

·meer bepaald aan de door het arrest 
weergegeven beclingen van die polissen, 
door de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Blll'gerlijk vVetboek wordt ge
hecht, 

en te1·wijl het tegenstrijclig is, enerzijds, 
te constateren dat voormelde polissen 
de in het arrest weergegeven beclin
gen inhielden, en anderzijds te beslis
sen dat het heeling betreffende de num
lnerplaat een integrerend deel uibmaakte 
van de omschrijving van het verzekerde 
voertuig en dat men dienvolgens ten deze 
te doen had met een geval van niet-ver
zekering, welke tegenstrijdigheid in de 
motivering gelijkstaat met een gebrek 
aa.n de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat, op het ogenblik 
van het ongeval, het voertuig niet voor
zien was van een van de in de polissen 
gepreciseerde nummerplaten, en meer be
paald van de plaat met nmnmer 20.394, 
erop wijst, met betrekking tot het bestaan 
van een verzekering voor het betrokken 
voertuig, " dat d e aanduiding van het 
voertuig een wezenlijk bestanddeel uit
maakt van het kontrakt van verzekering 
van de burgerlijke aansprakelijkheid -
motorrijtuig; dat ter zake het aanhe<::hten 
van de plaat nmnmer 20.394 het enig 
middel was om het in de overeenkomst 
bedoelde vuertuig te individualiseren en 
om aldus toe te laten te bepalen of het 
schadeverwekkend voertu.ig wel datgene 
was ten opzichte waarvan de naamloze 
vennootschap " De Verenigde Meesters » 
de burgerlijke aansprakelijkheid dekte; 
dat de vermelding in de omschrijving 
van het voertuig : " La voiture sera 
munie de la plaque n° 20.394 » aldus 
integrerencl deel uitmaakt van deze om
schrijving ; dat het feit dat het litigieuze 
voertuig niet voorzien was van gemelde 
plaat derhalve tot gevolg heeft dat dit 
voertuig buiben het kader van de bespro
ken verzekeringsovereenkoms.b valt; dat 
het dienvolgens gaat over een geval van 
nieb-verzekering en niet over een nietig
heid, exceptie of verval zoals in artikel 11 
van de web van 1 juli 1956 bedoeld »; 

Dat het arrest verder beschouwt, in 
verband met. de bedingen van de polis, 
" dat deze stelling niet ontzenuwd wordt 
door de bewoordingen van h et hogeraan
gehaald 5o van de bijzondere voorwaar
den en namelijk van de zinssnede « La 
presente police ne sortira ses effets 

que ... » ; dat deze term en inlmers moeten 
getoetst worden aan de andere bewoor
dingen en bepalingen van het contract, 
en onder meer van ditzelfde 5° en van deze 
betreffende de omschrijving van het voer
tuig ; dab uit het geheel van de tekst van 
de polis met zekerheid mag afgeleid wor
den dat het voertuig "faisanb l'objet de 
la garantie >> bedoeld in dat 5° enkel het 
voertuig kan zijn dat zal voorzien zijn 
van de plaat nmnmer 20.394 » ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
geenszins van de polis een uitlegging 
geeft die met de bewoorclingen ervan 
onverenigbaar is en zonder tegenstrijdig
heid beslist dat het beding betreffende de 
nmnmerplaat een integrerend deel uiD
maakt van de omschrijving van het ver
zekerde voertuig ; 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van deze uitlegging, wettelijk kon beslis
sen dab het ten deze gaat om een geval 
van niet-verzekering en niet om een 
nietigheid, exceptie of verval in de zin 
van artikel ll van de wet van 1 juli 1956, 
en dienvolgens eiseres solidair met de 
behlaagde en de civielrechbelijk aanspra
kelijke partij veroordelen om de schade 
te vergoeden voortsprui bende uit elf' door 
het ongeval veroorzaakte lichamelijke 
lebsels; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. Over de voorzieningen van Age
mans Elza, Poelemans Julianus, Claes 
Johanna en Poelemans Marina, burger
lijke partijen, tegen de naamloze vennoob
schap " De Verenigde Meesters », recht
streeks gedaagde partij in tussenkomsb : 

Overwegende dat de eisers a ileen de 
vernietiging van de beschikkingen van 
het arrest omtrent hun vorderingen vra
gen als gevolg van de vernietiging die op 
de voorziening van het " Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds » zou worden 
uitgesproken; 

Overwegende dat, nu deze laatste voor
zieni:ng verworpen wordt, de voorzienin
gen van de eisers geen bestaansreden 
meer hebben; 

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

29 februari 1972.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?', de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Meeus. - Gelijklt~idende conclt~sie, 
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de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Bayart, Van Ryn en 
Simont. 

3e KAMER. - 1 maart 1972. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP. 
- VERPLICRTING VOOR RET ROF VAN 
BEROEP OM BINNEN DE GRENZEN VAN 
RET GESCRIL WAARVAN RET KENNIS 
HEEFT GENOMEN, DE AANSLAG ZELF TE 
BEOORDELEN. - VERBOD VOOR RET 
HOF VAN BEROEP OM AAN DE STAAT 
MEER TOE TE KENNEN DAN WAT DE 
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER 
BELASTINGEN HEM VERLEENT. -BE
VOEGDHEID VAN RET ROF VAN BEROEP 
OM AMBTSRALVE TE WIJZEN OP DE 
GEGEVENS WAARDOOR DE VASTSTEL
LING VAN EEN JUISTE AANSLAG KAN 
WORDEN VERANTWOORD . 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN. - DIRECTE BEL ASTIN
GEN. -MILITAIR ONDERZOEKSGERECRT 
REEFT EEN BESLISSING GEWEZEN TOT 
BUITENVERVOLGINGSTELLING MET BE
TREKKING TOT EEN VOORONDERZOEK 
WEGENS OVERTREDING VAN · ·ARTI
KEL 115 VAN RET STRAFWETBOEK. -
BESLISSING DIE NIET BELET DAT RET 
HOF VAN BEROEP, DAT KENNIS REEFT 
GENOMEN VAN EEN BEROEP VAN DE 
VERDACHTE TEGEN EEN BESLISSING 
VAN DE DIRECTEUR DER DIRECTE 
BELASTINGEN INZAKE BELASTINGEN OP 
DE WINSTEN VOORTVLOEIENDE UIT 
LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN DE 
VIJAN D, UIT RET DOSSIER VAN RET 
STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK GEGE 
VENS PUT WAARDOOR DE VASTSTELLING 
VAN DE AANSLAG KAN WORDEN VER
ANTWOORD. 

1° H et hof van be1·oep dat, we gens het feit 
dat de belastingen de openba1·e ol'de 
1·alcen, binnen de g1·enzen van het ge
schil waa1·van het leennis heeft genomen, 
de regelmatig voo1·gelegde gegevens van 
de zaalc zelf moet beoo1'Clelen zondm· te 
zijn gebonden do01· de zelfs niet gelc1·iti
see1·de ovm·wegingen in feite of in 1·echte 
van de beslissing van de di1·ecteu1· de1· 
belastingen of doo1· de conclusies van de 
pa1·tijen, lean, zonde1· evenwel aan de 
Staat mee1· toe te leennen dan wat hem 

door deze beslissing w01·dt ve1·leend, 
ambtshalve wijien op alle gegevens waar
do01' de vaststelling van een juiste aan
slag lean wo1·den vemntwo01·d (1). (Wetb. 
van de inkomst., art. 275.) 

2° De beslissing van het militai1· onder
zoelesgerecht tot buitenve1·volgingstelling 
met bet1·eleleing tot een voo1·onderzoele 
wegens ovm·t1·eding van a1·tileel 115 van 
het Stmfwetboele belet niet dat het hof 
van be1·oep, dat kennis heeft genomen 
van een be1·oep van de ve1·dachte tegen 
een beslissing van de di1·ecteu1· de1· di1·ecte 
belastingen inzalee belastingen op de 
winsten voortvloeiende uit leve1·ingen en 
p1·estaties aan de vijand, uit het dossier 
van het stmf1·echtelijle onde1·zoele de 
gegevens put waa1·doo1· de aanslag kan 
w01·den ve1·antwoord (2). 

(BLANCHARD, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 mei 1971 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel van de rechten der verdediging, voor 
zoveel als nodig van artikel 2 van het 
drukpersdecreet van 20 juli 1831 en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest ambts
halve aanvoert " dat verzoeker, thans 
eiser, erkent van midden tot eincle 1942, 
in vereniging met Vanderelst en Lucq, 
verschillende zaken te hebben gedaan 
voor levering van schoppen en graaf
schoppen... » en h et aldus ambtshalve 
zich beroept op een zogenaamde bekente
nis van eiser omtrent het bestaan van 
een feitelijke vereniging tussen hem en de 
genoemden Vanderelst en Lucq, zonder 
dat dit gegeven het voorwerp heefb uit
gemaakt van een debat voor de rechter, 

te1·wijl l 0 de conclusie van de Staat een 
zogenaamde bekentenis van eiser als mid
del en reden niet heeft vermeld ; 2o eiser 
h et gerechtelijk contract had beperkt tot 
de redenen die h et Bestuur bij conclusie 
had aangevoerd : 

(1) Cass., 15 april 1969 (Ar1·. cass., 1969, 
biz. 765). 

(2) Vgl. cass., 1 juni 1966 (Bull. en PASTC., 

1966, I, 1243). 
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Overwegende dat het voor het hof van 
beroep gebrachte geschil b etrekking had 
op een aanslag in de inkomstenbelasting 
v'oor het belastingjaar 1956, n avordering 
van 1943, en op een aanslag in de speciale 
b elasting op de winsten voortvloeiende 
~it leveringen en prestaties aan de vija.nd 
voor het belastingjaar 1956; 
· ' Overwegende dat, op groncl van de 
gegevens van een dossier van h et militair 
auditoraat, dat regelmatig in de debatten 
werd ingebracht, het hof van beroep stelt 
dat eiser erkend heeft dat bij, in vereni
ging met ofwel de heer Vanderelst ofwel 
1net voornoemde Vanderelst en de heer 
;Lucq, verschillencle ·zaken van materiaal 
bestemcl voor d e vijand h eeft verhandeld; 
. Overwegende dat belastingszaken de 
openbare orcle raken, zodat h et hof van 
beroep, ter vaststelling van d e belasting
schuld, zelf de regelmatig voorgelegde 
gegevens van de zaak in feite en in rechte 
moet beoordelen binnen d e grenzen van 
h e t aanhangig gemaakte geschil; dat het 
niet gebonden is door de beoorclelingen 
van de clirecteur of door de conclusies v:an 
de partijen; dat het om andere redenen 
dan die waarop deze beslissing gegrond 
is, k an verklaren clat h et beschikkend 
gecleelte ervan gerechtvaarcligd is ; 
, Dat het 1niddel naar recht faalt; 

Over het tweede lniddel, afgeleid uit de 
schencling van h et algemeen rechtsbegin
sel van het gezag van gewijsde, 

dom·dat het bestreden arrest beslist dat 
d e beslissing van huitenvervolgingstelling 
die ten gunste van eiser door het m.ilitair 
auclitoraat te Brussel uitgesproken werd, 
niet ter zake dienend is, 

tenvijl de beslissingen in strafzaken 
gezag van gewijsde hebben en aan allen 
kunnen worden tegengeworpen : 

Overwegende d at de beslissingen van 
buitenvervolgingstelling slechts een voor
lopig karakter h ebben; dat zij geen geza.g 
van gewijsde hebben; 

D at h ot middel naar r echt faalt ; 

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

· 1 maart 1972. - 3e kamer . - Voo?'
Zitte?', de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Busin. 
- Gelijlclttidende conclusie, d e H. D epel
chin, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Gause-Frames (van de balie te 
Brussel ) en F ally. 

1 e KAMER. - 2 maart 1972. 

ONBEKWAAMVERKLARING EN 
GERECHTELIJK RAADSMAN. -
0NBEKWAAMVERKLARING. - RECHTS
PLEGING.- RECHTB.AN:K DIE BEVEELT 
DAT DE FAMILIERAAD ZIJN ADVIES ZAL 
GEVEN OVER DE TOEST.AND V.AN DE 
PERSOON WIENS ONBEKWAAlliVERKLA
RING WORDT GEVORDERD.- RECHTS
lVIIDDELEN DIE OPENSTA.AN VOOR DEZE 
PERSOON. - VERZET. 

W annee1· de ?"echtbanlc beveelt dat de 
familiemad zijn advies zal geven ave?' 
de toestand van de pm·soon, wiens onbe
kwaamve?·lclcwing tvO?'dt gevonle1·d, staat 
voo1· deze pe1·soon alleen het ve1·zet 
open als 1·echtsmiddel tegen die beschilc
lcing (1). (G.W., art. 1025, 1033, 1034, 
1125 en 1242.) · 

{MICHEL, T. SW1NNlm.) 

ARREST (ve?'tctling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 mei 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste lniddel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 17, 616, 
1031, 1032, 1033, 1034, 1050, 1122, 
1125, 1130, 1131 en 1240 van het Gerech
telijk W etboek, 

doo1·dut het bestreden arrest het hager 
beroep ontvankelijk verklaart dat ver
weerder, wiens onbekwaamverklaring, 
door eiseres was gevorclerd, had ingesteld 
tegen het vonnis waarbij werd bevolen 
dat de familieraad zijn advies over zijn 
toestand zou geven, 

tenvijl, warmeer hij niet werd opgeroe
pen in het geding voor de eerste rechter 
en hij erin evenmin vrijwillig is tussen
gekomen, de persoon wiens onbekwaan>
verklaring wordt gevorderdniet bevoegd 
is om hager beroep in te stellen t egen het 
vonnis dat de falnilieraad gelast zijn 
advies over zijn toestand te geven, daar 
hij geen partij is geweest in het gecling, 

(1) CH. VAN REEPIDNGHEN, Verslag ovm· de 
gm·echtelijlce hm·vo1·ming, Pm·l. hancl., Senaat, 
1963-1964, ru•. 6, blz. 239; M. STomrn, 
« La procedure sur requete du Code judiciaire " 
in Etude dtt p1·ojet cle Code jtuliC'ia-i?·e, Rechtsfac. 
Luik, 1966, blz. 119; A. DUPONT, «Nouveaux 
aspects de la procedure de ] 'interdiction 
judiciaire "• J.T., 1970, blz. 25, m . 24. 
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maar de beslissing viraardoor hij wordt 
benadeeld enkel kan bestrijden door 
middel van het verzet dat hij de artike
len 1033, 1034 en 1122 ·tot 1131 van het 
Gerechtelijk vVetboek · wordt geregeld, 
waaruit volgt dat de rechters in hager 
beroep de in het middel vermelde wette
lijke bepali.ngen hebben miskend : 

Overwegende dat de procedure inzake 
onbekwaamverklaring twee verschillende 
fasen heeft waarvan de ene unilateraal 
en de andere contradictoir is ; dat de 
algemene regels betreffende de rechtsp le
ging op verzoekschrift de eerste fase 
beheersen, terwijl de regels die eigen zijn 
aan de materia van · de onbekwaamver
klaring op de tweede worden toegepast ; 

GETEKEND DOOR DE GRIFFIER. - .VER
ZUIM HERSTELD. - TERUGWERKENDE 
KRACHT. 

2° CASSATIEMIDDELEN. -BURGER
LI.:fKE ZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING NIETIG 

. IS; Ol\IDAT ZIJ NIET VOORZIEN IS VAN 
DE HANDTEKENING VAN DE GRIFFIER. 
- VERZUI~1 HERSTELD SINDS RET IN
DIENEN VAN DE VOORZIENING.- MID
DEL NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK 
AAN BELANG. 

1° TVannee?' het ve1·zuim van de griflie?' om 
het vonnis te tekenen, he1·steld wo1·dt 
ove1·eenkomstig a1'tilcel 788 van het 
Ge1·echtelijk Wetboelc, heejt dit he1·stel 
te?·ugwe?·kende k?·acht, zelfs. indien het 
na voo?·ziening tegen het vonnis is ge
schied. (Impliciete oplossing.) 

Dat de parlementaire voorbe'reiding 
van het Gerechtelijk Wetboek deze nit
legging bevestigt, namelijk dat in zijn 
eerste stadimn de rechtspleging de loop 
volgt die in de artikelen 1025 tot 1034 
is voorgeschreven, maar dat vanaf h et 
indienen van het psychiatrisch verslag 
degene van wie de onbekwaamverklaring 
wordt gevraagd verweerder in de zaak 
wordt en voor hem voortaan hager beroep 
openstaat; 

' 2° H et middel ten betoge dat de best1·eden 
beslissing nietig is, omdat zij niet voo1'
zien is van de handtekening van de 
(f1'iffie?', heeft geen belang mee1· indien, 
ove1·eenlcomstig a?"tilcel 788 van het 

Overwegende dat uit de stukken van 1 

de rechtspleging volgt dat het geding in 
zijn eerste stadium verkeerde en dat 
verweerder niet in de zaak was tussen
gekomen; 

Dat hieruit volgt dat hij de beschik
king, die de familieraad voorschreef zijn 
advies over zijn toestand te geven, enkel 
door derdenverzet maar niet door hager 
beroep kon bestrijden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal wOPden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; houclt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter wordt beslist; verwijst de zaak 
naar h et Hof van beroep te Luik. 

2 maart 1972 . - 1e lmmer. - Voo1'
zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar
nemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Busin. - Gelijkhtidende concl?tsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Van Ryn en Ansiau.'(. 

1 e KAJ\mR.· - 2· maart 1972. 

Jo VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- VONNIS NIET 

Ge1·echtelijlc TF etboek, het vm·zttim wo1'dt 
he1·steld, na het indienen van de cassatie
voo?·ziening. 

(PAQUE, T. NAAl\1LOZE VENNOOTSCHAP 
« CHEVRON OIL BELGIUM >>.) 

ARREST (ve1'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1970 door het hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 780, 1o, 
782, 783, 785, lid 2, 787, 788 en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest niet is 
ondertekend door de griffier en dat dit 
niet gerechtvaardigcle of herstelde ver
zuim voormelde wettelijke bepalingen 
betreffende de rechterlijke a lrten over
treedt en de beslissing nietig maakt : 

Overwegende dat het in het middel 
bedoelde verzuim sinds het ·indienen van 
het cassatieverzoekschrift met toepassing 
van artikel 788 van het Gerechtelijk Wet
hoek werd hersteld ; 

Dat het middel aldus niet ontvankelijk 
is geworden. bij gebrek aan belang ; 

• • • • • • • _. .o • • • • I • • • • o o o • o 
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. Om die redenen, verwerpt de voorzie
nmg ; veroordeelt eiser in de kosten. 

2 maart 1972. - 1e kamer. - Voor
zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie de 
H .. Depelchin, advocaat-generaal. ' -
PlMters, de HH. Dassesse en Ansiaux. 

VERENIGDE KAMERS. - 3 maart 1972. 

1 o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - VERZOEK TOT ONTEIGE
NING VOLGENS DE REOHTSPLEGING BIJ 
HOOGDRINGENDE 01\IISTANDIGHEDEN.
WET VAN 26 JULI 1962, ARTIKEL 5. -
CONTROLE DIE DOOR DE VREDEREOH
TER l\IIOET WORDEN UITGEOEFEND. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. - WET VAN 17 APRIL 
1835. - WET VAN 26 JULI 1962. -
NAGAAN OF DE BIJ DE WET VOORGE 
SOHREVEN FORl\IIALITEITEN ZIJN VER
VULD.- UITSLUITENDE BEVOEGDHEID 
VAN DE HOVEN EN REOHTBANKEN. 

3° RAAD VAN STATE.- ONTEIGENING 
TEN ALGEMENEN NUTTE.- WET VAN 
17 APRIL 1835. - VVET VAN 26 JULI 
1962. - NAGAAN OF DE BIJ DE WET 
VOORGESOHREVEN FORlVIALITEITEN VER
VULD ZIJN. - 0NBEVOEGDHEID. 

4° ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. - VERVUI.LING VAN 
DE BIJ DE WET VOORGESOHREVEN FOR-
1\IIALITEITEN.- NAGAAN NIET BEPERKT 
TOT DE CONTROLE OP DE EXTBRNE 
WETTELIJKHEID. - CONTROLE SLAAT 
OOK OP DE INTERNE WETTELIJKHEID 
EN STREKT 7.ICH DERHALVE l'IT TOT 
RET NAGAAN VAN RET AL DAN NIET 
BESTAAN VAN EEN OVERSCHRIJDING OF 
AFWENDING VAN MACHT. 

1° De vrede1·echte1·, bij wie een ve1·zoek tot 
onteigening ten algemenen nutte aan
hangig is volgens de 1·echtspleging bij 
hoogd1·ingende omstandigheden, om·deelt 
of de vo1·de1·ing 1·egelmatig is ingesteld, 
of de bij de wet voo1·gesch1·even fm·m.ali
teiten ve1·mtld zijn en of het plan van de 
f!1'ondinnemingen van toepassing is op 
het goed, waa1·van de onteigening werd 

gevo1·derd ( 1). (Wet betreffende de 
recht~pleging ?i.i hoogdringende om
standrgheden mzake onteigening ten 
algemenen nutte, art. 7 vervat in 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.) 

2° en 3° Zowel de wet van 17 april 1835 
op de onteigening ten algemenen nutte 
als de wet van 26 juli 1962 bet1·efjende de 
onteigening ten algemenen nutte en de 
conces.~ies voor de bouw van autosnel
wegen hebben uit de bevoegdheid van de 
Raad van State en van elk ande1· 1'echts
college dan de hoven en 1'echtbanlcen de 
o'f!~1·acht uitgesloten om na te gaan of de 
b~J de wet voo1·gesch1'even fonnaliteiten 
ve1·vnld zijn ( 2). · 

4° W annee~· de hoven en 1·echtbanken na
gaan ~f _de bij de wet vom·geschl-even 
fm·mal~te~ten ~nzake onteigening ten 
a~qen:ene1~ nutte ve1·vuld zijn, beperken 
Z~J Z~ch n~et tot de controle op de exten~e 
wettelijkheid. Deze cont1·ole slaat ook 
OJ! de inteme wettelijkheid en st1·ekt zich 
u~t tot het nagaan van het al dan niet 
besta~n van een ove1·sch1-ijding of af
wend~ng van macht (3). (Grondwet, 
art. 107.) 

(LAPEIRE P., EOHTGENOTE GOETHALS R., 
T. BELGISCHE STAAT, l\HNISTER VAN 
OPENBARE WERKEN.) 

P1·octt1'eU1'-gene1·aal Ganshof van de1· 
1'VI ee1·sch heeft in hoofclzaalc liet volgende 
gezegd : 

Eiseres, die eigenares is van verschei
dene p ercelen grond gelegen te Heule 
heeft bij de Raad van State, onder aan~ 
voering van de onwettigheid van de 
h andeling van de administratieve over
heid wegens overschrijding of afwencling 
van macht, op grond van artikel 9 van 

. de wet van 23 december 1946, aanhangig 
gemaakt een beroep tot vernietiging van 
het koninklijk besluit van 8 mei 1969 
waarbij verklaard werd " dat de rechts
pleging bij dringende omstandigheden, 
bepaalcl bij de wet van 26 juli 1962, kan 
toegepast worden op de onteigening ten 
a lgemenen nutte van percelen voor de 
uitvoering van verbeteringswerken aan de 
buurtweg van groot verkeer ru·. 141 
Kortrijkstraat genaamd, te Heule ( ... ) 
(en) aan voormelde gemeente machtiging 

(1) (2) en (3) Raadpl. de conclusie van het 
openbaar ministerie (Bull. en PASIC., 1972, 
I, 601). 
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tot onteigening van die percelen (werd) 
verleend >> (1). 

In het tot de Raad van State gerichte 
verzoekschrift tot nietigverklaring van 
dit koninklijk besluit wordt er, niettegen
staande het rechtsstelsel van de wet van 
26 juli 1962 en de vaste rechtspraak van 
de Raad van State, met geen woord 
gerept over de bevoegdheid van het hoog 
administratief rechtscollege om van der
gelijke zaak kennis te kunnen nemen, 
alsof er daar zelfs geen probleem bestond. 

De Raad van State heeft zich, door het 
op 12 januari 1971 gewezen arrest, 
onbevoegd verklaard om van deze yorde
ring.kennis te nemen. Na eraan hernmerd 
t e hebben dat de wet van 26 juli 1962 
de vrederecluer ermede belast heeft toe 
te zien op het regelmati~. verloopvan de 
onteigeningsprocedure brJ hoogdrmgende 
omstandiaheden, wijst hij erop dat deze 
wet « niet afgeweken is van de bevoegd
heidsreo·eling bepaald door d e artikelen 4 
en 5 v~n de wet van 17 april 1835 op 
d e onteigening ten algemenen nutte » ( ... ), 
« dat die artikelen de gewone rechter 
bevoegd maken om na te gaan of de 
vordering regelmatig werd ingesteld . en 
of de door de wet voor de ontergenmg 
opgelegde vormen werden nageleefd >> ( ... ) 

en « dat artikel 7, tweede lid, van de 
wet van 26 juli 1962 aan de vrederechter 
dezelfde bevoegdheid opdraagt >> . 

Eiseres voert in h et enig middel ener
z.ijds aan dat de bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken niet voorzien is 
in de wet van 26 juli 1962 inzake ont
eigeningsrechtspleging bij h?ogdringende 
omstandigheden, en anderztJdS dat aileen 
de rechterlijke macht, bij de uitvoering 
van de wet van 26 juli 1962, bevoegd is 
om over de regelmatigheid van de vorde
ring, de vervulling van de voorgeschreven 
formaliteiten en de toepassrng van het 
plan der grondinnemingen op het te ont
eigenen goed te beslissen, maar dat de 
Raad van State a ileen bevoegd zou zijn 
om, op grand van overschrijding of af
wending van macht, kennrs te nemen 
van het verzoek tot vernietiging van het 
koninklijk besluit inzake onteigenings-

(1) Het bestreden koninklijk besluit was 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 17 juni 
1969, blz. 6074. 

(2) Ve?·z . .A.H. V., 1954, 269; vertaling in 
Bull. en PASJC., 1954, I, 320. 

(3) R.S. =· 9213, Van Bocxlaer t. Belgische 
Staat, Verz . .A . .A.R.S., 1962, 192; J .T., 1962, 
blz. 437. 

rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden. 

Indien wordt aangenomen dat de wet 
van 26 juli 1962 het principe van de 
bevoegdheidsregel van de rechterlijke 
macht inzake onteigening ten algemenen 
nutte niet veranderd heeft, dan is de 
stalling van eiseres onverenigbaar met 
uw arrest van 18 december 1953 (2); in 
dit arrest heeft het Hof immers beslist 
dat, door bij de wet van 17 april 1835 
aan de rechtbanken opdracht te geven 
na te gaan of de administratieve vormen 
werden nageleefd welke aan het konink
lijk besluit, dat machtiging tot een ont
eigening ten algemenen nutte verleent, 
moeten voorafgaan, en door die opdracht 
te handhaven, de wetgever de te dien 
einde strekkende bevoegdheid van elk 
ander rechtscollege en namelijk die van 
de Raad van State heeft uitgesloten. 

Het stelsel waarop eiseres in haar ver
zoekschrift haar betoog steunt druist in 
tegen de jurisprudentia van de Raad 
van State. In zijn arrest van 27 februari 
1962 (3), dat de rechtspraak voorgoed in 
een nieuwe baan leidde ( 4), heeft het hoog 
administratief college uit het beginsel dat 
U in uw arrest van 18 december 1953 
uitte het besluit getrokken. In het beroep 
waarvan h et kennis had te nemen, ging 
het niet meer om een onteigening ten 
algemenen nutte door de gewone proc~
dure, ingesteld door de wet van 17 aprrl 
1835, maar om de toepassing van een der 
vele later ingevoerde ·wetgevingen (5), 
die de voorwaarden en de procedure tot 
onteigening ter\ algemenen nutte beheer
sen, ter zake van artikel 16, eerste lid, 
van de wet van 18 juli 1959 tot invoering 
van bijzondere maatregelen ter bestri,i 
d ing van de economische en sociale moei
lijkheden in sommige gewesten, _die . de 
gemeenten in staat stelt tot ontergenmg 
ten algemenen nutte van terreinen welke 
aangemerkt zijn door koninklijk besluit. 
Naar luid van artikel 18, 4e lid van deze 
wet, wordt er gehandeld volgens de arti
kelen 3 tot 11 van de besluitwet van 
3 februari 1947 betreffende de rechtsple
ging bij hoogdringende omstandigheden 
inzake onteigening ten algemenen nutte . 

Zo werd het stelsel dat het Hof had 

(4) Zie de noot van de h. A. DEPONDT, toen 
auditeur bij de Raad van State, onder R.S., 
nr. 2246, 4 maart 1953, Van der Linden, 
R .W., 1952-1953, kol. 1450 en v lg. 

(5) Zie de conclusie van het openbaar 
ministerie voor cass., 13 mei 1965, Bull. en 
PASIC., 1965, I, 979. 
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aangewend in zijn arrest van 18 decem
ber 1953, dat de wet van 18 april 1835 
aanhaalde, door de Raad van State uit
gebreid tot de latere wetgeving op de 
onteigening ten algemenen nutte. 

In dit arrest wijst de Raad van State 
erop, dat noch de besluitwet van 3 febru
ari 1947, noch de wet van 18 juli 1959, 
d e artikelen 4 en 5 van de wet van 17 april 
1835 op de onteigening ten algemenen 
nutte, die de gewone rechter bevoegd 
maken om na te gaan of de vordering 
regelmatig werd ingesteld en of de door 
de wet voor de onteigening opgelegde 
vormen werden nageleefd, hebben opge
heven. 

Uit geen enkele ,;,.etsbepaling volgt, zo 
zegt het hoog administratief r echtscol
lege, dat de vrederechter, die naar luid 
van de besluitwet van 3 februari 1947 
bevoegd is om bij een vereenvoudigde 
rechtspleging kennis te nemen van ont
eigeningen, niet zou lnmnen toezien, 
krachtens artikel 107 van de GrondweD, 
of de bestreden beslissingen in overeen
stem:ming zijn met de bepalingen van de 
besluitwet van 3 februari 1947 en van de 
wet van 18 juli 1959. 

Met voor de eerste maal te verwijzen, 
in dit arrest, naar artikel 107 van de 
Grondwet, heeft het hoog administratief 
rechtscollege in herim1ering willen bren
gen dat, hoewel de besluitwet van 3 febru
ari 1947 en de wet van 18 juli 1959, 
die naar deze besluitwet verwijst, be
paalde voorwaard.en voor de onteigening 
ten algemenen nutte hebben gewijzigd 
en de vrederechter in de plaats van de 
rechtbanh: van eerste aanleg hebben ge
steld, het toezicht er een door de rechter
lijke macht blijft, waarvan de nieuwe 
wetgeving het beginsel niet· opheft ; dit 
toezicht op het besluit van de uitvoerende 
macht is in beide gevallen de aanwending 
van artikel 107 van de Grondwet.. 

Maar zoals men ziet, noch h et Hof noch 
de Raad van State beroepen zich, om 
aileen aan de rechterlijke macht bevoegd
heid op het stuk van onteigening ten 
algemenen nutte toe te kennen, op de leer 
der parall elle beroepen ter adstruering 

(1) R aadpl. cass., ver. kamers, 8 januari 
1953 , Vm·z. A .H.C., 1953, blz. 277 en de 
conclusie van de h. procureur-generaal Cornil. 

R.S. m·. 9944, 19 maart 1963, Docx, 
A .A.R.S., 274; m•. 10159, 18 juli 1963, 
Schommers, ibid., 672; nr. 10406, 28 januari 
1964, Houben, ibid., 97; nr. 11.667, 1 maart 
1966, De Ridder, ibid., 180; nr. 12.781, 
30 januari 1968, Goossens, ibid., 78. 

van de bevoegdheid der rechtbanlmn (1). 
Im:mers, noch de wet van 17 april 1835, 
noch de latere wetgeving op de onteige
ning ten algemenen nutte voeren, in de 
eigenlijke zin, een beroep in tegen het 
koninldijk besluit waardoor tot onteige
ning machtiging wordt verleend ; zij 
belasten de rechter ermee na te gaan of 
«de door de wet voorgeschreven formali
teiten vervuld zijn », en meteen met de 
toetsing van de wettelijkheid van de 
handeli:ngen der onteigeningsprocedure. 
Allebei ste1.men op de overweging dat 
zulke onteigeningszaken, uit kracht van 
de wet, v allen in de bevoegdheid van de 
rechterlijke macht die ongetwijfeld geen 
nietigverklaring kan uitspreken, maar 
vermag te beslissen dat de handeling niet 
zal worden toegepast en dus krachteloos 
zal blijven. 

Terecht acht de Raad van State, dat 
het toezicht van de rechter op het besluit 
van de uitvoerende macht in de proce
dm·es tot onteigening ten algemenen 
nutte in de werkingssfeer van artikel 107 
van de Grondwet valt. Dit gegeven, dat 
fm1damenteel is voor het beoordelen van 
de vraag welke de voorziening aan het 
Hof voorlegt, blijkt eiseres geheel te zijn 
ontgaan. 

Artikel107 van de Grondwet voert een 
sanctie van de overschrijcling van macht 
door de uitvoerende macht in de uitoefe
ning van haar verorclenende bevoegclhe
den in. 

Artikel 67, dat aan de Koning macht 
verleent om de verordeningen te maken 
en de besluiten te nemen" die voor de uit
voering v an de wetten noclig zijn n, impli
ceert door deze nitdrukkelijk aangegeven 
beperking een eerste grens wat de aan
gelegenheid betreft waarop de uitoefening 
van de verordenende macht plaatsheeft. 
Het houdt een tweede grens in die insge
lijks een onderzoek van de aangelegen
heid zelve impliceert : h et verbod voor 
de Koning verordeningen te maken en . 
besluiten te nemen clie de wetten zelf 
zouden schorsen of vrijstelling van h1.m 
uitvoering zo uden verlenen. 

De Grondwetgever heeft dus een con
trole van de overeenstemming van de 

:J. SAROT, J, LIGOT et :J. COOLEN, Repe-rtoi1•e 
des a?Tels et ctvis de Ia sect-ion d'ctdminist?·ation 
dtt Conscil cl'Elctl, 1954-1958, premiere partie : 
L'organisation du contentieux de l'indemnite, . 
de l'annulation et de pleine juridiction, 1962, 
blz. 140; Ch. HUBERLANT, « Le Conseil d'Etat 
et les competences speciales attribuees au 
pouvoir judiciaire "• J.T., 1953, blz. 578. 
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algemene besluiten en verordeningen met 
de wetten en dus met de Grondwet inge
voerd, en heeft aan de hoven en recht
banken de verplichting opgelegd toepas
sing van iedere verordening of ~eder 
besluit die met de wet niet zouden over
eenstemmen te weigeren. 

De tekst heeft een imperatieye en alge
mene draagwijdte. Artikel 107 van de 
Grondwet gebiedt zonder beperking aan 
de hoven en rechtbanken de besluiten 
en verordeningen aileen toe te passen 
«in zover zij met de wetten overeenstem
men "· Door welke onwettigheid het 
besluit oak aangetast is, zij zal tot gevolg 
hebben dat de rechter verplicht is toe
passing van dit besluit te weigeren (I). 

Het toezicht van de rechter op het 
besluit van de uitvoerende macht is niet 
!outer een mogelijkheid; het is, gelijk ik 
het Hof op 22 oktober 1970 eraan her
iimerde (2), een plicht voor de rechter de 
algemene, provinciale en plaatselijke be
sluiten aileen · toe te passen voor zoveel 
hij oordeelt dat zij met de wetten over
eenstemmen. Een met de wet niet over
eenstemmende verordening toe te passen 
is hem verboden (3). 

* * * 
Dit toezicht zal slaan op de grondwet

telijke grenzen van de uitoefening van 
de verordenende macht, zoals zij zijn 
aangegeven in artikel 67 van de Grand
wet, dat het beslui ~ als een maatregel tot 
uitvoering van de wet aanmerkt ; het 
toezicht zal tevens slaan op de overeen
stemming van het besluit met de wet
geving in haar geheel. 

Hieruit - dat de verordeningen en 
besluiten maatregelen tot uitvoering van 
de wet zijn - vloeit voort dat zij geen 

(1) Cass., 19 november 1957, Verz. A.H.V. 
1958, 163. 

(!l) Zie de conclusie van het openbaar minis
terie v66r cass., 22 oktober 1970, Bttll. en 
PASIC., 1971, I, 144, inz. biz. 163. 

(3) Cass., 19 november 1957 (Verz. A.H.V., 
1958, 163); 13 oktober 1965 (Bull. en PASIC., 
l966, I, 204). 

Raadpl. DaR et BRAAS, La Constitution, II, 
Novelles; 1935, nr. 811, p. 259 ; P. EVRARD, 

Tr. d.r. publ. b., 1918, § 172, biz. 265; Le Con
seil d'Etat et le pouvoir judiciaire, rede uitge
sproken op de plechtige zitting van het Hof 
de 15• september 1939 door de h. procureur
generaal Hayoit de Termicourt, toen advo
caat-generaal, blz. 7, 19 en 23; 0. ORBAN, 
Le d1·oit constit. de la. Belgique, III, 1911, 
nr. 115, blz. 256; F. REQUE=E, Exp1'0P1'iation 
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uitbreiding van de draagwijdte van de 
wet of enige toevoeging aan de wet als 
gevolg mogen hebben; aldus mag de 
Koning leemten in een wet niet aanvullen 
door een koninklijk besluit. 

Herhaaldelijk hebt U verklaard, dat de 
uitvoerende macht wel vermag uit het 
beginsel en de algemene econ01nie van 
de wet de gevolgtrekkingen af te leiden 
welke, naar de geest waarin de wet werd 
geconcipieerd en naar de doeleinden 
waarop zij is gericht, logischerwijze uit 
haar voortvloeien, maar dat die macht 
nochtans de draagwijdte ervan noch mag 
uitbreiden, noch mag beperken (4). De
zelfde regel hebt U uitgesproken ten aan
zien van de uitvoering van de besluitwet
ten genomen krachtens de wetten tot 
verlening van buitengewone machten (5). 

* * * 
Eiseres voert oak aan dat artikel 7 

van de wet van 16 juli 1962 het toeiicht 
van de rechter zou beperken tot de 
regelmatigheid van de onteigeningspro
cedure, en eventueel tot de externe vorm 
van het koninklijk besluit waarbij tot 
onteigening bij hoogdringende omstandig
heden machtiging wordt verleend, maar 
dat het voorziene rechterlijke toezicht 
niet zou kunnen slaan op het verificeren 
van de interne wettigheid van het besluit 
en dat mitsdien de rechter niet kan ver
zocht worden uitspraak te doen wanneer 
middelen worden aangevoerd die aan het 
koninklijk besluit van machtiging tot de 
onteigening bij wege van de procedure 
bij hoogdringende omstandigheden ver
wijten aangetast te zijn door oversclirij
ding of afwencling van macht. 
' De h. Hoeffier en de h. Coenraets heb
ben allebei (6) de stelling van de deling 

pour cause d'tdilite publique, 1970, nr. 19, 
blz. 22; :J.J. THONISSEN, La Constitution belge 
annotee, 1876, nr. 492, blz. 328 tot 330·; 
H. VELGE, L'institution d'tm Conseil d'Etat 
en Belgique, Hi30, blz. 288; P. WIGNY, P1·opos 
constitutionnels, 1963, biz. 310. 

(4) Cass., 18 november 1924, Bull. en 
PASIC., 1925, I, 25; 19 januari 1959, A1·r. 
H. Verb1·., 1959, 396; 15 maart 1965, Bull. 
en PASIC., 1965, I, 740. 

(5) Cass., 22 april 1966, Bull. en PASIC., 
1966, I, 1066; 16 september 1966, An·. 
H. cass., 1967, 70. 

(6) A. CoENRAE'rs; " Competences respecti· 
ves du pouvoir judiciaire et du Conseil d'Etat 
en matiere d'expropriation pour cause d'utilite 
publique •, J.T., 1962, blz. 433 en vlg.; 
:J. HoEFFLER, " L'incidence de la loi du 
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van bevoegdheid tussen de rechterlijke 
macht en de Raad van State inzake ont
eigening ten openbaren nutte verdedigd. 
Eiseres beroept zich op beide studies. 
Maar zij lijkt mij de h. Coemaets iets 
anders en iets meer in de monel te leggen 
dan wat· hij schrijft in een artikel, ver
scli.eilen v66r het arrest van de Raad 
·van State van 27 februari 1962 (1) dat 
een ormnekeer in dezes jurisprndentie 
heeft ingeluid, en ook v66r de inwerking
treding van de wet van 26 juli 1962. 
Ongetwijfeld betoogde de schrijver in 
deze studie, dat de wettelijke opdracht 
van de rechterlijke macht alleen was te 
verificeren of de voorafgaande formali
-teiten waren vervuld, doch verre van, 
·gelijk eiseres bedoelt, de bevoegdheid der 
rechtbanken tot ' de exten1e wettelijkheid 
'dei· handelingen te beperken, schrijft hij : 
" En toute logique, ·il parait difficile de 
contester au pouvoir judiciaire l'exam.en 
de toute la legalite et nous avons la 
conviction que la jurisprudence qui 
s'affirme par les decisions que nous avons 
evoquees trace la voie de l'avenir ». Ver
volgens gewag makende van de afwen
ding van macht in de handeling van het 
bestuur, voegt hij eraan toe : " Ce but 
reer etant toutefois revele par le compor
tement de ! 'administration, on ne voit 
pas pourquoi il echapperait au controle 
du pouvoir judiciaire » (2).· En toen de 
schrijver van het arrest van 27 februari 
1962 kennis had geluegen, voorzag hij 
ll!ijn studie van de volgende voetnoot : 
"Cet arret ... (zie onderaan blad 14) ... que 
nous defendons ». 

· De studie van de h. Hoeffier daaren
tegen handelde over de wet van 26 juli 
1962, waarin de auteur meende argumen
ten te vinden tot staving van de stelling 
welke reeds onder de gelding van de 
vroegere ·wetgeving ·was verdedigd. Hij 
hield het bij zijn betoog, dat het toetsen 
van de interne we1>telijkheid van de han
delingen der uitvoerende macht, in de 
loop van de procedure tot onteigening 
bij hoogdringende omstandigheden niet 
aan de vrederechter stond. Hij steunde 
in hoofdzaak op de tekst van artikel 7, 
lid 2, van de n.ieuwe wet, die van de 

26 juliet 1962 sur Ia competence du Conseil 
d'Etat en matiere d'expropriation ,, Rec. j~t?'. 
d1·. adm. et C.E., 1963, 1. 

· (1) R.S. nr. 9213, Van Bocxlaer, Vaz. 
A.A.R.S., 1962, 192. 

(2) A. CoENRAETS, op. cit., blz. 435 .. 
, (3) Deze conclusie, maar dan onder de· 
g.elding van de wet van 18 juli 1959 en van 

bevoegdheid van de vrederechter slechts 
uitdrukkelijk sprak om na te gaan of 
"de door de wet voorgeschreven formali
teiten vervuld zijn >>. Hieruit leidde hij af, 
dat de rechter aileen de externe wettelijk
heid van de handeling c'011troleerde en 
dat hij bijgevolg geen kennis nam van 
de afwending van macht die de onteige
ningsbesluiten zou ktumen gebrekkig 
maken (3). 

De h. Charles Huberlant, thans eerste 
aucliteur in de Raad van State en docent 
aan de Universiteit te Leuven, heeft in 
1953 reeds de tegengestelde thesis verde
digd. Aangaande de aard en de omvang 
van heb toezicht door de rechter der 
rechberlijke macht schreef hij : " Charge 
de veiller au respect de la loi, il n.e pent, 
a notre sens, accepter de prononcer em 
jngement operant !'expropriation si cette 
procedm·e admi..nisbrative. est entachee 
d'cme i..llegalite, quelle qu'en soit la 
nature. L'article 4 de la loi du 17 avril 
1835 ne tend pas a limiter le conbrole du 
tribcmal au seul point de verifier si 
!'arrete autorisant !'expropriation est 
entache de ce vice particulier qu'est la 
violation des formes. L'article a pom· 
objet de charger expressement le tribmml 
du conbrole de la Iegalite de la << phase 
administrabive », controle inherent au 
systeme voulu par le legislateur depuis 
1810, qui consiste a faire prononcer !'ex
propriation par le pouvoir judiciaire >> ... 

" Pourquoi lorsqu'ils interviennent dans 
cette matiere, les tribunaux ne tien
draient-ils pas compte de l'elargissement 
de la notion de violation de la loi et de 
!'extension generale du pouvoir de con
trole reconnu aux juges a l'egard des 
autorites administratives? Rien n'empe
cherait, croyons-nous, les tribcmaux de 
verifier si . l'an·ete royal autorisant 
!'expropriation n'est pas entache de 
detournement de pouvoir >> (4). 

En de schrijver besloot : " En cette 
matiere !'expropriation pom· cause d'uti
lite publique ou le legislateur a fait inter
venir les tribcmaux, il conviendrait 
plutOt que ceux-ci elargissent .lem· con
trole et aillent notarmnent jusqu'a verifier 
si l'an·ete autorisant !'expropriation est 

de besluitwet van 3 februari 1947, werd voor
gesteld door de h. substituut-auditeur-generaal 
Hoeffler in het advies, gegeven v66r het arrest 
van de Raad van State van 27 februari 1962. 
c (4) « Le Conseil d'Etat et les competences 

speciales · attribl!-ees au pouvoir judiciaire ,, 
J.T., .1953, 577. 
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entache ou non de detournement de 
pouvoir » (1). 

Deze opvatting werd op indrukwek
kende' wijze bevestigd door de vast ge
worden rechtspraak van de Raad van 
State. · 

Ret aan de hoven en rechtbank.en op
gelegde toezicht op de wettelijkheid van 
de verordeningen en besluiten behelst, 
als belangrijkste elementen, zoals men 
heeft gezien, een toetsing van de interne 
wettelijkheid van deze handelingen van 
de uitvoerende macht. 

Wei had de Raad van State in een 
arrest van 4 maart 1953 (2) beslist dat 
de bevoegdheid werd gedeeld tussen de 
rechterlijke macht en het administratief 
rechtscoilege, . in deze zin dat de rechter 
constateerde of de administratieve for
malitei ten zijn vervuld, terwijl de Raad 
van State naging of geen enkele afwen
ding van macht het koninklijk besluit 
aankleefde waarbij tot onteigening mach
tiging wordt verleend, maar de Raad 
heeft deze rechtspraak prijsgegeven. 

Niet aileen in het bestreden arrest, 
maar reeds in zijn arrest van 10 oktober 
1967 (3) en, onlangs nog, in het arrest 
van 2 februari 1971 (4), heeft de Raad 
van State beslist dat de controle van de 
rechter zowel het toezicht op de interne 
als op de externe wettigheid inhoudt. 

Om het stelsel van de verminderde en 
gedeelde bevoegdheid van de rechterlijke 
macht te laten varen, hanteert de Raad 
van State de grondwettelijke beginselen, · 
waarbij hij erop wijst dat, zo de rechter 
uit kracht van de wet de wettelijkheid 
van de handelingen der uitvoerende 
macht diende te toetsen, hij zulks aileen 
vermocht te doen krachtens artikel 107 
van de Grondwet. In de drie arresten 
heeft de Raad van State op dezelfde 
redenering gesteund en deze in dezelfde 
bewoordingen ingekleed : wanneer de 
wetgever de rechter uitdrukkelijk belast 
met een toezicht op de handelingen van 
de uitvoerende macht, v erleent hij hem 

(l) Eod. loc., biz. 582 en 583. 
(2) R.S. nr. 2246, Van der Linden, Vm·z. 

A.A.R.S., 1953, 284. 
(3) R.S. nr. 12583, Vm·z. A .A .R.S ., 1967, 

903. 
(4) - R.S. nr. 14497, Vm·z. A.A.R.S ., 1971, 

1:54 . 
. (5) Cass., 3 mei 1921, drie arresten, Bttll. 

en PASIO., 1921, I, 362, 363 en 365. 
(6) Cass., 26 april 1963, Bull. en PASIO., 

1963, I, 905 ; 3 februari 1964, drie arresten, 
ibid., 1964, I, 581. 

noodzakelijk deze bevoegdheid als een 
o~derdeel van de toezichtsbevoegdheid . 
die de rechter krachtens artikel 107 van 

· de Grondwet uitoefent. Dit is trouwens ' 
de enige bepaling die de sanctie consta
teert welke gepaard gaat met de wets
miskenning die bedoeld toezicht van de 
rechterlijke inacht aan het licht zou · 
brengen. 

Welnu, artikel 107 van: de Grondwet 
behelst ongetwijfeld een toezicht op de 
externe wettelijkheid van de handeling ;, 
de rechter zal aldus nagaan of het besluit 
door de Koning ondertekend en door een 
minister medeondertekend is, · of het over
eenkomstig de wet van 31 mei 1961 werd 
bekendgeniaakt, eventueel of het aan de 
in Raad vergaderde ministers werd over
gelegd (5). Maar het verplicht de rechter 
ook tot een controle van de interne wet-· 
telijkheid ervan ; het besluit moet met 
de wetten overeenstemmen ; het moet 
wettelijk zijn. Mag het dan al juist zijn 
dat de rechter niet bevoegd is orp. de 
opportuniteit of het nut van het besluit 
te beoordelen (6), toch zal hij daarentegen 
nagaan of het besluit niet buiten de in 
de wet vervatte aangelegenheid treedt, 
en of de beweegredenen tot de handeling· 
met de wet stroken (7). 

Professor Cyr Cambier heeft herhaalde
lijk en _terecht in strakke analyses van 
het begmsel van de toetsing van de wet
telijkheid door de rechter, kritiek geoe
fend op de zonderlinge deling, waarbij de 
toetsmg van de interne wettelijkheid van 
de handeling aan de rechter zou zijn ont
trolili:e'?:, terwij.l dit stel~el in de wet geen 
ste~ hJkt te vmden en mdruist tegen het 
begmsel dat de Grondwet in artikel 107 
huldigt. Hij schrijft : « On ne sait vrai
ment pourquoi (certains auteurs ont) 
cru que cette forme du contr6le de la 
Iegalite de l'acte administratif (le con
tr6le de la legalite interne) echapperait a 
la corp.petence du pouvoir judiciaire pour 
n'appartenir qu'a celle du Conseil d'Etat 
( ... ) On nous invite ( ... ) a admettre qu'il 

(7) C. CAMBIER. La censtwe de . l'exces de 
potwoir pa1· le Conseil d'Etat, 1956, kol. 225; 
P1·incipes du contentieux adrninistmtif, 1961, 
biz. 271 en vig. Raadpl. ook ERRERA, T1·. di·. 
pttbl. belge, 1918, § 172 en 173, biz. 265 tot 
268; A. GIRON, Le d1·. adrn. de la Belgique, 
1885, nr. 210, biz. 231 : CR. HUBERLANT, 
op. cit., inz. biz. 582 : 0. ORBAN, op.· cit:, 
biz. 258 en 259 ; A. MAST, Overzicht van het 
Belgisch a.dministmtief ?'echt, 1964, nr. 174, 
biz. 134; Procureur-generaal HAYOIT DE! 
TERMIOOURT, Op. cit. , biz. 7 en 19. 
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y a des illegalites qui cessent d'etre 
illegales pour le juge de l'ordre judiciaire 
dont on se demande en vertu de quel but 
et de quel principe il pourrait ignorer cer
taines formes d'infraction a la loi. L'on 
suggere l'idee fausse que le controle de la 
Iegalite serait plus etendu la ou il est 
exerce par le Conseil d'Etat que la ou il 
est exerce par les cours et tribunaux. 
La difference que l'on fait ainsi ajoute 
aux · textes legaux. En realite, les deux 
jliridictions ne se distinguent que par 
les sanctions qu'elles peuvent attacher 
aux illegalites co=ises dont !'existence 
ne peut etre differe=ent comprise et 
appreciee par l'une et par !'autre " (1). 

Daar ligt een verwarring tussen de aard 
van de sanctie van de onwettelijkheid, 
err de aard zelve van de toetsing van de 
wettelijkheid. De speci:fieke sanctie van 
het door artikel 9 van de wet van 23 de
cember 1946 ingevoerd toezicht door de 
Raad van State, en haar absoluut karak

. ter zijn te rekenen tot een afzo:nderlijke 
en andere rechtsregel dan die van het 
door de rechter uitgeoefende toezicht. De 
onwettelijkheden die de rechter ingevolge 
a:rtikel107 van de Grondwet moet tegen
gaan, omvatwn de schendingen van aile 
rechtsregels. Dit eist het algemeen begin
sel van de toetsing van de wettelijkheid, 
nu hier geen beperkte tekst bestaat (2). 

Nu het zijn fundament in artikel 107 
van de Grondwet vindt, mag het door de 
rechter ve1;richte toezicht, ongeacht de 
wijze waarop het ten aanzien van de 
procedure en de rechterlijke organisatie 
is geregeld door de opeenvolgende wetten 
over de onteigening ten algemenen nutte, 
niet, van een andere aard of een mindere 
omvang wezen dan het toezicht dat de 
grondwetsbepaling aan de hoven en 
rechtbanken opdraagt. 

* * * 
De R~ad van State heeft in het arrest 

van 27 februari 1962 (3) het middel ver
worpen naar hetwelk eisers betoogden 

(1) Noot J.T., 1956, biz. 480. 
(2) Raadpl. ook CYR C.A.~IDIER, La censtwe 

cle l' exces de JJOttvoi1' pw· le Conseil d'Etat, 
1956, kol. 207 en 208 tot 211 ; P1·incipes dtt 
contentieux aclminist1·atij, 1961, biz. 271 en vlg. 

(3) -R.S. ru•. 9213, Van Bocxlaer, Vm·z. 
A.A.R.S., 1962, 192. 

(4) A. MAST, op cit., nr. 174, biz. 134; van 
dezelfde scb.rijver, noot met opmerkingen in 
Rec. ju1·. d1·. adm., 1947, biz. 104 tot 109; 
van dezelfde schrijver, noot met opmerkingen 
1:\ij Gent, 21 juni 1957, Rev. m·it. ju1·. b., 1964, 
57; CYR 0AMBIER, P1•incipes ... , op. cit., biz. 273 

dat, aangezien het· .koninklijk besluit, 
waarbij is verklaard dat de litigieuze 
gronden ten openbaren nutte dienden te 
worden onteigend, ingevolge artikel 9 
van de wet van 23 december 1946 een 
afwending van macht opleverde, alleen 
de Raad van State uitspraak vermocht 
te doen : in de gei:ncrimineerde, aan het 
toezicht van de rechter onderworpen 
handeling is de afwending van macht 
hetzelfde als de beweerde schending van 
de wet; de Raad van State is niet be
voegd om over de· beweerde afwending 
van macht uitspraak te doen wanneer 
deze heeft geleid tot installing van een 
beroep in de loop van de gerechtelijke 
faze van de procedure met betrekking tot 
de wettelijkheid van het besluit waarbi:j 
machtiging tot de onteigening wordt ver
leend ; deze bevoegdheid berust bij de 
rechterlijke macht (4). 

Zoals de h. procureur-generaal Hayoit 
de Termicourt, toen advocaat-generaal, 
zegde in een redevoering, voor het Hof 
gehouden op 15 september 1939, die in 
ruime mate de wetgever van 1964 als 
leiclraad diende, staat het buiten kijf dat 
een wettelijke macht af te wenden van 
het doel met het oog waarop zij werd 
ingesteld, haar te doen dienen tot doel
einden waarop zij niet is gericht, niet is 
het verrichten van een « met de wet 
overeenste=ende " handeling (5). En, 
de oude jm·isprudentie der hoven en 
rechtbanken critiserende, waarvan de 
schuchterheid zeker niet vreemd is aan 
de afkondigin.g, en een thans achterhaalde 
rechtspraak, van de uitsluitende be
voegdheid van de Raad van State om 
van de afwending van macht in de veror
denende handeling kennis te nemen, 
vestigcle hij de aandacht van de hoven 
en rechtbanken op hun plicht krachtens 
artikel 107 van de Grondwet toepassing 
van een door zulke onwettelijkheid aan
getaste verordening te weigeren. Dat is 
trouwens de leer van uw arrest van 
14 juni 1948 (6). De rechter, bij zijn 

en vlg. ; M. DUMONT, « Expropriation pour 
cause d'utilite publique », Rev. de l'admin., 
1958, biz. 173 en vlg. 

(5) " Detourner un pouvoir legal en vue 
duquel ii a ete institue, Ie faire servir a des 
fins auxquelles i1 n'est pas destine, n'est 
point accomplir un acte " conforme a la loi »; 
nul ne Ie conteste », op. cit., biz. 19 en v lg. 

(6) A1·1·. H. Vm·b1·., 1948, 324, en de conclusie 
van de h. procureur-generaal Hayoit de Termi
court, toen advocaat-generaal, .in Bull. en 
PASIC., 1948, I, 375. 



toetsing van de verordenende handelin
geri, gaab de.beweegreden tot de handeling 
na ; hij oordeelt of er afwending van 
macht aanwezig is (1). Ret is ook de leer 
van de Raad van State sedert het arrest 
Huysmans van 26 maart 1957 (2). 

Afwending van macht gaat tegen de 
wev · in. Het hoog administratief rechts
college heeft dan ook zowel in heb be
streden arrest als in de andere twee 
a,rresten waarvan ik zoeven gewag heb 
gemaakt in dit opzicht oordeelkundig 
opgemerkt, dat het toezicht op de wettig
heid dat aan de gewone rechter is opge
dragen zowel het toezicht op de interne 
wettigheid als het toezicht op de externe 
wetvigheid inhoudt, « daar ( ... )de machts
afwending slechts een variante is van de 
onwettigheid >> (3). 

* * * 
. ·De Raad van State heeft deze doctrine 

gehancli1aafd sederb de imverkingtreding 
van di'J nieuwe wet "\yaarvan in de onder
havige zaak schending wordt aangevoerd, 
en waarvan artikel 7, lid 2, de bevoegd
heid van de vrederechter te oordelen of 
de door de wet voorgeschreven formali
teiten werden nageleefd in stand houdt. 

De wet van 26 juli 1962, die getiteld is 
« wet betreffende de onteigeningen ten 
algemenen nutte en de concessies voor 
de bouw van de autosnelwegen ll, is in 
de plaats getreden van de gezamenlijke 
voorheen vigerende wetgeving inzake 
onteigening bij dringende omstandighe
den, terwijl voor onteigeningen ten alge
menen nutte bij niet-dringende omstan
digheden blijven bestaan het gemeen
rechtelijk stelsel en de gemeenrechtelijke 
procedm·e van de wet van 17 april 1835, 
die aldus hoe langer hoe meer de rol gaat 
spelen van een platonische hulde, door de 
wetgever van de eerste helft der 
xrxe eeuw aan het eigendomsrecht ge
bracht. Zoals de h. Hoe:ffier, toentertijd 
substituut-audibeur-generaal bij de Raad 

. (1) Cass., 11 juli 1939, An·. H . Verb1·., 1939, 
203, en 17 oktober 1939, Bttll. en PAsrc., 
1939, I, 424; 28 mei 1951, A1'?'. H . Vm·b1· ., 
1951, 561; 19 oktober 1953, Bull. en PASIC., 
1954, I, 1109; 17 juni 1961·, ibid., 1961, I, 339. 

(2) R.S. nr. 5565,26 maart 1957, Huysmans, 
Vm·z. A.A.R.S., 200, en vaststaande recht
spraak sedertdien, zie o.m. nr. 10406, 28 janu
a.ri 1964, Houben, ibid., 1964, 97; nr. 11099, 
9 maart 1965, De Mot, ibid., 250; nr. 11190, 
20 april1965, VanDaele, ibid., 435; nr. 13520, 
29 april 1969, Lanssens, ibid., 481. 

(3) R.S. nr. 12583, Hi oktober 1967, De 
Maeyer, Vm·z . A.A.R.S., 1967, 903; ru·. 13520, 

van State, zou scbrijven, is de wet van 
26 juli 1962 in de procedure van onteige
ning bij dringende omstandigheden het 
gemeen recbt geworden (4). 

In legistisch opzicbt ziet deze wet er 
abnom1aal uit ; zij valt uiteen in twee 
delen ; de eerste vier artikelen bevatten 
de vereisten voor de " concessie ll, de 
uitrusting, het onderboud en de exploita
tie van autosnelwegen, alsmede het be
ginsel van de aanwending van de ont
eigening ten algemenen nutte voor bet 
aankopen van onroerende goederen die 
nodig zijn voor bet aanleggen van auto
snelwegen, de voorwaarden tot aankoop 
van die goederen, de p lannen betreffende 
de onteigeningen en de berekening van 
de vergoedingen ; artikel 5 houdt zelf een 
wet in ; deze telt eenentwintig artikelen' 
en regelt de procedure tot onteigening 
bij hoogdringende omstandigheden ; zij 
heet : " ·wet betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemenen nutte >>. Dit 
vormt wel een zonderlinge inrichting, 
maar aan de inhoud der wet doet zij 
niets af : de nieuwe wetgevi.ng volgt 
de weg die voorheen door de wetgever 
werd getrokken en biedt geen verrassin
gen ; de bevoegdheid blijft bij de rechter
lijke macht berusten ; de rechtspleging 
die eenvoudiger en korter is gemaakt, 
wordt zoals vroeger voor de vrederechter 
afgewikkeld. 

In zijn arrest van 1 maart 1966 (5), 
wijst bet hoog administratief recbtscol
lege erop dat door de wet van 26 juli 1962 
ook niet afgeweken is van de bevoegd
beidsregeling bepaald door artikelen 4 en 
5 van de wet van 14 april 1835, dat die 
artikelen de gewone recbter bevoegd 
maken om na te gaan of de vordering 
regelmatig werd ingesteld en of de door 
de wet voor de onteigening opgelegde 
vormen werden nageleefd, en dat arti
kel 7, lid 2, vervat in artikel 5 van de 
wet van 26 juli.1 962, bij toepassing van 

29 april 1969, Lanssens, ibid., 1969, 481 ; 
nr. 14497, 2 februari 1971, Destoop, ibid., 
1971, 154. 

(4) « L'incidence de la loi du 26 juillet 1962 
sur la competence du Conseil d'Etat en 
matie.re d'expropriation "• Rec. ju1·. d1·. adm. 
el G.E., 1963, biz. 1. 

(5) R.S. nr. 11667, De Ridder, Vm·z . 
A.A.R.S., 1966, 180; zie ook nr. 12583, 
10 oktober 1967, De Maeyer, ibid., 1967, 903; 
nr. 14386, Coppens, ibid., 1970, 1081 ; 
m. 14497, 2 februari 1971, Destoop, ibid., 
1971, 154. 
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dit beginsel, aan de vrederechter dezelfde 
bevoegdheid opdraagt. Het beslist dat 
derhalve de bevoegdheid welke terzake 
door een uitdrukkelijke wetsbepaling aan 
de gewone rechter is opgedragen de be
voegdheid van de . Raad van State uit
sluit. 

Over een analoge vraag heeft ·de Raad 
van State uitspraak gedaan op 9 januari 
1970 (1). Het Hof zal zich heri1meren dat 
het, met verenigde kamers uitspraak 
doende, de tegen dit arrest gerichte voor
ziening heeft verworpen (2). Het betrof 
hier ook een procedcu-e tot onteigening 
ten algemenen nutte, ingevolge de wet 
van 26 juli 1962. Het hoog administratief 
rechtscollege, andermaal kennis te nemen 
hebbende van een beroep dat nietigver
klaring van de handelingen van een 
procedure bij dringende omstandigheden 
beoogde, had in zijn uitspraak, buiten 
enige beschouwing in verband met de 
nieuwe wetgeving om, zonder voorbehoud 
beslist, « dat de Raad van State bevoegd
heid mist om kemlis te nemen van een 
Iniddel gesteund op de miskenning van 
de door de onteigeningswetten opgelegde· 
administratieve vormen, wijl de wetgever 
het toezicht en de vervulling ervan aan 
de gewone rechter heeft opgedragen ». 

Niet aileen in deze arresten en in het 
bestreden arrest, maar ook in de arresten 
op 8 december 1970 (3) en naderhand op 
2 februari 1971 gewezen (4) heeft de Raad 
van State verklaard dat « noch de wet 
van 18 juli 1959, noch de wet van 26 juli 
1962 die de vrederechter ermede belast 
toe te zien op het regelmatig verloop van 
de onteige1lingsprocedure bij hoogdrin
gende omstandigheden, afgeweken zijn 
van de bevoegdheidsregeling bepaald 
door de artikelen 4 en 5 van de wet van 
17 april 1835 op de onteigening ten alge
menen nutte ; dat deze artikelen de ge
wone rechter bevoegd maken om na te 
gaan of de vordering regelmatig werd 
ingesteld en of de door de wet voor de 
onteigmling opgelegde vormen werden 
nageleefd ». 

Al deze arresten stroken met het grond
beginsel geqit in het arrest dat het Hof 
op 18 december 1953 gewezen heeft, aan-

(1) R.S. nr. 13883, Leten t. Gemeente Reule, 
Vm·z. A.A.R.S., 1970, 17. 

(2) Cass. ver. kamers, 29 januari 1971, 
11?"1". H. cass., 1971, 519 en conclusie van het 
openbaar ministerie. 

(3) R.S. nr. 14386, Coppens, Vm·z. A.A.R.S., 
1970, 1081. 

(4) R.S. nr. 14497, Destoop, .Vm·z. A.A.R.S., 
1971, 154. 

gaande de aan de rechtbanken toege
kende opdracht, waarvan de wetgever 
noch in 1959, noch in 1962 is afgeweken. 

* * * 
Het is verbazend dat men, bij de 

bestudering van de rechterlijke jurispru
dentia en van die van de Raad van State, 
geen aanhaling, ja zelfs geen zinspeling 
vindt met betrekking tot het constitu
tioneelrechtelijk grondbeginsel dat de 
wetgever beslist geleid heeft in alle wets
bepalingen waarmee hij de rechtspleging 
tot onteigening ten openbaren nutte 
heeft geregeld. Dit beginsel vloeit niet 
enkel uit artikel 11 van de Grondwet 
voort, doch ·tevens nit de verbincling van 
dit artikel met artikel 92 van de Grand
wet. Het is het uitgangspunt geweest voor 
het gemeenrechtelijk stelsel van de wet 
van 17 april 1835; het vormt ook de 
grondslag van geheel de latere wetgeving 
betreffende de onteigening ten algemenen 
nutte, clie de aanwending ervan uitmaakt. 

Artikel 1 van de wet van 8 maart 1810 
op de onteigeningen ten openbaren nutte 
bepaalde reeds dat onteigening ten open
baren nutte plaatsheeft door het gezag van 
de recl1.ter (5). Deze bepaling, niet strijdig 
zijnde met artikel 11 van de Grondwet, 
werd door deze niet opgeheven (6). Zij 
is ongewijzigd in ons recht blijven bestaan 
tot met de inwerkingtreding van de wet 
van 27 mei 1870, tot vereenvoudiging 
van de adlnirnstratieve formaliteiten 
inzake onteigerung ten openbaren 
nutte (7). Enigszins bevreemdend is het 
vast te stellen, dat de wet van 27 mei 1870 
titel I van de wet van 1810 en dus arti
kel 1 van deze wet uitdrukkelijk opheft, 
en het vervolgens in artikel 8 uitdrukke
lijk herstelt, doch onder toevoeging van 
« • • • overeenkomstig de wet van 1 7 april 
1835 », die imniddels reeds in werking 
was getreden. De memorie van toelich
ting van de wet van 27 mei 1870 (8) ver
wijst naar het stelsel van artikel 11 
jttncto artikel 92 van de Grondwet. N a 
aanhaling van de tekst van de eerste 
dezer bepalingen, schrijven de auteurs 
van de memorie dat het recht de ont
eigehing uit te sprekE'n en de vergoeding 

(5) De wet van 8 maart 1810 werd bekend
gemaakt in de Moniteu?" van 10 ma.art 1810. 
7.ie Pasinomie, 1r• serie 1788-1814, t. XV, 
blz. 46. 

(6) Grondwet, art. 138. 
(7) Belg. Staatsblad, 29 mei 1870. 
(8) Ged1·. st. Kamer van Volksvertegen

woordigers, zitting 1869-1870, vergadering 
6 aprii 1870, blz. 429 en 430. 
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vast te stellen alleen . aan de rechterlijke 
macht toebehoort. Zij voegen eraan toe, 
dat de wet van 1810 een wet was die 
reageerde. tegen de a lmacht van het 
,bestmu· .op het stuk van onteigening ten 
algemenen nutte, en verwezt)n naar het 
·feit dat de v66r 8 maart 1810 vigerende 
regaling het particuliere eigendom zonder 
verweer aan de willekeur .van de uitvoe
rende macht overlevercle. 

Iedere beslissing inzake onteigening 
ten openbaren nutte is een toepassing 
van het beginsel, uitgedrukt in artikel ll 
·van de Gronclwet, dat zijn verlengstuk 
heeft gevonden in de wet van 17 april 
1835 (1) en in de latere wetgeving. Het 
beginsel van de noodzakelijkheid van een 
rechterlijke beslissing om afbreuk te doen 
:__ krachtens · een wettelijke afwijking 
waarvan de basis in de Grondwet is 
gelegen - aan het burgerlijk recht dat 
het eigendomsrecht vormt, is onaangetast 
aanwezig in geheel de wetgeving betref
fende de onteigening. D it beginsel was 
ook gegeven in artikel 545 van het Bur
gerlijk Wetboek, lu idende : « Niemand 
kan worden gedwongen zijn eigendom af 
te staan dan ten algemenen nutte en 
tegen billijke en voorafgaande schadeloos
stelling » ; deze bepaling werd opgeheven 
door artikel 29 van de wet van 15 decem
ber 1949 « tot verbetering van de ver
ouderde termen van de Franse tekst van 

(1) Raadpl. : "Expose des motifs "• Monitetw 
belge, 9 april 1835; verslag van de h. Van 
Muyssen in de Senaat, Mon. b., 18 april 
1835; verslag van de h. Isidore Fallon in de 
Kamer van Voiksvertegenwoordigers, Mon. 
b., 22 april 1835. Zie ook de considerans van 
cle wet van 17 april 1835, die uitdrukkelijk 
naar art. 11 van de Grondwet verwijst. 

(2) Bclg. Staatsblad, 1, 2 en 3 januari 1950. 
(3) Zie o.m. de parlementaire werkzaam

heden, aangeduid in noot 1. 
(4) L . BELVA, "Les indemnites d'expropria

tion, "Rev. cornm. Belg., 1957, blz. 193 en v lg. ; 
·L . BELVA en A. COENRAETS, L'exp?'OlJ?'iation 
1JOtt?' cause d'•dilite publique, in Novelles, Lois 
politiques et administratives, t. IV,· 1955, 
blz. 393, 415, 440, 470 en 472 . 

(5) I•'. TIELEMANS, Repe1·t. de l'Administm
iion .et £h< d1· . aclm., t . VII, 1846, biz. 173 
en 177; A. GmoN, D1·ait adm. de la Belgique, 
1885, I, p . 455 ; CH. DEL li1ARMOL, Tmite de 
l' exp?'Oln·iat·ion pou1· ca•;se d'utilite publique, 
1868, I, blz. XII en vlg., 77 en 86 ; E. PICARD, 
T1·. g(;n. de l'exp?'OP1' . pam· cause util. publ., 
1875, I, blz. 9, 20, 39 en 108; Rep. p1·. d1·. belge, 
yo Exp1'0p1·iation pou?' came d'utilite pttblique, 
nrs. 1, 545, 553 en 569; J . INDEKEV, «-Expro-

het Burgerlijk Wetboek en\ tot va.ststel
ling, in die tekst, van sommige stilzwij
gende opheffingen » (2); de bewoordingen 
van artikel 545 wareri niet alleen " ver
ouderd », zij waren onjuist : de onteigencle 
eigenaar doet geen afstand van zijn 
eigendom. Het is overigens wenselijk, 
dat de tekst van artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek waarin het eigen
domsrecht wordt gedefinieerd, ook door 
de wetgever zou worden herzien. 

In de parlementaire voorbereiding van 
de wetgeving op de onteigening ten 
algemenen nutte wordt . herhaaldelijk en 
11itdrukkelijk naar artikel 11 van de . 
Grondwet verwezen (3). De doctrine 
bevat insgelijks talrijke verwijzingen 
naar cleze bepaling (4). 

Nogal vaak wordt in de do.ctrine arti
kel 92 van de Grondwet aangehaald, dat 
hier in een onverbrekelijk verband staat 
met artikel ll (5). Charles del Marmo! en 
Paul Errera verwijzen er stanclvastig en 
bepaaldelijk naar : de tussenkomst van 
de rechterlijke macht is vereist, vermits 
het geschil op een burgerlijk recht be
trekking heeft (6). Deze verwijzing is ook 
aanwezig bij Orban en Wigny (7) . Ook 
Professor Mast, wiens terughoudendheid 
ten opzichte van de leer der burgerlijke 
rechten naar procureur-generaal Paul 
Leclercq . bekend .is (8), spreekt zich op 
dit punt zeer kategorisch uit : na te heb-

priation pour cause d'utilite publiquc "• 
Belg. judie., Hl24, col. 319 ; G. DoR et A. 
BRAAS, La Constit•dion, in Novelles, Lois 
polit. et administr., 1935, t. II, p. 83; 1\II. 
VAUTHIER, P1·ecis dr. adrn., II, 1950, b iz. 417 
en 290; HILBERT, Tmite jtt?'. et pml. de 
l' exp?·op?·iation pou1· cause d'utilite pnblique, 
1956, I, b iz. 9 en 10; P. DE VISSCHER, " Le 
regime administratif de Ia propril\te privee "• 
Rev. de l'Adm., 1957, b lz. 176 en 179; 11'[. 

SOllfERHAUSEN, " L'expropriation 'pour cause 
d'utilite publique "• Rev. Administmtion, 
1957, blz. 189 ; A. li1As-r, Ovm·zicht van het 
Belgisch administmtief ?'echt, 1962, blz. 127 
en 128 ; A. BUTTGENBACH, Man. d1·. adm., 
1966, blz. 396 a 398; C. CAllffiillR, D1·oit adm .. , 
1968, b iz. 365 a 368; J . DEllffiOUR, Les moyens 
d'action de l'administmtion, 1967, b lz. 214 en 
221 ; D1·oit ad-m., 1970, biz. 391 en vlg. en 
398 en vig. 

(6). CH. DEL 1\'L\,RMOL, op. cit., blz. XII en 
XIII; P . ERRERA, op_. cit:; § ,229, blz. 358, 

(7) 0. ORBAN, op. cit., nr. 311, blz. 382; 
P. WIGI>."Y, op.' c·it., nr. 298, biz. 218, · 

(8-) 1-taadpl. de verwijzingen naar de doctrine 
van de h. Mast in de conciusie van het open
baar ministerie .v66r cass .. , 21 december 1956 
(Bull. en PASIC'., 1957, I, 430). 
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ben herinnerd aan de regels, in artikel 11 
van de Grondwet gegeven, brengt hij de 
grondwetsbepalingen b etreffende de ge
schillen over individuele rechten recht
streeks daarmee in verband, waar hij als 
een van de beginselen van de grondwet
telijke bescherming van het eigendoms
recht aangeeft « ... in geval van geschil, de 
vaststelling door de rechterlijke macht 
van de door de openbare macht ver
schuldigde schadeloosstelling » (1). 

Weliswaar is bezwaarlijk te begrijpen 
hoe de h. Mast de bevoegdheid van de 
rechterlijke rechtbanken rechtvaardigt 
met artikel 11 van de Grondwet in samen
h ang te brengen niet aileen met haar 
artikel 92, doch ook met haar artikel 93, 
zulks ofschoon het eigendomsrecht dat 
langs de weg van de procedures tot ont
eigening ten openbaren nutte wettelijk 
kan worden ingeperkt zeker geen politiek 
recht is (2). Maar elders in zijn overzicht 
maakt de auteur terecht geen gewag meer 
van artikel 93. Hij schrijft : « Ret recht 
op vergoeding wegens onteigening heeft 
de rechtspraak steeds als een burgerlijk 
recht beschouwd. Bij toepassing van 
artikel 92 van de Grondwet achten de 
gewone rechtbanken zich dan ook bij 
uitsluiting bevoegd om kennis te nemen 
van de geschillen welke betreffende de 
schadeloosstelling kunnen ontstaan. Bij
zondere wetten hebben bovendien het 
contentieux van de onteigening aan de 
rechter opgeclragen ( ... ). De rechter oor
deelt - aldus artikel 5 (van de wet van 
17 april 1835) - of de door de wet voor
gesclu·even formaliteiten vervuld zijn ( .. . ). 
(De jongste onteigeningswetten) zijn van 
de door de vroegere wetgeving gevestigde 
bevoegdheidsregeling (niet) afgeweken. 
Daarom is de Raad van State niet be
voegd om uitspraak te doen over het 
beroep tot nietigverklaring gericht tegen 
het koninklijk besluit dat de onteigening 
decreteert » (3) , zelfs wmmeer de verzoe
ker afwending van macht aanvoert (4). 

Aileen de heren Dor en Braas, die ook 
de bevoegclheid van de rechtbanken 
terugbrengen tot artikel 92 van de Grand
wet, schrijven zeer duidelijk dat de uit
oefening van het recht van onteigening 

(1) A. MAsT, op. cit., nr. 167, biz. 128. · 
(2) Zie ook : op. cit., nr. 176, biz. 136 en 137. 
(3) A. MAsT, op. cit., nr. 174, p. 134. 
(4) A. MAST, Precis de droit administmtif 

belge, nr. 198, biz. 150. 
(5) " Le Congres national a subordonne 

l'exercice du droit d'expropriation a la reunion 
d'un certain nombre de conditions constitu-

voortvloeit uit de verbinding van do 
artikelen 11 en 92 van de Grondwet met 
elkaar (5). 

Onteigening ten algemenen nutte is 
een door de Grondwet en de wet toege
stane afwijking van de onschendbaarheid 
van het eigendomsrecht, dat door arti
kelll van de Grondwet als een burgerlijk 
recht is erkend ; zij brengt met zich een 
beperking van dit recht waarvan de wet
telijkheid bij uitsluiting aan de bevoegd
heid van de hoven en rechtbanken staat. 

Ongetwijfeld doet de rechter niet 
rechtstreeks uitspraak over een geschil 
dat loopt over het eigendomsrecht van 
de onteigende persoon, maar hij gaat de 
wettelijkheid na van de beslissing en van 
de rechtspleging die de aclministratieve 
overheid in staat stollen haar onteige
ningsbevoegdheid uit te oefenen en in 
de plaats van het onroerend goed van de 
onteigende een som geld te stellen die 
een billijke vergoeding moet vormen. 

Dat is de grondwettelijke positie die 
de wetgever van 1835 noodzakelijk heeft 
ingenomen ; noch in de naderhand ge
stemde wetten, noch in de besluitwet van 
3 februari 194 7 kon hij zich daarvan af
wenden. 

Dat is tevens de fw1elamentele over
wegin.g die de wetgever heeft geleid, en 
waarvan de hoven en rechtbanken en de 
Raad van State moeten uitgaan bij de 
uitlegging van de wetgeving die de rechts
pleging inzake onteigening ten openbaren 
nutte bij hoogdringende omstandigheden 
regelt. Uit doze overweging v loeit voort 
welke waarborgen de onteigende moet 
genieten. 

Verwonderlijk is het in het verzoek
schrift van eiseres te dien aanzien niet 
de geringste verwijzing of zelfs maar een 
zinspeling te vinden. 

In zijn arrest nr. 13883 van 9 januari 
1970 heeft de Raad van State beslist, dat 
de exceptio van onbevoegdheid zelfs 
ambtshalve dient te worden opgewor
pen (6). Redelijkerwijze mag worden aan
genomen, dat het hoog aclministratief 
rechtscollege deze weg is ingeslagen pre
cies uit aarunerking van het even aange
haalde beginsel, dat doorslaggevend lijkt 

tionnellement obligatoires et qui resultent de 
la combinaison des articles 11 en 92 de la 
Constitution », G. DoR et A. BRAAS, op. cit., 
nr. 68, biz. 83. 

(6) R.S. nr. 13883, Leten t. Gemeente Reule, 
9 januari 1970, V m·z. A.A.R.S., 1970, biz. 17. 
Tegen dit arrest werd een voorziening in 
cassatie ingesteld die werd verworpen door 
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waar .de rech~er een wetgeving dien~ te 
interpreteren die de bevoegclheid en de 
rangorde der gerech~en vas~s~e1~. 

In 1957 reeds schreef de h eer Dumont, 
toen substituut-auditeur-generaal in de 
Raad van State, erop wijzende d at ner
gens een rech~spleging tot onteigening 
zonder toekenning van bevoegdheid aan 
de rechtbanken te vinden is (1), dat he~ 
in de logica van he~ wettelijk stelsel ligt 
dat de rechtbanken, die'als opdracht heb 
ben de be1angen der eigenaars t en ruimste 

- te vrijwaren, de algehele bestuurlijke faze 
con~roleren (2). De naderhand van k.racht 
geworden wetten zijn in dezelfde lijn 
gebleven. 

Gonclusie : verwerping. 

ARREBT . 

RET HOF ; - Gele~ op het b estreden 
arrest, op 12 januari 1971 door de Raad 
van State, afdeling administratie, gewe
zen; 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artik.elen 9 van de wet van 
23 december 1946 houdende instelling 
van een Raad van s ·tate, 7, 16, lid 2, 
van de wet betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemenen nutte, vervat 
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigening ten algemenen 
nutte en de concessies voor de bouw van 
autosnelwegen, 4 en 5 van de wet van 
17 april 1835 op de onteigening ten alge
menen nutte, 

do01·dat h et bestreden arrest de Raad 
van State onbevoegd verk.laart om k.ennis 
te nemen van het beroep dat eiseres had 
ingesteld tot vernietiging van he~ konink
lijk besluit van 8 mei 1969 waarbij ver
k.l.aard werd dat de rechtspleging bij 
dringende omstandigheden bepaald bij 
de wet van 26 juli 1962 kan toegepast 
worden op de onteigening ten algemenen 
nutte van percelen voor de uitvoering 
van verbeteringswerk.en aan de buurtweg 
van groot verkeer nr. 141, Kortrijk.straat 
genaamd, te Reule en aan de gemeente 
machtiging tot onteigening van die perce
len werd verleend om de reden dat « de 
wet van 26 juli 1962 die de vrederechter 

het Hof, in verenigde k amers uitspraak 
doende op 29 januari 1971, A1'1', H. cass., 1971; 
519 en de conclusie van het openbaar minis
terie. 

(1) en (2) « Expropriation pour cause 
d'utilite publique >>, Rev. de l'admin. , 1958, 
blz. 17 4 en de in noot 1 vermelde verwij zingen. 

ermede belast toe te zien op heu regel
matig verloop van de onteigeningsproce
dure bij hoogdringende omstandigheden, 
niet afgeweken is v an de bevoegdheids
regeling bepaald door de artikelen 4 en 5 
van de wet van 17 april 1835 op de ont
eigening ten algem enen nutte ; dat die 
artikelen de gewone rechter bevoegd 
mak.en om na te gaan of de vordering 
regelmatig werd ingesteld en of de door 
de wet voor d e onteigening opgelegde 
vormen werden nageleefd ; dat artikel 7, 
lid 2, vervat in artikel 5 van de wet 
van 26 juli 1962 aan de vrederechter 
dezelfde bevoegdheid opdraagt ; dat de 
voor de hoven en rechtbanken inge
stelde actie weliswaar van een andere 
aard is en andere gevolgen heeft dan 
een beroep tot nietigverklaring ; dat 
de Raad van State echter niet nood
zakelijk bevoegd is om de enk.ele reden 
dat voor hem de vernietiging van 
een administratieve rechtshancleling 
wordt gevraagd, dat artikel 9 van de wet 
van 23 december 1946 geen wijziging 
heeft gebracht aan de bevoegdheids
regeling gevestigd door vermelde ont
eigeningswetgeving; dat anderzijds de 
controle op de wettigheid die aan de 
gewone rechter is opgedragen zowel het 
toezicht op de interne wettigheid, als het 
toezicht op de externe wettigheid in
houdt, daar de machtsafwending slechts 
een variante is van de onwettigheid ; dat 
het de Raad van State nie t toekoml; zich 
over de respectieve verdiensten van de 
administratieve en de rechterlijke pro
cedure uit te spreken-om hieruit, in voor
komend geval, tot zijn bevoegdheid te 
besluiten n, 

te1·wijl 1° de Raad van State bevoegd is 
om kennis te nemen van de vraag ·bot 
vernietiging van het koninklijk besluit 
van 8 mei 1969 inzake onteigeningsrechts
pleging bij hoogdringende omstandighe
den uit hoofde van de door eiseres inge
roepen middelen van onwettelijk.heid, na
melijk machtsoverschrijding en machts
afwending (schending van artikel 9 van 
de wet van 23 december 1946); 2° het 
toezicht van de justiciele rechter op het 
stuk van de wet van 26 juli 1962 beperk.t 
is tot de regelmatigheid van de vordering, 
de vervulling van de voorgeschreven for
maliteiten en de toepassing van het plan 
der grondinnemingen op het te onteigenen 
goed en zich niet uitstrekt tou de door 
eiseres ingeroepen middelen van over
schrijdingen afwending van macht tegen 
het koninklijk besluit van 8 mei 1969 
(schending van de artikelen 7, lid 2, en 
16, lid 2, vervat in de wet van _26 juli 
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1962); 3° het toezicht dat de justiciele 
rechter uitoefent op de formaliteiten 
voorgeschreven om tot onteigening te 
komen, op het stuk van de wet van 
17 april 1835, niet voorkomt in de wet 
van 26 juli 1962 en de Raad van State 
zich ten onrechte nit dien hoofde onbe
voegd verklaart, en in aile geval dit toe
zicht zich niet uitstrekt tot de middelen 
van overschrijding en afwencling van 
macht die door eiseres tegen het konink
lijk besluit van 8 mei 1969 ingeroepen 
werden (schending van de artikelen 4 en 
5 van de wet van 17 april 1835) : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
terecht beslist clat de wet betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigening ten algeme
nen nutte, vervat in artikel 5 van de wet 
van 26 juli 1962, niet afgeweken is van 
de bevoegdheidsregeling bepaalcl door de 
artikelen 4 en 5 van de wet van 17 april 
1835 op de onteigening ten algemenen 
nutte, luidens welke de rechtbank oorde
len zal of de bij de wet voorgeschreven 
formaliteiten, om tot onteigening te gera
ken, werden nageleefd ; 

Overwegende, ind6l!daad, dat luidens 
artikel 7 van de wet betreffende de rechts
pleging bij hoogdringende omstandighe
den inzake onteigening ten algemenen 
nutte, vervat in artikel 5 van bovenge
noemde wet van 26 juli 1962, de vrede
rechter oordeelt of de vordering regel
matig is ingesteld, de door de wet voor
geschreven formaliteiten vervuld zijn en 
het plan van de grondinnemingen van 
toepassing is op het goed waarvan de 
onteigening werd gevorderd ; 

Overwegende dat door aldus aan de 
rechtbanken van de rechterlijke orde op
dracht te geven om na te · gaan of de 
voorgeschreven formaliteiten werden · na
geleefd beide wetten de daartoe strek
kende bevoegdheid van elk ander rechts
college en namelijk die van de Raad van 
State uitgesloten hebben; 

Overwegende dat de aan de rechtban
ken van de rechterlijke orde hier opge
dragen bevoegdheid krachtens artikel107 
van de Grondwet niet beperkt is tot de 
contro~e op de externe wettelijkheid maar 
tevens . die van de interne wettelijkheid 
omvat, en zich uitstrekt tot het nagaan 
van het al dan niet bestaan van een 
ov~rschrijding of afwending van macht ; 

Dat het middel naar recht . faalt ; . 

Om die red en en, verwerpt . de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten, 
met uitzondering van de kosten ·van 
beteke:illng van de memorie van an't-

woord, welke buiten de termijn gesteld 
door artikel 1, cl, van het besluit van de 
Regent van 23 augustus 1948 tot vast 
stalling van de formaliteiten en de ter
mijnen inzake cassatieberoep tegen de 
arresten van de Raad van State werd 
gedaan. 

3 maart 1972. - Verenigde kamers. 
- Voo1·zitte?·, de H. Belpaire, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters. 
- Gelijkltticlende conclusie, de H. Ganshof 
van der Meersch, procureur-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Houtekier en DeBruyn. 

Op · dezelfde dag is tussen dezelfde 
partijen door het Hof, in verenigde 
kamers, een tweede arrest gewezen op een 
voorziening tegen een arrest van de Raad 
van State, afdeling administratie, van 
dezelfde datum. 

1 e KAMER. - 3 rna art 1972. 

1° .LENIN G. - LENINGSAKTE QP GROND 
VAN DE SCHULDVERNIEUWING .VAN DE 
VERPLICHTING TOT BETALING VAN EEN 
GEDEELTE VAN DE VERKOOPPRIJS VAN 
EEN ONROEREND GOED . - BEWIMPE
LING VAN DE VERKOOPPRIJS IN DE 
·AKTE. - FISCALE SANCTIE OP DE BE
Wll\ITELING. - VooRWAARDEN wAAR-· 
ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN GEEN 
INVLOED HEBBEN OP DE GELDIGHEID 
VAN DE LENINGSAKTE . 

2° OVEREENKOMST. - DRA.AGWIJD
TE. - FICTIEF KARAKTER VAN DE IN· 
DE OVEREENKOMST OPGENOl\1EN VE:&
KLARINGEN VAN DE PARTIJEN. 
FICTIEF KA,RAKTER KAN INZAKE VER
KOOP VAN EEN ONROEREND GOED 
DOOR EEN PARTIJ BIJ l\UDDEL VAN. 
GETUIGENIS OF VERiVIOEDENS WOR
DEN BEWEZEN IN GEVAL VAN BEGIN 
VAN SCHRIFTELIJK BEWIJS. - FISCALE 
SANCTIE OP DE BEWIMPELING VAN DE 
VERKOOPPRIJS VAN EEN ·ONROEREND 
GOED, ZONDER GEVOLG OP RET FElT 
DAT RET FICTIEF .KARAKTER VAN DE 

. 'VERKLARINGEN DOOR 'vERiVIOEDENS KAN .. 
WORDEN BE\VEZEN. 

1° De fiscale sanctie, welke, ove1·eenkomstig 
m·tikel 203 van het · koninklijk besluit 
m·. 64· Vf!'n 3,0 novembe1· 1939, gewijzigcl 
do01· m·ttkel 1 van de wet ·van 14 attgus-
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tus 1947 (1}, de p1·ijsbewimpeling bij 
het ve1·Zijden van een ve1·koopakte t?·ejt, 
her'ft niet tot gevolg de leningsakte onge
daan te maken die doo1· het nove1·en van 
een deel vcm de koopp1'ijs zott zijn ont
staan, voo1· zove1· de bij de lening aan
gegane ve1·bintenissen geen ongeoo1'
loofcle oo1·zaak hebben (2). 

2o De omstandigheid dat de fiscale wet de 
bewimpeling van de ve1·koopp1·ijs van 
een o1woe1·end goed beteugelt, belet niet 
een pa1·t~j bij middel van getuigenis of 
ve1·moedens het fictiej ka1·akte1· van de 
ve1·klm·ingen van de pm·tijen bij het 
ve1'lijclen van een attthentieke akte en de 

- we1·kelijke dmagwijdte van de do01· hen 
gesloten overeenkomst, in geval van begin 
van sch?-ijtelijk bewijs, te bewijzen. 
(B .W., art. 1315, 1341, 1347 en 1349.) 

(DE SlliET EN DE SCHEPPER, 
T. MERTENS EN HERRE!VIANS . ) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 september 1970 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, ll08, ll31, 
ll33, 1234 van 'het Burgerlijk Wetboek, 
45, 203 van het koninklijk besluit m·. 64 
van 30 november 1939 houdende het 
Vletboek op de registratie-, hypotheek
en griffi.erechten en 97 van de Grondwet, 

do01·dat bet bestreden arrest de eisers 
veroordeelt om aan de verweerders, uit 
hoofde van een lening bij onderhanclse 
aide van 12 december 1959, een bedrag 
te betalen van 120.000 frank en de tegen
eis van de eisers tot betaiing van 50.000 fr 
wegens tergend geding afwijst, om de 
reden dat de verweerders « een zeer aan
vaardbare uitleg geven voor deze lening : 
de werkeiijke prijs zou 440.000 frank 
geweest zijn, daarop zou 200.000 frank 
voorschot betaaid zijn, een schijf van 
)20.000 fran),l: zim genoveerd zijn in de 
onderwerpeiijke lening en het saldo van 
_120.000 franl~ werd betaald bij het . ver
Iijden van de notariele aide; hiermee 

(1) Zie ook artikel 206 van hetzelfde 
koninklijk besluit. Raadpl. M. DoNNAY·, 
Repm·t. notm·ial, " Droit d'enregistrement, 
d'hypotheque et de greffe », 1968, nrs. 801 
tot 813, biz. 410 tot 413. 

strookt dat de kopers zeif een- huisje heb
ben verkocht van 150.000 frank en daar
uit de Iaatste schijf hebben betap,ld en 
dat het onderwerpelijk geschrift inder
daad opgemaakt werd v66r de notariele 
akte van 14 april 1960; deze uitleg 
en andere gegevens zijn zoveel vermoe
dens die bet geschrift kracht bijzetten en 
aldus het begin van schriftelijk bewijs 
voldoende aanvullen ; de prijs ten dele 
betalen · in schijven en een dee] ervan 
noveren in een lening, is voikomen ver
o01·loofd en druist nergens in tegen de 
openbare orcle ; dat naderhand de nota
riele ~kte de juiste prijs niet vermeldt 
kan de geldigheid van de lening niet aan
tasten ; de lening was niet nodig om de 
prijs te verdoezelen en had evengoed 
redenen tot bestaan indien de prijs 
onverminderd werd vermeld in de nota
riele akte >>, 

te1·wijl 1° de verkoopprijs van 
440.000 frank van het huis, dat ·de ver
weerders aan de eisers verkochten bij de 
op 14 april 1960 door notaris Bouwens 
verleden akte, daarin opgegeven werd 
ais bedragende 300.000 frank en derhalve 
voor 140.000 frank bewimpeid werd 
(schending van de artikelen 45 en 203 
van het koninklijk besluit nr. 64 van 
30 november 1939); 2° de prijs van 
440.000 frank betaald werd met een 
voorschot van 200.000 franl~, een schijf 
van 120.000 frank -werd genoveerd in de 
betwiste lening van 12 december 1959 en 
120.000 frank werd betaald bij het ver
lijden van de notariele aide, zodat de 
novatie door het contract van lening tot 
voorwerp had de bewimpeling van een 
gedeelte van de verkoopprijs en derhaive 
deze novatie en lening indruisen tegen 
de openbare orde en nietig zijn -en geen 
gevolgen kunnen hebben, om het even 
of deze lening eigeniijk niet nodig was 
om de prijs te bewimpelen en evengoed 
reden tot bestaan had zo de prijs in de 
notarieie akte onverminderd weergegeven 
was geweest (schending van de artike
len 6, l'l08, ll31, ll34 en 1234 van het 
Burgerlijk Wetboek); 3° de motieven van 
bet arrest luidens welke enerzijds de 
lening door novatie een gedeelte van de 
prijs bewimpelde en anderzijds deze 
lening niet nodig was om de prijs te 
bewimpelen en derhalve geldig was, 

(2) "Les auteurs du code civil ont voulu que 
les fraudes de cette nature fussent punies par 
des amendes au profit du Tresor et non par 
~es nu~lites ».DE PAGE, d . II, 1964, nr. 624, A. 
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dtibbelzinnig, duister en tegenstrijdig 
zijn (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), · 

W at; de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de verweerders een huis aan de eisers 
hebben verkoqht en de werkelijke lwop
prijs in de notariele akte niet werd ver
meld; 

Overwegende dat in verband met de 
lening waarvan de verweerders de terug
betaling eisen, het arrest; beslist dat de 
door de verweerders voorgebrachte alde 
van lening slechts de waarde heeft van 
een begin van schriftelijk bewijs en dat, 
op grond van dit begin van schriftelijk 
bewijs, het bewijs door vermoedens en 
getuigenissen kan worden toegelaten ; 

Overwegende dat het arrest, desbe
treffend, a ls bewijs door vermoedens, van 
het bestaan van de lening, laat gelden 
dat de verweerders een zeer aanvaardbare 
uitleg voor deze lening geven, namelijk 
dat de werkelijke prijs van het · huis 
440.000 frank zou hebben bedragen, 
waarop 200.000 frank voorschot zou zijn 
betaald, een schijf van 120.000 frank zou 
zijn genoveerd in de onderwerpelijke 
lening en het saldo van 120.000 frank 
bij het verlijden van de notariele akte 
zou zijn betaald ; dat het hof van beroep 
deze uitleg en andere gegevens als zovele 
vermoedens beschouwt die het geschrift 
kracht bijzetten en het begin van schrif
telijk bewijs voldoende aanvullen ; 

Overwegende dat de omstandigheid, 
dat de prijsbewimpeling door de wetgever 
op :fiscaal gebied beteugeld wordt, niet 
beleu dat, op burgerlijk gebied , het :fictief 
karakter van de verklaringen van de 
partijen bij het verlijden van een authen
tieke alde en de werkelijke draagwijdte 
van de door hen gesloten overeenkomst, 
in geval van begin van schriftelijk bewijs, 
door vermoedens kunnen bewezen wor
den; 

Overwegende dat de :fiscale sanctie, 
wellre, overeenkomstig artikel203 van h et 
koninldijk besluit nr. 64 van 30 novem
ber 1939 gewijzigd door ar~ikel 1 van de 
wet van 14 augustus 1947, · de prijsbe
wimpeling bij het verlijden van ·een akte 
van verkoop treft, niet tot gevolg heeft 
de akte van lening ongedaan te maken 
die, zoals ten deze, door het noveren van 
een deel van de koopprijs zou zijn ont
staan, indian de bij de lening aangegane 
verbintenissen geen ongeoorloofde oor
zaak hebben; 

Overwegende dat de afwezigheid van 
ongeoorloofde' oorzaak ten deze voort-

vloeit uit de feitelijke en dienvolgens 
onaantastbare constateringen van de 
rechter in feitelijke aanleg, die zelfs de 
afwezigheid van verband tussen de lening 
en de prijsbewimpeling vaststelt; 

Dat beide onderdelen naar recht falen; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat er geen dubbelzin- . 

nigheid noch strijdigheid in gelegen is 
aan te nemen enerzijds dat een deel van 
de koopprijs in de lening genoveerd werd 
en anderzijds dat die lening niet nodig 
was om de prijs te verdoezelen; 

Dat het derde onderdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

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

3 maart 1972. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. ...:._ Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ganshofvan der Meersch, 
procureur-generaal.- Pleiter, de H I-Hou
tekier. 

1 e KAMER. - 3 maart 1972. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. WETTIGE 
VERDENKING. - TUSSENKOlVIST VAN 
EEN lVIAGISTRAAT IN EEN GESCHIL DAT 
BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG IS.-
0NTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DEZE 
RECHTBANK DOOR HET HoF VAN CAS
BATIE AANSTONDS BEVOLEN. WEGENS 
WETTIGE VERDENKING. 

W annee1· een magist1·aat is tussengekomen 
in een geschil dat bij een 1·echtbank aan
hangig is en deze tussenlcomst in de 
geest' van zelce1·e pm·tijen of van een 
de1·de een ve1·moeden van welwillendheicl 
van de lcennisnemende ?'echtbank · ten 
aanzien van een van de pa1·tijen kan 
doen ontstaan, willigt het Hoj van cassa
tie aanstonds de v01·de1'ing tot ontt1·ekking 
aan deze ?'echtbank wegens wettige ve?'
denking in en venvijst de zaak naar een 
ande1·e ?'echtbank, die onder hetzeljde hoj 
van be1·oep ?'esso?·tee?·t (1). (G.W., arti
kel 648, 650, 653, 655, 656, 658.) 

(1) Men raadplege, in burgerlijke zaken, 
cass., 2 oktober 1959 (Bull. en PAsrc., 1960, 
I, 143) en, in strafzaken, cass., 12 decembet• 
1960 (ibid., 1961, I, 402), 8 november 1971, 
10 en 17 januari 1972, supra, blz. 249, 452 
en 482. · 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BELGIE », 
IN ZAKE TALPE T. DIERIJCK, SLOSSE 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAl' « BEL
GIE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet met rede
nen omklede en ondertekende verzoek
schrift dat ter griffie van h et Hof werd 
ingediend door Mr . .Ansiaux, advocaat 
bij het Hof, namens de naamloze ven
nootschap « Belgie », en waarbij de ant
trekking aan de Rechtbank van eerste 
aanleg te leper, wegens wettige verden
king, wordt gevraagd van de zaak welke 
voor deze rechtbank door Francis Talpe 
werd ingeleid bij dagvaarding gegeven 
aan verzoekster, aan Dieryck Marie 
Louise, weduwe Slosse, en aan Raymond 
Slosse; 

Overwegende dat de vordering tot out
trekking stetmt op het optreden in het 
tussen partijen gerezen geschil, v66r de 
datum van de dagvaarding, van de voor
zitter van de Rechtbank van eerste aan
leg te leper, vader van de dagende partij ; 

Overwegende dat uit de door verzoek
ster bij haar verzoekschrift .gevoegde 
briefwisseling blijkt dat de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg per
soonlijk in het geschil is opgetreden om 
de belangen van zijn zoon te behartigen ; 

Overwegende dat, wegens het ver
moeden van bereidwilligheid van de 
rechtbank t egenover sommige partijen, 
dat naar aanleiding van dit optre
den van de voorzitter van de rechtbank, 
in de geest van de andere partijen en van 
derden zou kunnen ontstaan, er voldoen
de redenen tot verdenking bestaan ; 

Dat er derhalve gronden bestaan om de 
vordering tot onttreklring van nu af in 
te willigen en de zaak naar de Rechtbank 
van eerste aanleg te Kortrijk te verwij
zen; 

Om die redenen, beveelt de verwijzing 
van de zaak naar de R echtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk ; houdt de kos
ten aan opdat erover door de feitenrech
ter zou worden beslist. 

3 maart 1972. - 1e kamer. - Vom·
zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ganshof van der Meersch, procu
reur-generaal. - Pleite1·, de H . .Ansiaux. 

2e KAMER. - 6 maart 1972. 

ONDERWlJS. - ScHRIFTELIJKE LEER
GANGEN TEGEN BETALING. - CoN
TRACTEN BETREFFENDE DERGELiiKE 
LEERGANGEN. - . VERPLICHTE VER
MELDINGEN IN DEZE CONTRACTEN. 
VooRWAARDEN. 

De contmcten bet1·efjende sch?'ijtelijke lee1·" 
gangen tegen betaling moeten slechts dan 
de ve1·meldingen voo1·komende in arti
lcel 23, § 2, 1°, van de wet van 5 maa1·t 
1965 op het sclwijtelijlc onde1·wijs beyat
ten, wannee1· die lee1'gangen voo1·be1'eiden 
op c!en van de al dan niet vergelijlceiu],e 
examens in m·tikel 2 van deze wet, dit 
wil zeggen de examens voo1· de examen
commissies die de Koning te1· uitvoe1·ing 
van de onde1·wijswetten instelt, met uit
zonde1'ing van de commissies bedoeld in 
artilcel 40 van de gecoordinee1·de wetten 
op het toekennen van de academische 
g1·aden en het p1·og1·amma van de unive1·
sitai1·e examens uitgesclweven doo1· de 
Staat, de provincies, de gemeenten of 
instellingen van openbaa1· nut (1). 

(vVEILLERS, T. VA..."' TICHEL.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 september 1971 door h et 
Hof van beroep te · Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 23, § 2, 1o, 
27 van de wet van 5 maart 1965 op het 
schriftelijk onderwijs en 97 van de Grand
wet, 

dom·dat, hoewel eiser bij conclusie aan
voerde dat « bij ontstentenis van een a l 
dan niet vergelijkend examen hierover, er 
geen staatsprogramma bestaat inzake 
progralllffiatie, welke leergang de· l;>ur• 
gerlijke partij heeft gekozen », het arrest, 
na met name erop te hebben gewezen 
« dat niet doorslaggevend is het middel, 
afgeleid uit het wezenlijke verschil tussen 
het in artikel 6, lid 2, van de wet van 
5 maart 1965 bedoelde progra=a voor 
schriftelijk onderwijs ingericht door. de 
Staat, en het op de particuliere sector 
toepasselijke programma voor schrifte-

(1) Men raadplege cass., 7 december 1970 
(A1'1', cass., 1971, biz. 340). 
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lijke leergangen tegen betaling, dat de 
vergelijking met sommige Staatspro
gramma's evenmin doorslaggevend is, dat 
de verplichtingen van de overheid die · 
de private leergangen inricht, hoofdzake
l~jk moeten worden beoordeeld naar de 
uitdrukkelijke voorschriften van arti
kel23, § 2,.1°, van genoemde wet ... », eiser 
tot gevangenisstraffen en geldboete ver
om:·deelt om die bepaling niet te hebben 
nagekomen, het aangeklaagde contract 
n.ietig verklaart en aan verweerder scha
devergoeding toekent, 

te1·wijl voornoemd artikel 23 sl~chts 
vo·orschriften met strafrechtelijke sanc
ti'es uitvaardigt betreffende contracten 
die schriftelijke leergangen tegen betaling 
.tot voorwerp hebben, te weten leergangen 
die luidens de artikelen 1, '2°, en 2 van 
de wet leervakken omvatten, die voor-

. bereiden op . examens voor sommige 
examencommissies ingesteld ter uitvoe
ring _ van de onderwijswetten alsook op 
de al dan niet vergelijkende administra
~ieve examens ; zulks niet het geval is 
voor ¢I.e leergang dat het voorwerp is van 
het aangeklaagd contract en in ieder 
geval het arrest zich niet op ondubbel
zinnige wijze uitdrukt over ' clat hoofd
punt, dat eiser trouwens in zijn conclusie 
aanvoerde: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eiser veroordeelt om de voorschriften van 
artikel 23, § 2, 1°, van de wet van 
5 maart 1965 op het schriftelijk onderwijs 
te hebben overtreden ; 

Overwegende dat, luidens die wetsbe
paling, de contracten betreffencle schrifte
lijke leergangen tegen betaling moeten 
vermelden de verplichtingen van de 
inrichtende overheden wat het leerplan, 
de duur van ·de leergangen, de periodici
teit van de verzending en de verbetering 
van de werken betreft ; 

Overwegende dat, luidens artikel 1, 2o, 
van genoemde wet, onder << schriftelijke 
leergang " moeten worden verstaan de 
gezamenlijke leervakken die voorbereiden 
op een van de a l dan niet vergelijkende 
examens, bedoeld in artikel 2, dit wil 
zeggen de examens voor de examencom
missies die de Koning ter uitvoering van 
de onderwijswetten instelt, met uitzon
dering van de commissies bedoeld in 
artikel 40 van de gecoiirdineerde wetten 
op het toekennen van de academische 
graden en het programma van de univer
sitaire examens, alsook op deal dan niet 
vergelijkende administratieve examens 
uitgeschreven door de 8taat, de provin
cifls; de gemeenten of instellingen van 
openbaar nut ; 

Dat derhalve de contracten betreffende 
schriftelijke leergangen tegen betaling 
slechts dan de in artikel 23, § 2, 1°, 
voorkomende vermeldingen moeten be
vatten, wanneer . die leergangen voorbe
reiden op een van de al dan niet verge
lijkende examens in artikel 2 bedoeld ; 

Overwegende dat, door niet vast te 
stellen dat de schriftelijke leergangen die 
het voorwerp zijn van het kwestieus 
contract tot dergelijke al dan niet ver
gelijkende examens voorbereiden, h et 
arrest zijn beslissing niet wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, welke 
laatste het gevolg is van de eerste; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; 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 het Hof van beroep te Luik. 

6 maart 1972. - ze kamer. - .Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. L egros. - Gelijk
lttidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Fally. 

2e KAlVIER. - 6 maart 1972, 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
GRIEVEN DOOR DE BEKLAAGDE OF 
·DOOR ZIJN RAADSMAN BIJ PLEIDOOI 
VOORGEDRAGEN. - GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER EROP TE ANT
WOORDEN. 

zo CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - SCHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. - MID DEL 
HIERUIT AFGELEID DAT EEN GETUIGE 
NOCH VOOR DE EERSTE RECHTER NOCH 
IN HOGER BEROEP IS GEHOORD. -
MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE 
FEITENRECHTER. - NIET . ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL HIERIDT AFGELEID 
DAT DE EERSTE RECHTER ZIJN BESLIS
SING NIET MET REDENEN HEEFT OM-
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KLEED. - MIDDEL DAT NIET VOOR DE 
EERSTE J\'lAAL IN CASSATIE KAN WORDEN 
AANGEVOERD. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - UrTOEFE
NING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDE 
DIGING.- BEGRIP. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - GESLOTEN DEUREN. 
- B~GERLIJKE PARTIJ DIE HET 
RECHT HEEFT OJ\'[ PERSOONLIJK AAN
WEZIG TE ZIJN. 

6° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - SCHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. - MIDDEL 
AFGELEID U IT HET FElT DAT EEN STUK 
NIET BIJ HET DOSSIER IS GEVOEGD. -
MIDDEL VOOR DE EERSTE J\'lAAL VOOR 
HET HoF AANGEVOERD. - NrET-ONT
v ANKELIJKHEID. 

7° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - MIDDEL 
AFGELEID UiT HET FEI1' DAT EEN STUK 
NIET BIJ HET DOSSIER IS GEVOEGD.
BEKLAAGDE DIE ZICH TEN GRONDE 
HEEFT VERDEDIGD ZONDER AAN TE 
VOEREN DAT ZIJN RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING WAREN GESCHONDEN. 
SCHENDING VOOR HET HOF AANGE
VOERD. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Bij geb1·ek aan een gesclweven conclusie 
vanwege de belclaagde of van een monde-· 
linge conclusie waarvan hem akte we1·d 
gegeven, is het hof van be1·oep niet 
vei-plicht een antwom·d te geven op· de 
g1·ieven die voo1· dit hof doo1· de beklaagde 
of doo1· zijn madsman bij pleidooi we1·

. den vom·gedmgen (1). 

2° Niet ontvanleelijle is het middel dat niet" 
aan de feitem·echte?' is vom·gelegd en 
hie1·uit is afgeleid dat de 1·echten van de 

. verdediging zijn geschonden doo?·dat een 
getuige noch vom· de ee1·ste 1'echte1· noch 
in hoge1· bemep is gehoo1·d (2). 

3° Het middel hie1·uit afgeleid dat de ee1·ste 
?'echte1· zijn beslissing niet met 1·edenen 
heeft ornkleed, lean niet voor de eerste 

· maal voor het H of wm·den aangevoe1·d ( 3).. 

· (1) Men raadplege cass., 8 juni 1938 (Bull. 
fi!n PASIC., 193.8; I ,- 201) en de noot get; L.C.; 
vgl. cass., 28 maart 1938 (ibid., 1938, I, 118) 
en de noot get. L.C. 

(2) Men raadplege cass., 3 november 1969 
{A.?T. cass., 1970, biz. 216) en 13 december 
1971, sttpm, blz. 369. 

4° De ve1·dediging · wordt gevoe·rd ove?·een
leomstig de wettelijlee voorsch?-iften, met 
name met ee1·biediging van de 1·echten 
van de ande1·e pa1·tijen in het. geding. 

5° Wannee1· het onde1·zoek en de debatten 
met gesloten dew·en geschieden, heejt de 
bu1·gerlijlee pct?·tij het recht om pe?·soon
lijle de te1·echtzittingen bij te wonen. 

6° Het middel hie?·uitafgeleid dat e1· stttlelcen 
met schending van de ?'echten van de 
ve1·dediging niet bij het dossie1· werden 
gevoegd, lean niet voo1· de ee1·ste maal 
voo1· het Hof wm·den aangevoe1·d (4). 

7° Niet ontvanleelijk is het n.iddel dat dom· 
de beklaagde is afgeleid uit de schending 
van de 1·echten van de ve?·dediging dom· 
het feit dat een stttle niet bij het dossie1· 
is gevoegd, hoewel deze beklaagde zich 
ten g1·onde heeft ve1·dedigd zonde1· de 
schending van zijn 1·echten van de ver
clediging aan te voe1·en (5). 

(VANDEVELDE A., T. VANDEVELDE H.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HO]f ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 september 1971 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorzien.ing gericht is 
tegen ·de b eslissing op de strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit d e 
schend.ing van artikel 97 'van 'de Grand
wet, 

clo01·dat het bestreden arrest niet ant
woordt op de middelen door de verdedi
ging tijdens het pleidooi voor het hof 
van beroep voorgedragen en afgeleid· uit 
de vele tegenstrijd.igheden in het dossier : . 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
· een conclu.sie vanwege · eiser, he;, hof van 
beroep niet verplicht was een antwoorcl 
te geven op de grieven die voor dit hof 
door eiser of door. zijn raadsman bij plei
dooi werden voorgedragen ; 

· Dat het· middel naar recht faalt; · 

{3) Men raadplege cass., 1 april 1968 (A.?'?'. 
cass., 1968, biz. 1008); 30 november 1970,' 
twee arresten · (ibid:, 1971, .biil. · 296 en 302). 

(4) en (5) Men raadpiege cass., 19 juni 1967 
. (A?'1'. cass., 1967, blz. ·1278), 8 juni 1971 (ibid .• 
1971, biz. 1009) ·.en 30 n.ovember. 1971, supm, 
biz. 318. 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten der verdedi
ging en artikel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat enerzijds de getuige Hortense 
Sunes noch door de correctionele recht
bank, noch door het hof van beroep is 
gehoord en anderzijds de correctionele 
rechtbank haar beslissing die getuige, die 
nochtans op de terechtzitting was ver
schenen, niet te horen, niet met redenen 
heeft ornkleed ; 

· W at het eerst e onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat eiser voor het hof van beroep 
heeft doen gelden dat zijn recht van 
verdediging was geschonden door het feit 
dat de getuige Hortense Sunes noch voor 
de eerste rechter noch in hager beroep 
werd gehoord ; dat eiser zich zonder enig 
voorbehoud ten grande heeft verdedigd, 
zodat hij zich voor het Hof niet meer kan 
beroepen op de schending van de des
betreffende rechten der verdediging ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het .middel, hieruit 
afgeleid dat de eerste rechter zijn beslis
sing niet met redenen heeft omkleed, niet 
voor de eerste maal voor het Hof kan 
worden aangevoerd ; · 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

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

do01·dat de advocaat van eiser noodza
kelijk in zijn pleidooi beperkt werd door 
de aanwezigheid, niettegenstaande de 
terechtzitting met gesloten deuren, van 
de 'burgerlijke partij Vanmeeren, moeder 
van de slachtoffers van de aan eiser ver
weten misdrijven, en wier gezondheids
toestand de gedragingen van die slacht
offers had bei:nvloed : 

Overwegende dat de verdediging wordt 
gevoerd overeenkomstig de wettelijke 
voc;>rschriften, met name met eerbiediging 
van de rechten van de andere partijen in 
het geding; 

Overwegende dat, zelfs wanneer het 
onderzoek en het debat met gesloten 
deuren geschieden, de burgerlijke partij 
het recht heeft om persoonlijk de terecht
zittingen bij te wonen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten der verdedi-
ging, . 

doo1·dat bet hof van b eroep niet heeft 
bevolen in het dossier de beschikking op 
te nemen van 2 juni 1971 van de voor
zitter van de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel in zake de verweerders en 
het door het parket in beslag genomen 
dossier van de jeugdrechtbank, welke 
beschikking en welk dossier nuttige en 
zelfs onontbeerlijke gegevens bevatten 
voor een juiste beoordeling van de aan 
eiser verweten feiten : 

Overwegende dat het midclel niet ont
vankelijk is, vermits eiser zich ten groncle 
heeft verdedigd zonder genoemcle schen
ding van zijn rechten aan te voeren; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 79 van het Wet
boek van strafvordering, 

doo1·dat Marie-Christine Vanmeeren, 
kind beneden de leeftijcl van vijftien jaar, 
onder ede ter terechtzitting van de cor
rectionele rechtbank is gehoord : 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de terechtzitting van 8 decem
ber 1970 van de correctionele rechtbank 
blijkt dat, in strijcl met wat het middel 
beweert, de veertienjarige Marie-Christine 
Vanmeeren, die ten gevolge van adoptie 
Marie-Christine Vandevelde heet, ge
hoord is zonder de eed te hebben afge
legcl; 

· Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld door de ver
weerders: 

Overwegende dat eiser geen enkel bij
zonder middel aanvoert ; 

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

6 maart 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Legros. - Gelijlclui
dende conclusie, de H. Krings, advocaat
generaal. - Pleite?', de H. Wynants (van 
de balie te Brussel). 
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28 KAl\ffiR. ---' 6 maart 1972. 

1° MISDRIJF. - MrsDRIJF DAT WETENS 
l\WET ZIJN GEPLEEGD.- DRAAGWIJDTE 
VAN DEZE VOORWAARDE. 

2° WEGVERKEER. - WET BETREF- . 
FENDE DE POLITIE OVER RET WEGVER
KEER, ARTIKEL 32. - BEKLAAGDE 
BE\oVEERT DAT HIJ NIET WIST DAT ZIJN 
AANGESTELDE NIET VOORZIEN WAS VAN 
RET RIJBEWIJS VEREIST VOOR RET 
BESTUREN VAN RET VOERTUIG DAT HIJ 
HEl\'l HAD TOEVERTROUWD. - RECHTER 
BESLIST DAT DE ONWETENDHEID WAAR
OP DE BEKLAAGDE ZICH BERIEP NIET 
VERSCHOONBAAR WAS. - VEROORDE
LING. - WETTELIJKHEID. 

1° H et bijwom·d " wetens » dat doo1· de wet 
wonlt geb1·uikt om de wetenschap te 
bepalen die als bestanddeel van een mis
d1·ijj wo1·dt ve1'eist, is geen volst1·ekte 
wetenschap ; dit bestanddeel van het 
misd1·ijj heeft alleen tot gevolg dat de 
goede t1·ouw, die .voo1'tvlqeit uit de ve~·
schoonba?·e dwaling, in aanme1·king 

· lcomt. 

2o Wettelijk is het vonnis dat de beklaagde 
ve1'0m·deelt omdat hij wete~~s een rr;oto1'

·voe~·tttig heeft toeve1·t1·ouwd aan een pe1'
soon, d1:e niet voo1·zien is van het 1'ijbe
wijs of van de lee1·ve1·gunning ve1·eist 
vom· het bestu1·en van dit voe1·tuig, doo1· 
te beslissen dat de onwetendheid waa1·op 
de belclaagde zich be1·iep niet ve1·schoon
bam· was. (1). 

(ROLUS.) 

ARREBT (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
vonnis, op 15 september 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Overwegende dat eiser verklaard heefb 
alleen als beklaagde cassatieberoep in 
te stellen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 32 van de wet 
betreffende de politie over het wegver-

(1) Men raadplege cass., 30 maart 1936 
(Bu.ll. en PAsrc., 1936; I, 206); 16 oktober 
1939 (ibid., 1939, I, 417); 14 december 1970 
(4.rr. cass., 197~, blz. 376); 11 oktober 1971, 

keer (gecoordineerd op 16 maart 1968) en 
97 van de Grondwet, 

dom·dat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt wegens inbreuk op genoemd 
artikel 32, hoewel het aanneemt dat eiser 
niet wist dat zijn aangestelde niet voor
zien was van het rijbewijs vereist voor 
het besturen van het voertuig dat hij 
hem had toevertrouwd, 

tenl'ijl luidens de bewoordingen zelf 
van die wettelijke bepaling het bedoelde 
feit slechts strafbaar is wanneer het 
wetens wordt gepleegd : 

Overwegende dat de wetenschap die 
op grond van het gebruikte bijwoord 
" wetens » is vereist a ls bestanddeel van 
het door artikel 32 van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer beteugelde 
misdrijf, geen volstrekte wetenschap is ; 

Dat die voorwaarde van het misdrijf 
aileen met zich brengt dat de goede 
trouw die voortvloeit uit de verschoon
bare dwaling in aanmerking komt ; 

Dat, met betreld{ing tot dit misdrijf, 
de wetgever niet heeft gewild dat de 
onwetendheid slechts invloed t en voor
dele van de beklaagde kan hebben op 
voorwaarde dat zij onoverkomelijk was ; 

Overwegende dat, door aan te stippen 
" dat die nalatigheid onverschoonbaar is 
voor een exploitant van een taxibedrijf », 
het bestreden vonnis zijn beslissing wet
telijk rechtvaardigt en dat in het zins
verband, de reden « dat voor de inbreuk 
op die bepaling het niet nodig is het mis
clrijf wetens te hebben gepleegd » zo moet 
worden verstaan dat, naar de mening 
van de rechter, het woord wetens in de 
wettekst geen andere betekenis heeft dan 
die welke er hierboven aan is gegeven ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

6 maart 1972. - 28 kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve~·, de H. Legros. - Gelijlclui
dende conclusie, de H. Krings, advocaat-

sup1·a, blz. 158. - LEGRos, L'element moml 
dans les infmctions, blz. 75 en 79; VANHOUDT 
en CALEWAERT, d. II, blz. 675 en noot 1. 
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generaal. - Pleite1·, de H. Gillet (van 
de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 6 maart 1972. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAXEN. 
- STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - DEVOLUTIEVE 
KRACHT VAN HET HOGER BEROEP. -
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE VAN
WEGE EEN PARTIJ KENNIS KRIJGT VAN 
DE BESLISSING DIE HAAR STRAFRECH
TELIJK EN BURGERRECHTELIJK VEROOR
DEELT.- RECHTER IN HOGER BEROEP 
DIE DE OMVANG VAN DE BURGERRECH
TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DEZE PARTIJ BEOORDEELT ZONDER IN
ACHTNEMING VAN DE VRIJSPRAAK VAN 
EEN MEDEBEKLAAGDE, DIE IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE IS GEGAAN.- WETTE
LIJKHEID. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAXEN.- VRIJSPRAAK VAN EEN 
BEKLAAGDE IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
GEGAAN. - BESLISSING DIE GEEN 
GEZAG VAN GEWIJSDE HEEFT TEN AAN
ZIEN VAN EEN VEROORDEEL:QE ~iEDE
BEKLAAGDE, DIE HOGER BEROEP HEEFT 
INGESTELD ZOWEL TEGEN DE BESLIS
SING OP DE TEGEN HEM INGESTELDE 
STRAFVORDERING ALS TEGEN DE BE
SLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING VAN DE VRIJG·ESPROKEN 
BEKLAAGDE TEGEN HEM. 

(I) · De rechtspleging had zich in eerste aan
leg en in hoger beroep als volgt afgespeeld : 

1. In eerste aanleg waren er twee beklaag
den, de verweerder in cassatie, Brodhaag, en 
de eiser tot cassatie , Dacosta. 

Dacosta had zich tegen Brodhaag burger
lijke partij gesteld. 

Brodhaag h ad in eerste aanleg verstek Iaten 
gaa.n. Hij had geen verzet gedaan tegen het 
vonnis, waarbij hij zowel burgerrechtelijk als 
strafrechtelijk was veroordeeld. 

De eerste rechter had Dacosta vrijgesproken 
en, rechtdoende op zijn burgerrechtelijke vor
dering, h ad hij Brodhaag veroordeeld. 

2. Aileen Brodhaa g was in boger beroep ge
gaan. 

3. De rechter in hoger beroep had dus aileen 
kennis genomen van de strafvordering tegen 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAXEN.
BESLISSING WAARIN DE FEITELIJKE GE
GEVENS WORDEN OMSCHREVEN WAAROP 
ZIJ IS GEGROND . . - BESLISSING DIE 
ALDUS DE CONOLUSIE BEANTWOORDT 
WAARIN VERSCHILLENDE OF STRIJDIGE 
FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UIT
EENGEZET. - REGELMATIG lVIET REDE
NEN OlVIKLEDE BESLISSING. 

1 o en 2o H et hoge1· be1·oep dat een pm·tij 
heeft ingesteld tegen het vonnis, dat haar 
ve?'OO?'deelt zowel op de stmjvo1·de1'ing 
als op de bu1·ge1'lijke ?'echtsvonle~·ing die 
tegen haa1· doo1· een v·rijgesp1'0ken mede
beklaagde is ingesteld, ve1·hinde1·t dat de 
vrijspmak van deie medebeklaagde, die 
in kmcht van gewijsde is gegctan, haa1· 
lean wo1·den tegengewm·pen bij de beom·
deling van deze btwge1'lijlce 1'echtsvm·de-
1'ing die tegen ham· was ingesteld, aan
gezien de ?'echte?' in hoge1· be1·oep ten 
gevolge van de devoltttieve lcmcht van 
het hoge1· be1·oep ttitspmalc moest doen 
zowel ove1· de st?·af?·echtelijke als ove·r ·de 
bu?·ge?'?'echtelijlce ctctnspmlcelijlcheid van 
de ve1'wee1·ste1' en met name om·delen of 
deze alleen aanspmlcelijlc was vom· de 
schacle (1). 

3o De 1·echte1' die de feitelijke gegevens 
nattwlceu1·ig ornsch?-ijft wam·op . zijn 
beslissing is geg1'0nd, beantwoo1·dt aldus 
de conclusie waa1·in veTschillende of 
st?·ijdige feitelijlce gegevens wm·den uit
eengezet en omlcleedt de1·halve 1·egelmatig 
zijn beslissing met 1·edenen (2). (Grand
wet, art. 97.) 

Brodhaag en van de bm·gerlijke rechtsvorde
ring van Dacosta tegen Brodhaag. 

Rechtdoende binnen de grenzen van het 
hoger beroep, had de rechter de feiten van de 
in de dagvaarding aan Dacosta verweten 
telastlegging bewezen verklaard, op grond dat 
niets de aanwezigheid van zijn wagen op de 
linker kant van de baan rechtvaardigde en 
beslist dat h et vonnis, waarbij Dacosta straf
rechtelijk vrijgesproken was, op burgerrechte
lijk gebied geen gezag van gewijsde had ten 

· aanzien van Brodhaag, rekening houdende 
met diens hoger beroep. . 

De eiser . betoogde dat de re_chter a ldus -het. 
gezag van gewijsde had miskend door de 
feiten, waarvan hij was vrijgesproken, te 
zijnen laste .bewezen te verklaren. . 
· De vraag waarover het Hof zich moest uit-

·(Lees vm·de1· op "blz. 627 en vlg.) 

(2) Cass., 21 februari 1972, ·supm, ·biz. 577. 
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(DACOSTA, T. BRODHAAG.) 

ARREST. (ve1·taling). 

RET. HOF ; - . Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 september 1971 in hoger 

spreken kon dus als volgt worden samenge
vat: 

Is, op bet enkel boger beroep van een be· 
klaagde, die verweerder is bij de burgerlijke 

. r echtsvordering van een medebeklaagde tegen 
hem, de rechter in hager beroep bij zijn beslis
sing over het verweer op deze burgerlijke 
rechtsvordering gebonden door -bet gezag van 
gewijsde van de vrijspra.ak op de strafvorde
ring uitgesproken .ten laste van deze medebe· 
klaagde? 

* * * 
Om beter over de d.raagwijdte van deze 

vraag te oordelen, is het wenselijk de regels in 
herinnering te brengen die · in soortgelijke 
gevallen worden toegepast : 

1. De veroordeelde beklaagde is ontvankelijk 
om hager beroep in te stellen tegen alle be
schikkingen, die hem zowel burgerrechtelijk 
a ls strafrecbtelijk veroordelen. 

Om dit boger beroep kan de rechter onder 
meer beslissen : 

1° dat de beklaagde het hem verweten feit 
waarop de ·burgerlijke recbtsvordering is ge· 
grand, niet beeft gepleegd, 

' 2° dat de beklaagde het feit heeft gepleegd, 
maar dat er tussen dit feit en de scbade waar· 
over de burgerlijke partij ldaagt, geen oor-
zakelijk verband bestaat, · 

·so dat boewel de gegrondbeid van de straf
vordering en van de burgerlijke rechtsvorde· 
ring wordt aangenomen, de scbade tach niet 
kan worden vastgesteld op het bedrag waarop 
de eerste recbter bet heeft bepaald. 

In al deze gevallen rijst geen probleem 
betrelfende bet gezag van gewijsde. 

De recbter kan ook, op bet boger beroep 
van de veroordeelde beklaagde, zonder het 
gezag van gewijsde· te miskennen, beslissen 
dat de burgerlijke partij, die wegens een over· 
treding van bet wegverkeersreglement was 
vervolgd en was vrijgesproken, niettemin een 
ander feit bad begaan, dat een font opleverde 
en in oorzakelijk-verba.nd stond met de scbade. 
De rechter in boger beroep kan wettelijk eruit 
afleiden dat de aansprake!ijkbeid moet ver· 
deeld worden tussen de beklaagde, eiser in 
hoger beroep, en de burgerlijke partij, ver· 
weerder in boger beroep (cass.; 6 decem· 
ber 1971, supm, blz. ·335). 

beroep gewezen door .de Correctionele 
Rechtbank te Brussel; 

Over he1; eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

do01·dat het vonnis oordeelt dat op de 

2. De b1t1'ge?Techtelijk aansp?'akelijlce pa1·tij 
kan ook, door baar boger beroep, de beslissing, 
waa.rbij de partij waarvoor hij aansprakelijk 
is zowel strafrechtelijk a ls burgerrechtelijk 
wordt veroordeeld, weer ter sprake brengen . 
Verschillende principiiile a.rresten hebben deze 
kwestie behandeld, onder meer bet arrest van 
3 oktober 1932 (Bull. en PAsrc., 1932, I, 257i 
en dat van 10 januari 1949 (ibid., 1949, 
I, 13) op de c_onclu.sie van procureur-generaal 
Gesche, toen advocaat-generaal. 

Hetzelfde geldt ook voor de vm·zekeram· van 
de beklaagde. Ret arrest van 20 december1971, 
su.pm, blz. · 382, b eeft bet recbt bekrach· 
tigd dat deze verzekeraar heeft om de aan
sprakelijkbeid van de beklaagde in boger 
beroep te betwisten. In geen van beide 
gevallen is de rechter, die kennis neemt van 
bet enkel hager beroep betzij van de burger· 
rechtelijk aansprakelijke partij, hetzij van de 
verzekeraar, gebonden door de beslissing op 
de strafvordering, boewel noch de beklaagde, 
noch bet openbaar ministerie boger beroep 
bebben ingesteld. 

In dit geval is een beslissing, die niet 
bestreden wordt door de partijen alleen, die 
bevoegd zijn om te vragen dat zij gewijzigd 
wordt, evenwel niet verbindend, binnen de 
grenzen van bet boger beroep, voor de recbter 
in boger beroep die kennis beeft genomen van 
het boger beroep van de burgerrechtelijk aan· 
sprakelijke partij of van de verzekeraar. 

Deze schijnbare afwijking van de regel 
van het absoluut gezag van het rechterlijk 
gewijsde van de beslissingen op de strafvor
dering is zowel ten aanzien van de burger· 
rechtelijk aansprakelijke partij als ten aanzien 
van de verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aanspr·akelijkbeid van de beklaagde te ver· 
klaren door het feit, dat er tussen deze par-

. tijen, eensdeels, en de burgerlijke partijen, 
anc;lerdeels, een geding besta.at. Dit geding 
is gegrond op de strafrecbtelijke aansprake· 
lijkbeid van de beklaagde. 

Door boger beroep in te stellen, brengen de 
pa.rtijen h et geschil voor de recbter in boger 
beroep, daar het geding in hager beroep slechts 
de voortzetting is van bet geding voor de 
eerste recbter. De rechtsbetrekkingen tussen 
de partijen zijn in eerste aanleg vastgesteld 
en ten gevolge van de devolutieve kracbt 
van bet boger beroep worden diezelfde betrek· 
kingen voor de recbter in hager beroep ge-
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plaats van h et ongeval zich ge\')n enkel 
spoorvoertuig bevond, 

tenvijl partijen in hun conclusies toe
gaven dat eiser een dergelijk voertuig 
links inhaalde zodat de rechtbank niet 
voldoende de redenen aangeeft waarom 
zij de met elkaar overeenstemmende stel
lingen van partijen verwerpt en haar 

bracht (Zie verslag van de Kon. Comm .. 
Gedr. St., Senaat, 1963-1964, nr. 60, biz. 247), 
Er komt aldus een eenheid tot stand tussen 
beide gedingen. Hiervan k an dus een hoofd
bestanddeel, namelijk de grondslag zelf van 
de eis die voor de eerste rechter is gebracht, 
uiet worden afgescheiden. Voor de rechter in 
boger beroep dienen, derhalve, zowel de bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij als de ver
zekeraar van de beklaagde de aansprakelijk
heid van de beklaagde, dit is de grondslag 
van de tegen hen gerichte vordering, te kunnen 
betwisten. 

De regels betreffende het hoger beroep doen 
dus geen afbreuk aan de regels inza.ke het 
rechterlijk gewijsde, maar zij gaan samen. 

3. De bu?·ge?·lijlce pa1·tij kan ook de zaak 
weer ter sprake brengen voor de rechter in 
hoger beroep en de beslissing op de strafvor
dering, ten aanzien van de burgerlijke rechts
vordering alleen, weer ongedaan maken. 

Deze regel vloeit voort uit artikel 202 van 
het Wetboek van strafvordering naar luid 
waarvan de burgerlijke partij a lleen het recht 
heeft om hoger beroep in te stellen wat haar 
burgerlijke belangen betreft. 

De juridische grondslag van de burgerlijke 
rechtsvordering berust op de strafrechtelijke 
fout die ten laste van de beklaa gde is bewezen 
verklaard. Door aan de burgerlijke partij het 
recht toe te kennen hoger beroep in te stellen, 
biedt de wet aan deze pa.rtij derhalve de 
gelegenheid om geheel het geschil tussen ha.a.r 
en de beklaagde voor de rechter in hoger 
beroep te brengen. Zoals in de zoeven onder
zochte gevallen, is het hoger beroep de voort
zetting van het geding tussen de partijen in 
eerste aanleg. 

Er bestaat nochtans een zeer belangrijk 
verschil tussen het geval van de bm·gerlijke 
partij en dat van de bm·gerrechtelijk aan
sprakelijke partij . Deze laatste betwist de 
vordering die tegen h aar is gericht. :Zij moet 
dus ook de gvondslag ervan kunnen betwisten. 
Haar ' hoger beroep is defensief. Ret hoger 
beroep van de burgerlijke partij is agressief. 
Haar vordering. kan slechts worden ingewil
ligd, in zover de strafrechtelijke fout bewezen 
is. Hoewel de beslissing van de eerste rechter, 
waarbij de beklaagde wordt vrijgesprok.:m in 
kracht van gewijsde is gegaan, kan de bm·ger-

beslissing niet op geldige wijze ' moti
veert: 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
dat « blijkens de verklaring van de ge
tuige Rahm op de plaats van het ongeval 
geen tram reed en dat dienvolgens de par
tij Dacosta-Felizardo geen rijdende of 
stilstaande tram heeft ingehaald >>, de 

lijke partij ill hoger beroep nog do en beslissen 
dat de beldaagde het feit heeft gepleegd. 

Er dient nog te worden aan herinnerd dat, 
wa.nneer twee beklaagden zich heiden weder
zijds burgerlijke partij hebben gesteld de een 
tegen de andere en een van hen vrijgesproken 
wordt, terwijl de andere wordt veroordeeld, 
deze laatste als burgerlijke partij, wa.t zijn 
bm·gerlijke belangen betreft, mag voorhouden 
dat de medebeklaagde het misdrijf pleegde 
dat aan de grondslag van zijn vordering lag 
en dat dit misdrijf hem schade had berokkend 
(cass., 9 december 1957, Bttll. en PASIC., 

1958, I, 372 ; 2 maart 1964, ibid., 1964, 
I, 695; 11 mei 1970, A?'?', cass., 1970, blz. 835). 

* * * 
In het onderhavige geval waarin de vrij-

gesproken beklaagde een cassatieberoep heeft 
ingesteld, was hij burgerlijke partij tegen de 
veroordeelde ·beklaagde. Deze had van de vrij
gesproken beklaagde geen schadevergoeding 
gevorderd. 

Kon hij in hoger beroep, als verweerder 
bij de . burgerlijke rechtsvordering, die door 
de definitief vrijgesproken beklaagde werd 
ingesteld, en a ileen om zijn eigen burger
rechtelijke aansprakelijkheid te betwisten, 
de vrijsprekende beslissing ongedaan maken, 
ten einde te bewijzen dat de schade waar
over de burgerlijke partij kloeg hetzij , ge
heel hetzij ten dele te wijten was aan het 
feit waarvan deze was vrijgesproken? 

In zijn arrest van 3 januari 1955 (A?'?', cass., 
1955, blz. 313), heeft het Hof beslist in een 
gelijkaardige zaak. 

De r echtspleging was de volgende : de 
beklaagde Steyvm·s was voor de correctionele 
rechtbank vervolgd wegens onopzettelijk toe
brengen van slagen en verwondingen aan 
De Baclce?', Deze was vervolgd wegens een 
overtrading van artikel 22 van het wegver
keersreglement van 1934. De moeder van De 
Backer, Minnebo genaamd, had zich burger
lijke partij gesteld tegen Steyvers en tegen de 
blU'gerrechtelijk aansprakelijke partij, de 
vennootschap « Gebroeders Veen "· Deze h ad 
zich bu'rgerlijke partij gesteld tegen De 
Backer. 

In hoger beroep was De Bac.ker buiten de 
zaak gesteld. Steyvers wei•d :veroordeeld ; het 
arrest was ingegaan op de · vordering van de 
burgerlijke partij Minnebo, ·had· 'de beklaagde 
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rechtbank duidelijk de gegevens om
schrijft waarop zij haar beslissing grondt 
en aldus, door ze te verwerpen, de conclu
sie beantwoordt waarin verschillende of 
strijdige feitelijke gegevens worden uit
eengezet, en derhalve regelmatig haar 
beslissing met redenen omkleedt ; 

De Backer vrijgesproken en de eis van de 
" Gebroeders Veen » verworpen. 

De beklaagde, Steyvers, die veroordeeld 
werd, en de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij en bUl'gerlijke partij "Gebroeders Veen" 
hebben zich in cassatie voorzien. 

Het cassatieberoep tegen de beslissing op de 
strafvordering werd verworpen. Het cas
satieberoep van de vennootschap " Gebroe
ders Veen », als burgerlijke partij tegen de 
beklaagde De Backer, werd niet ontvankelijk 
verklaard, omdat het niet regelmatig was 
betekend. 

Vervolgens, rechtdoende op de voorziening 
tegen de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering van Minnebo tegen de eisende 
vennootschap " Gebroeders Veen », beslist het 
arrest : dat " uit het antwoord op de voorzie
ning met betrekking tot de beslissing over de 
tegen De Backer ingestelde burgerlijke rechts
vordering ·b!ijkt, dat het vaststaat dat " het 
slachtoffer (thans De Backer, vrijgesproken 
beklaagde) op geen onbezonnen wijze de 
steenweg overgestoken heeft >>, en dat " geen 
verwijt hem kan treffen om zich als voet
ganger op de riJbaan te hebben bevonden », 
zodat De Backer artikel 22-3 van de wegcode 
van 1 februari 1934 heeft overtreden ; dat 
zulks m·ga omnes geldt en dus ook jegens 
aanleggers bewezen is, vermits het bestreden 
arrest aldus over de tegen De Backer uitge
oefende publieke vordering beslist heeft ; dat 
de aanvoering van aanleggers volgens welke 
De Backer de baan zou overgestoken hebben 
zortder zich vooraf te vergewissen of geen rij
tuig in aantocht was, dus niet zou kunnen 
aangenomen worden zonder het gezag van 
het gewijsde te schenden ; dat het derhalve 
zonder belang is na te gaan of het bestreden 
arrest aldan niet de conclusies van aanlegster, 
dienaangaande, heeft beantwoord, vermits het 
middel, in elk geval, om de hierboven ver
melde reden, niet ontvankelijk is ». 

De veroordeelde beklaagde en de burger
rechtelijk aansprakelijke partij konden dus, 
op de rechtsvordering van de burgerlijke 
p artij, en om hun eigen aansprakelijkheid te 
betwisten, niet meer betogen dat de mede
beklaagde het feit had begaan waarvan hij 
was vrijgesproken, omdat, zo zegt het arrest, 
een dergelijke betwisting in strijd is 1met het 
gezag van gewijsde van het arrest dat deze 
vrijspraak heeft uitgesproken. -

Dat het middel niet kan worden aan 
genomen; 

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

doo1·dat het vonnis de tegen eiser onder 

Het Hof heeft in een gelijkaardig geval uit
spraak gedaan de 23• februari 1960 (A1'1', 
cass., 1960, biz. 588). 

In deze zaak was de eiser Beckers als 
beklaagde veroordeeld tot schadevergoeding 
jegens vier burgerlijke partijen. Een van deze 
burgerlijke partijen, :Romens genaamd, was 
als beklaagde gedagvaard en de andere drie 
burgerlijke partijen hadden hun vordering 
zowel tegen Romens a ls tegen Beckers gericht. 
Daar Romens in eerste aanleg vrijgesproken 
werd, stelden de drie burgerlijke partijen 
hoger beroep in tegen hem. De veroordeelde 
Beckers had hoger beroep ingesteld maar 
aileen wat zijn burgerlijke belangen betreft. 

Het hof van beroep heeft dus kennis geno
men van het hoger beroep van de veroordeelde 
beklaagde tegen de beslissing van de vier 
burgerlijke partijen en van het hoger beroep 
van de drie burgerlijke partijen tegen de 
beklaagde Romens, die was vrijgesproken. 

Het Hof heeft beslist dat het hofvan beroep, 
ten gevolge van de devolutieve kracht van 
deze hogere beroepen, moest nagaan· of 
Romens (definitief vrijgesprokene) al dan 
niet een fout had begaan, ten einde : 1 o het 
bedmg dat aan Romens dooT de eism· kon ve?'
schuldigd zijn, vast te stellen en 2° te bepa-len 
of Romens verplicht was met de eiser schade
vergoeding te betalen aan de drie burgerlijke 
partijen, daar ten deze de beslissing dienaan
gaande gewezen op de burgerlijke rechtsvor
dering van Romens tegen de eiser noodzakelijk 
tot eenzelfde beslissing op de rechtsvorderin
gen van de andere burgerlijke partijen moest 
leiden. 

De kwestie die in dit arrest werd opgelost 
met betrekking tot de partijen Beckers en 
Romens vertoont gelijkenis met de zaak die in 
het onderhavige arrest werd behandeld. ·De 
eiser Beckers was als beklaagde veroordeeld 
jegens de· medebeklaagde Romens ; deze laat
ste werd vrijgesproken en had zich tegen 
Beckers burgerlijke partij gesteld. Het was 
dus dezelfde toestand als die van de partijen 
Dacosta en Brodhaag. 

In dit opzicht heeft het Hof beslist dat, 
ten gevolge van de devolutieve kracht van 
de hogere beroepen, het hof van beroep riiet
tegenstaande de vrijspraak van Romens; 
moest onderzoeken of deze geen fout had 
begaan, om namelijk het door ·Beckers aan 
Romens verschuldigde bedrag te bepalen. 
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de telastlegging A aangevoerde feiten 
bewezen verklaart, 

te1·wijl deze vrijgesproken we:cd l;>ij een 
:vonnis dat in kracht van gewijsde is 
gegaan: 

Overwegende dat eiser en verweerder 
ingevolge een verkeersongeval ·voor de 
politierechtbank vervolgd werden wegens 

« Dat uit artikel 202 van het Wetboek van 
strafvordering voortvloeit da.t het ontvanke
lijk hoger beroep van eiser, zelfs beperkt tot 
.de beslissing van de eerste rechter op de eis 
van de burgerlijke partijen, het hof van beroep 
oplegde, ten einde het bedrag van de toe te 
kennen schadevergoeding te bepalen, na te 
gaan of de burgerlijke partij Romens al dan 
niet een fout begaan had die tot het ontstaan 
van de schade bijgedragen had. " · 

De vrijspraak van de medebeklaagde 
Romens kon dus niet beletten dat de rechter, 
die kennis had genomen van de burgerlijke 
rechtsvordering van deze medebeklaagde 
tegen de eiser, de veroordeelde beklaagde, 
naging of deze medebeklaagde geen fout had 
begaan, die in oorzakelijk verband stond met 
de schade waarvoor hij vergoeding vorderde. 
In dit opzicht werd er noch uitdrukkelijk noch 
impliciet een onderscheid gemaakt tussen de 
feiten waarvan de betrokkene was vrijgespro
ken en de andere feiten. De vrijspraak van de 
medebeklaagde kon dus aan de veroordeelde 
beklaagde wegens de devolutieve kracht van 
het hoger beroep niet worden tegengeworpen, 
in zover de bm·gerrechtelijke aansprakelijk
heid van deze laatste, h etzij jegens derden 
hetzij jegens de vrijgesproken medebeklaagde 
zelf, moest worden vastgesteld. 

Over soortgelijke gevallen zijn nog twee 
andere arresten gewezen, namelijk de arresten 
van 8 december 1965 (Bttll. en PAsic., 1966, 
I, 489) en 24 november 1969 (A1'1', cass., 1970, 
blz. 298). 

In beide zaken waren twee beklaagden 
vervolgd wegens een verkeersongeval waarvan 
een derde het slachtoffer was. Een van de 
beklaagden werd vrijgesproken en de andere 
veroordeeld. De eisen van de burgerlijke par
tijen tegen de vrijgesproken beklaagde werden 
afgewezen. De veroordeelde beklaagde werd 
volledig aansprakelijk verklaard. 

Alleen de veroordeelde beklaagde had zich 
in cassatie voorzien. 

In het eerste geval heeft het Hof de beslis
sing op de strafvordering, alsmede bijgevolg 
de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorde
ringen tegen de eiser, vernietigd. 

Op de voorziening van .de beklaagde tegen 
de beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ringen tegen de vrijgesproken medebeklaagde 

inbreu~cen op het wegverkeersreglement 
en dat aileen eiser zich burgerlijke partij 
stelde tegen verweerder, om vergoeding 
te bekomen van de schade die hij had 
geleden; dat de eerste r echter eiser vrij
sprak en verweerder veroordeelde tot een 
straf en tot volledige vergoeding van de 
door eiser geleden schade ; 

Overwegende dat, ingevolge de devolu-

(beslissing waarbij aan de burgerlijke pa.rtijen 
hun eis tegen deze medebeklaagde werd. ont
zegd) heeft het arrest beslist : 

" Dat deze beoordeling van de feitelijke 
omstandigheden, die de rechter verplichtte, 
betreffende de respectieve aansprakelijkheid 
van eiser en van Taffeirne, (de vrijgesproken 
medebeklaagde), een zelfde vraag op te lossen, 
die het voorwerp geweest was van een gemeen
schappelijk de bat tussen deze twee verdachten · 
en al de burgerlijke partijen, noodzakelijk 
moest leiden tot een ondeelbare besiissing over 
de aansprakelijkheid ; 

" Dat derhalve het dispositief van het arrest, 
hetwelk, op de vordering van de burgerlijke 
partijen tegen verweerder Taffeirne, beslist 
dat deze laatste geen fout begaan had. die 
de door de burgerlijke partijen geleden schade 
veroorzaakt zou hebben, gemeen is aan eiser; 

" Dat gezien de mogelijkheid dat de rechter, 
uitspraak doende na verwijzing, oordeelt da.t 
een verdeling van de aansprakelijkheid gebo
den is, eiser derhalve ontvankelijlc is zijn voor
ziening tegen dit disposi.tief te richten in zover 
het een voorwaarde is voor de vordering tot 
bijdrage welke hij desgevallend gerechtigd 
zou zijn tegen ·Taffeirne in te stellen ingevolge 
zi.jn gebeurlijke verplichting de volledige 
schade geleden door de burgerlijke partijen 
te vergoeden; dat de vernietiging van de 
beslissingen over de publieke vordering tegen 
eiser en over de tegen hem ingestelde burger
lijke vorderingen, ook de vernieti.ging mede
brengt van de beslissing dat Taffeirne geen 
fout begaan heeft die de schade door de bur
gerlijke partijen geleden veroorzaakt heeft; 
in zover deze beslissing tegenover eiser is 
uitgesproken "· 

In het tweede geval hadden aileen de ver
oordeelde beklaagde en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij zich in cassatie voorzien. 
De burgerrechtelijk aansprakelijke partij was 
ook burgerlijke partij tegen de vrijgesproken 
medebeklaagde. 

Op de burgerlijke rechtsvordering van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij tegen 
de vrijgesproken medebeklaagde, heeft het 
;Hof het arrest vernietigd wegens gebrek aan 
antwoor op de conclusie. 

De voorziening van de veroordeelde be~ 
klaagde tegen de beslissing op de o>trafvorde-
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tieve luacht van het hoger beroep dat 
verweerder tegen dat vonnis had inge
steld, de reel< ter in hoger beroep uit
spraak moest doen over de strafrechte
lijke en civielrechtelijke aansprakelijk
h eid van verweerder en met n ame oor-

ril;tg werd verworpen, maar de voorziening van 
deze beklaagde t egen de beslissing op de bm
gerlijke rechtsvordering werd aa.ngenomen. 

* * * 
Op het eerste gezicht zou men kunnen 

geloven, dat er een tegenstrijdigheid b estaat 
tussen het arrest van 1955 en de arresten van 
1960, 1965 en 1969. 

Bij een oplettend onderzoek blijkt dit niet 
h et geval t e zijn. Hierbij wordt dan ook de 
aandacht gevestigd op de grondbeginselen 
v an deze m aterie. 

De oplossingen voo1• het ene geval en die 
voor. de andere gevallen worden verantwoord 
door drie fundamentele verschillen. 

1. In ·de zaak waarover in 1955 is beslist, 
is het probleem van het rechterlijk gewijsde 
niet gesteld voor de rechter in hog~r beroep. 
Het is de eerste maal voor het Hof opgewor
p en, als gevolg van de verwerping, wegens 
niet-ontvankelijkheid, van de voorziening van 
de burgerlijke p artij tegen de vrijgesproken 
m edebeklaagden. 

In de zaken waarover in 1960, 1965 en 1969 
is beslist, is de kwestie van het gewijsde voor 
het hof van beroep opgeworpen. Er moest 
worden beslist of d e rechter in h oger beroep, 
op het boger beroep van een beklaagde of 
van een burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
t egen · de beslissing, waarbij deze partijen 
volledig aansprakelijk Werden gesteld, de vrij
spraak van .een medebeklaagde weer ter sprake 
k on brengen, in zover ten aanzien van de eiser 
in boger beroep over de burgerlijke belangen 
moest worden beslist. 

Aangezien d e rechter in boger beroep kennis 
h a d genomen van het onbeperkt boger beroep 
tegen de beslissing, waarbij de app ellanten op 
burgerlijk gebied werden veroordeeld, moest 
hij noodzakelijk n agaan of deze veroordeling 
gegrond was, zelfs ten aanzien van de mede
b eklaagden, yerweerders in hoger beroep, die 
door de eerste rechter buiten de zaak werden 
gestela: 

2. Het tweede verschil ligt in het feit dat, 
a~ngezien in 1955 het cassatieberoep van de 
burgerlijke partij tegen de vrijgesproken be
klaagde· .niet ontvankelijk werd verklaard, 
het Hof.moest vaststellen dat, daar de, bes~re
den beslissipg niet vernietigd wa~ 41. zover de . 
rechter over de , bu.rgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de vrijgesprol!:en medebeklaagde 
uitspraak had ged.aan,. deze beslissing in kracht 

delen of deze aileen aansprakelijk was 
voor de schade ; 

Dat met het oog hierop de rechter 
noodzakelijk moest n agaan of, zoals ver
weerder beweerde, eiser niet een fout had 
begaan, waardoor hij voor het ongeval 

van gewijsde was gegaan en dientengevolge 
verbindend was voor de andere partijen die 
zich niet meer konden verzetten t Pgcn hetgeen 
definitief was gewezen. 

Aangezien de beslissing, wa.arbij de vrijge
sproken beklaagde niet aansprakelijk werd 
verklaard, gemeen was aan die , waarbij de 
veroordeelde beklaagde aansprakelijk werd 
verklaard voor bet ongeval, verloor echter het 
middel, ten betoge dat niet was geantwoord 
op diens conclusie en volgens welke de vrij
gesproken beklaagde h et hem verweten feit 
ha d gepleegd , elk b elang ; 

De oplossing zou weliswaar anders geweest . 
zijn, indien de voorziening van de burgerlijke 
p artij ontvankelijk was verklaard. In dit geval 
had d e burgedijke beslissing t en aanzien van 
d e medebeklaagde kunnen verr..ietigd worden 
en ha d men de a.ansprakelijkheid van deze . 
medebeklaagde weer t er sprake kunnen bren
gen, zelfs indien, wat de strafvordering be
treft, de beslissing in kracht van gewijsde wa-s 
gegaan: · 

In de zaken die het voorwerp waren van de 
arresten van 1960, 1965 en 1969, was daaren
tegen tegen de beslissingen op de. burgerlijke' 
rechtsvorderingen tegen de vrijgesproken~ 
medebeklaagde, die buiten de zaak was ge-· 
steld, een ontvankelijk cassatieberoep inge
s teld. De cassatie moest dus worden uitge- ·. 
breid tot de )Jeschikkingen mel( be trekking . tot · 
deze aansprakelijkheid. De verantwoording
was dezelfde a ls in 1955 doch in tegengestelde· 
zin, daar de voorzieningen in deze gevallen 
ontvankelijk waren : " de beslissing die erop 
steunt dat de door eiser begane fout de enige 
oorzaak is van de s<;:hade en dat verweerde" 
Van Tichelen daarvoor niet aansprakelijk . is, 
gemeen is aan de beslissing 'over de tegen eiser 
ingestelde burgerlijke vorderingen, aan die . 
over de t egen verweerder door de eerste twee 
verweersters . ingestelde burgerlijke vorderin- . 
gen en aan die over de tegen verweerder door 
el.seres ingestelde burgerlijke ,vordering , ; 

3. het derde :verschil ligt hierin dat in 195(>· 
de vrijgesproken b eklaagde niet als burgerlijke 
partij was opgetreden tegen de veroordeelde 

. beklaagde. Tussen dez.e b eide partij en was er : 
dus geen geding gevoerd. Deze beslissing moest 
derhalve, met toepassing van· de regels ~nzake. 

het rechterlijk gewijsde, in kracht van ge
wijsd~ gaan, nadat de vrijgesproken beklaagde 
definitief buiten de zaak was gesteld ingevolge 
het arrest, wa.arbij de voorziening van ae · 
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kan worden aangesproken, zelfs al was 
die fout het misclrijf waarvan hij door 
hetzelfcle vonnis was vrijgesproken ; 

Dat immers bet hoger beroep van verc 
weercler tegen clat vonnis verbinclerde dat 
de vrijspraak van eiser, die bij ontsten
tenis van boger beroep van bet openbaar 
ministerie in kracht van gewijsde was 
gegaan, aan verweerder kon worden 
tegengeworpen bij de beoordeling van 
de bm·gerlijke rechtsvordering van eiser 
tegen verweerder ; 

Dat het vonnis derhalve wettelijk 
heeft beslist dat de beslissing waarbij 
eiser strafrechtelijk was vrijgesprok_en, in
gevolge het hoger beroep ingesteld door 
verweerder, ten opzichte van verweerder 
op civielrechtelijk gebied niet in lu-acht 
van gewijsde was gegaan; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel , afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doonlat het vonnis de reden niet -aan-

burgerlijke partij te zijnen opzichte niet ont
vankelijk was verklaard. 

De rechtspraak van het Hof is zodoende 
goed vastgesteld in die zin dat ten gevolge 
van de devolutieve kracht van het hager 
beroep, de rechter in hoger beroep kennis 
neemt van geheel het burgerlijk geschil, zonder 
inachtneming van de beslissing op de straf
vordering. 

Zo luidt oak de rechtspraak van het Frans 
Hof van cassatie. Verschillende arresten zijn 
in deze zin gewezen (6 november 1956, B'Ull. 
C. j1· . , 1956, nr. 706, blz. 1246; 6 februari 
1962, ibid., 1962, ill\ 77, blz. 160; 28 maart 
1966, ibid., 1966, nr. 114, blz. 251 ; 15 mei 
1968, ibid., 1968, m. 158, blz. 383). 

In het onderhavige geval heeft de verweer
der zich verdedigd tegen de burgerlijke 
vordering van de vrijges;proken beklaagde. 
Tussen hen bestond er dus een ge<ling. Ten 
gevolge van de devolutieve kracht van 
het hoger beroep van de veroordeelde be
klaagde zowel tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de verweerder 
als tegen de beslissing op de strafvordering die 
tegen hem warden ingesteld, nam de rechter 
in hoger beroep aldus kennis van het proces 
over de aansprakelijkheid dat de eiser tegen 
de verweerder heeft gericht. Daar het hoger 
beroep echter de voortzetting is van het 
geding dat voor de eerste rechter was aan
gespannen, moesten de partijen zich voor de 
rechter in hager beroep in dezelfde toestand 
bevinden als voor de eerste rechter, in zover 
het hoger beroep evenwel 'niet beperkt werd. 
De veroordeelde beklaagde moest dus 'v-oor 

geeft waarom bet eiser gedeeltelijk aan
sprakelijk stelt en het nocb bet bestaan 
van een fout, noch een oorzakelijk ver
band tussen enige font en het ongeval 
vaststelt : 

Overwegende dat de rechtbank vast
stelt « dat de feiten van de telastleg
ging A "• te weten nagelaten te hebben 
zo clicht mogelijk bij de rechterrand van 
de rijbaan te blijven, « bewezen zijn, 
vermits geen enkele omstandigbeid de 
aanwezigheid van zijn wagen op de lin
kerkant van de weg rechtvaardigt " ; dat 
het vonnis aldus vaststelt dat eiser een 
font heeft begaan en bieruit impliciet 
doch zeker afteidt dat er tussen die fout 
en het ongeval een oorzakelijk verbancl 
bestaat; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

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

6 maart 1972. - 2e kamer. - Voor-

de rechter in boger beroep, zoals voo1· de ee'I'Ste 
1'echter, niet aileen geheel zijn aansprakelijk
heid knnnen betwisten, maar oak doen aan
nemen dat de aansprakelijkheid verdeeld 
werd. · · 

De partijen hadden aanvankelijk het straf
geding en het burgerlijk geding verbonden 
en zij hadden de gelegenheid gehad onder 
elkaar uit te maken welke fouten eenieder 
had begaan. De beslissing waarbij alle aan
sprakelijkheid ten laste van een van de par
tijen werd gelegd wegens de haar verweten 
strafrechtelijke fout, was gemeen aan de be
slissing, waarbij aan de andere partij geen 
fout ten laste gelegd en deze strafrechtelijk 
vrijgesproken werd. 

Beide beslissingen waren onderling verbon
den. De strafrechtelijke beslissing ten aanzien 
van de vrijgesproken partij diende tot grand
slag voor de beslissing waarbij de andere 
partij geheel aansprakelijk ward gesteld. 

De beklaagde moest derhalve, bij het in
stellen van hager beroep tegen de beslissirig 
waarbij hlj burgerrechtelijk werd veroordeeld, 
de grondslag vai:t deze beslissing kunnen 
betwisten, namelijk niet alleen de hem ten 
laste gelegde fout, maar ook dat de tegenpartij 
geen schuld trof. 

Het hager beroep had dus tot gevolg het 
geding aan de rechter in hoger beroep voor 
te leggen, zeals het voor de eerste rechter was 
gebracht, dit wil zeggen, zonder vooroordeel 
(in de eigenlijke betekenis van het woord) 
ten aanzien van geen enkele partij. 

De beslissing van de eerste rechter over 
het a l dan niet begaan van een fout door de 
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zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Closon. - Gelijklui
dende conclttsie, de H . Krings, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Gilson de 
Rouvreux (van de balie te Brussel) en 
Dassesse. 

2e KAMER. - 6 maart 1972. 

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- EENSTEl\1MIGHEID. - WIJZIGING 
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN EEN VRIJSPREKEND VONNIS VAN 
DE POLITIERECHTBANK. - EENSTEM
MIGHEID VEREIST. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EENSTEMMIGHEID.- VERZWARING 
DOOR DE 'cORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN DE STRAF DIE DE POLITIEREOHT
BANK HEEFT UITGESPROKEN. EEN" 
STEMMIGHEID VEREIST. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - VOOR7.IENING 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 
EEN BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

1 o Om een do01· de politie1·echtbank V1'ijge
sp1·olcen belclaagde te ve1·oordelen, moet 
de C01'1'ectionele 1'echtbanlc, in hoge1· 
be1·oep 1·echtdoende, beslissen met een
pa1·ige stemmen van haa1· leden ( 1). 
(Sv., art. 2llbis.) 

2° Om de do01· de politie1·echtbank uitge
sprolcen straj te ve1·zwa1·en, moet de 
co1·rectionele 1'echtbanlc beslissen met een
pa1·ige stemmen van haa1· leden (2). (Sv., 
art. 2llbis.) 

3o Het openbaa1· ministe1'ie is in de 1·egel 
niet bevoegd orr. zich in cassatie te voo?'
zien tegen een beslissing op de bw·ge?'· 
lijlce 1·echtsv01·de1·ing ( 3) . 

vrijgesproken beklaagde, burgerlijke par tij, 
kon dus niet in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en verbond de veroordeelde mede
beklaagde niet door het feit dat hij hoger 
beroep had ingesteld. 

Ret bestreden vonnis had dus wettelijk 
beslist dat de beslissing van vrijspraak volgens 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, T. 
SACCONE, CHIELLI EN GEMEENSCHAP
PELIJK 1\'IOTORW AARBORGFONDS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 september 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

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

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van artikel 2llbis van het Wetboek 
van strafvordering, 

do01·dat het bestreden vonnis verweer
der tot 20 frank geldboete veroordeelt 
wegens inbreuk op de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, 17 en 27-1 -2 van 
het wegverkeersreglement, zodat a ldus 
de tegen hem uitgesproken straf werd 
verzwaard, zonder vast te stellen dat de · 
rechtbank uitspraak heeft gedaan met 
eenparige stemmen van haar leden, 

te1·tvijl de eerste rechter verweerder had 
vrijgesproken wegens inbreuk op de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek en hem had veroordeeld tot 15 frank 
geldboete : 

Overwegende dat het vonnis verweer
der veroordeelt wegens een feit dao door 
de eerste rechter niet bewezen werd ver
klaard en de straf verzwaart die door 
laatstgenoemde werd uitgesproken ; 

Overwegende dat krachtens de ingeroe
pen wetsbepaling de correctionele rech~;
bank, rechtcloende in hoger beroep, de 
door de eerste rechter tegen de beklaagde 
uitgesproken straf niet kan verzwaren 
dan met eenparige stemmen van haar 
!eden; 

Dat bij ruet-vaststelling van die een
parigheid de veroordeling door nietigheid 
is aangetast ; . 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen Chielli is ingesteld : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 

welke de bw•gerlijke partij geen enkele schuld 
trof, ten aanzien van de eise~ in hoger beroep 
geen gezag van gewijsde had. 

(1 ) Cass., 20 december 1971, sup1·a, blz. 399. 
(2) Cass., 16 november 1971, supm, biz. 267. 
(3) Cass., 20 decembeL' 1971 en 14 februari 

1972, supm, biz. 399 en 547. 
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rechtsvormen werden nageleefd en clat 
.de beslissing overeenkomsbig de wet is; 

III. In zover de voorziening gericht is 
t egen de beslissi.)J.gen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie niet bevoegd is om zich tegen die 
beslissi:ngen in cassatie te voorzien en 
dab · de vernietiging, ·op de voorziening 
van het openbaar ministerie aileen, van 
de beslissing op de strafvordering zich 
nieb uitstrekt tot de beschikk.ing betref
fende de rechtsvordering van de burger
hjke partij ; 

: Om die redeneii, vernietigb het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
op de strafvordering die tegen de ver
weerder Saccone is ingesteld, en laatst
genoemde veroordeelt in de helft van de 
kosten van beide instanties ; verwerpt 
de voorzieni:ng voor het overige; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk verniebigde beslissing; laa.t 
de kosten van de voorziening ten laste 
van de Sbaat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Cori·ectionele Rechtbank te 
.Hoei, zibting houdende in hager beroep. 

6 maar!; I972. - 2e kamer. - Voo?'· 
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse. - Gelijlc
luidende conrlttsie, de H. Krings, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 7 maart 1972. 

VERJARING.- STRAFZA.KEN.- VER· 
. SCHEIDENE MISDRIJVEN DIE DE UIT· 

VOERING ZIJN VAN EEN ENKEL STRAF· 
BAAR OPZET.- VERSCHILLENDE STRA.l!'· 
FEN DOOR DE WET VOORZIEN. -
VERJARINGSTERMIJNEN VAN DE STRAF· 
VORDERING ZIJN VERSCHILLEND. -
UITGANGSPUNT VAN DE VERJARING. -
TOE TE PASSEN TERiiHJNEN. 

T¥ annee1· ve1·scheidene misd1·ijven de ttit
voeTing zijn van eenzeljde stmjbaa1· opzet 
en aldus slechts een misd?·ijj opleve?'en, 
waaTop alleen de zwam·ste stmf lean toe
gepast wo1·den, begint de veTjm·ing van 
de st?·ajvo?·de?·ing ten opzichte van 
gezamenlijlce jeiten slechts te lopen vanaj 
het laatste stmjbaa1• je1:t (I); mam·, 

(1) Cass., 25 qktober 1971, stt1J?'a, blz. 202. 

. indien de bij de wet bepaalde ve?jm·ings
te?·m~jnen ve1·schillend zijn voo1· ellc aj
zonde?'lijlc beschottwd misd1·ijj, blijjt de 
ve1ja1·ing van ellc stmjbaa?' jeit onde1'· 
W01'Jien aan de te1·mijn die daa1'0p van 
to~;passing is (2) . 

(AUDITEUR·GENERAAL BIJ IIET J\HLITAIR 
GERECHTSHOF, T. DE BROUWER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 oktober 1971 door het 
Militair Gerechtshof gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de arbikelen 57bis, § 5, van het 
Militai.r Strafwetboek en 65 van het 
Strafwetboek, · 

dooTdat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat de feiten van de 
telastleggingen A en B, mochten zij 
bewezen zijn, twee onderscheiden wan· 
bedrijven uitmaken, nalaat, v66r het 
nemen van mn 't even welke andere be

. slissing, onder andere over het bestaan 
van materiele of ideele samenloop of 
eenh eid van opzet, na te gaan of de uit 
deze wanbedrijven voortvloeiende straf
vordering a l dan niet verjaard was en 
eventueel welke van die wanbed.rijven 
verjaard was, en dientengevolge onwette
lijk beslist dat de . strafvordering met 
betrekking tot d e t elastlegging B uitge
doofd is door verjaring : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat, wat de telasblegging A 
be-ureft (inbreuken op arbikel 57bis, § 3, 
van het Militair Strafwetboek), de straf
vordering verjaart na verloop van een 
jaar en dat, wat de telastlegging B 
betreft (inbreuken op artikel I van de 
besluitwet van 15 december 19I7), d e 
strafvordering verjaart na voile drie jaar 
te r ekenen van de dag waarop de feiten 
werclen gepleegd, en vaststelt dat het 
laatste der verweerders t en laste gelegcle 
feiten clagtekent van april 1969 ; 

Dat het beslist clat de onderscheiden 
feiten van beicle t elastleggingen, inclien 
zij bewezen zouden blijken, dienen te 
worden beschouwcl als zijnde de uitvoe
ring van eenzelfde misdadig opzet, dat 
" ingevolge artikel 65 van het Strafwet
boek )) s lechts een straf, de zwaarsbe, zou 

(2) Men raadplege Pand. belges, v 0 P?·es
m·iption, J.I!Iatiii?·e. penale, nrs. 205 en 211. 
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dienen te worden toegepast, dat er der
halve aileen toepassing dient te worden 
gemaakt van artikel 57bis van het Mili
tair Strafwetboek, dat, wanneer een feit 
strafbaar gesteld wordt, zoals in de zaak, 
door meerdere wetsbepalingen die aan 
verschillende verjaringstermijnen onder
worpen zijn, er toepassing dient te worden 
gemaakt van de verjaringstermijn waarin 
voorzien is door de wetsbepaling die de 
zwaarste straf voorschrijft, dit is, in de 
zaak, een verjaringstermijn van een jaar, 
en dat de strafvordering derhalve verval
len is door verjaring wat al de feiten 
betreft; 

Overwegende dat, nu het vaststelt dat 
het laatste van de verweerster ten laste 
gelegcle strafbare feiten in april 1969 
werd gepleegd, het arrest wettelijk beslist 
dat de uit hoofcle van inbreuken op arti
kel 57bi8 van het Militair Strafwetboek 
ingestelde strafvordering verjaard was op 
de dag van de uitspraak ; 
' Overwegende evenwel dat het verval 

van de strafvordering die was ontstaan 
uit de in de telastlegging A aangeduide 
feiten niet het verval met zich bracht 
van de strafvordering, ingesteld uit 
hoofde van de in de telastlegging B aan
geduide feiten ; 

Overwegende weliswaar dat, daar de 
feiten van beide telastleggingen volgens 
het arrest de uitvoering van een enig 
strafbaar opzet hadden gevormd, de ver
jaringstermijn van de strafvordering pas 
was ingegaan, voor de gezamenlijke mis
drijven, vanaf het laatste feit; 

Overwegende echter dat het bepalen 
van het aanvangspunt van de verjarings
termijn, en de duur van deze termijn, 
twee verschillende vragen zijn ; dat, 
ongP••eht het aanvangspunt van de ter
mij ''• elk der door de wet als misdrijven 
aangemerkte feiten onderworpen blijft, 
los van de andere feiten, aan· zijn eigen 
verjaringstermijn, ook al vormen de 
onderscheiden feiten wegens de eenheicl 
van opzet van hun dader een enkel 
voortgezet misdrijf en ook al is, in dit 
geval en wanneer de termijnen niet de
zelfde zijn, de kortste termijn die welke 
geldt voor het misdrijf waarop de wet de 
zwaarste straf stelt ; 

Overwegende dat het :;trrest derhalve. 
onwettelijk de strafvordering ingesteld 
uit hoofcle van de in de telastlegging B 
aangeduide feiten door verjaring verval
len verklaard heeft; 
· En overwegende, wat de beslissing 

aangaande de telastlegging A betreft, 
dat de substantiele· of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zover het de straf
vordering, uit hoofde van de uelast
Iegging B ingesteld, door verjaring uit
gedoofd verklaart en de kosten van beide 
aanleggen ten laste van de Staat laat; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt · dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster in de helft van de 
kosten en laat de andere helft ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Militair Gerechtshof uit 
andere rechters samengesteld. 

7 maart 1972. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ye1·slaggeve1·, de 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 maart 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
MEMORIE NEERGELEGD TER GRIFFIE 
VAN HET HOF VAN CASSATIE.- Noon
ZAKELIJKE AlliBTELIJKE TUSSENKOMST 
VAN EEN ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN 
CASSATIE. 

Niet ontvankelijk is de memorie van de 
bu1·ge1"lijke pa1·tij, eise1·es tot cassatie, 
die te1· g1·iffie van het Ho.f van cassatie 
is nee1·gelegd zonde1· de ambtelijke tus
senkomst van een advocaat bij dit 
Hoj (1). (Sv., art. 425.) 

(DEMOT, T. DECOMliHNES, 
YANOUTRYVE EN DELANGHE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

7 maart 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar-

(1) Cass., 17 mei 1971 (An·. cass., 1971, 
blz. 926). 
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nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Janssens. - Gelijlcluidende conclttsie, 
de H. Depelcbin, advocaat-generaal. -
Pleite1•, de H. J. Bultinck (van de balie 
te Gent). 

2e KAMER. - 7 maart 1972. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
TEKENS. - VERPLICHTING VOOR DE 
WEGGl<JBRUIKERS DEZE IN ACHT TE 
NEMEN. - WEGVERKEERSREGLEnmNT 
VAN 14 MAART 1968. - ARTIKEL 7-2 
EN ll8.- DRAAGWIJDTE. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
TEKENS. - WEGVERKEERSREGLEl\ffi~"'T 

·vAN 14 li1:AA.RT 1968. - ARTIKEL 7-2. 
- VERKEERSTEKENS JVIOETEN WORDEN 
AANGEBRACHT « OVEREENKOl\'I:STIG DE 
BEPALINGEN VAN DIT REGLEMENT "·
DRAAGWIJDTE VAN DEZE VERPLWH
TING l\'[.B.T. HET VERKEERSTEKEN 24a. 

1° De ve1'Plichting wellce doo?' a1·tilcel 7-2 
van het wegve?·lcee?'STeglement van 
14- maa1·t 1968 aan de weggeb1·uilce1·s 
w01·dt opgelegd om de met het oog op de 
1·egeling van het ve1·lcee1' geplaatste telcens 
in acht te nemen wanneeT deze laatste 
« ove1·eenlcomstig de bepalingen van dit 
1·eglement aangeb1·acht zijn "• is niet 

• ajhanlcelijlc van de omstandigheid dat 
de telcens doo1· de bevoegde oveTheid zott
den geplaatst zijn (1). (Wegverk eers
reglement van 14 maart 1968, art. 7-2 
en ll8.) 

2° Het ve1·bodstelcen 24.a is, in de zin van 
aTt-ilcel 7-2 van het wegve?·lceeTs?·eglement 
van 14· mam·t 1968, ove?·eenlcomstig de 
beJJalingen van dit ?'eglement aange
b?·acht, wannee1· het ove1·eenlcomstig a?·ti
lcel 99-1 vctn het 1·eglement geplaatst 
weTd aan de ?'echte?·zijde ten opzichte 

(1) en (2) Men raadplege cass., 18 novem
ber 1963 (Bull. en PASIC., 1964, I, 298); 
20 augustus 1964 (ibid., 1964, I, 1186); 
1 februari 1965 (ib·id., 1965, I, 545); Rep. 
JJ1·at. clu d1·. belge, v 0 Voi1·ie (usa gm·s cle la) 
(Pol·ice du 1'0ulage), nrs. 635 en vlg.; cont1·a : 
Legislation su1· le 1'01tlage, door Les assures 
reunis, II, blz. 33. - Zie cass., 11 mei 1937, 
redenen (Bull. en PASIC., 1937, I, 141) : 
d e door het onderhavige arrest aangenomen 
oplossing wordt vereist doo1• de veiligheid 
van het verkeer. 

van de 1·ichting gevolgd doo?' de wegge
b?'ttike?-s voo1· wie het geldt (2). 

(DE WANDEL EN ADAMS.) 

ARRERT. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 23 maart 1971 in hoger be
roep door de Correctionele Rechtbank 
te Gent gewezen; 

I. N opens de voorziening van eiseres : 

Over het middel afgeleid uib de sch err
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 154, 176 van h et Wetboek van 
strafvordering, 7, § 2, en ll8 van h et 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen r eglement op de 
politie van bet wegverkeer, 

dooTdat het vonnis eiseres veroordeelt 
wegens in brenk op voormeld artikel 7, 
§ 2, van het verkeersreglement om een 
verkeersteken 24a niet te hebben in acbt 
gen01nen, en · het verweer van eiseres 
verwerpt waardoor zij liet gelden dat h et 
teken niet door de overheid werd aange
bracht en het openbaar mi.nisterie zelfs 
niet aanbood het tegendeel te bewijzen, 
en doordat het voml.is zijn beslissing 
steunt op de besqhouwingen dat er mocht 
aangenomen worden dat het bedoeld 
teken werd geplaatst door de overheid 
die de maatregel had genomen, namelijk 
het Ministerie van openbare werken, dat 
het echter overbodig was te onderzoeken 
welk orgaan van dit openbaar bestuur 
deze beslissing had genomen en of dit 
bestuur de wettelijk daartoe bevoegde 
overheid was zoals bedoeld in. artikel ll8 
van het algemeen verkeersreglement, dat 

· immers het verkeersteken dat regelmatig 
is naar de vorm bindend is voor de weg
gebruikers alsof het geplaatst werd door 
de bevoegde overheid of met haar toe
stemming, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, artikel 7, § 2, 
van voormeld verkeersreglement bepaalt 

De bepaling volgens welke de weggebruikers 
de verkeerstekens moeten in acht nemen, die 
« aangebracht werden overeenkomstig de 
voorschriften van dit reglement "• is door 
artikel 4 van het koninklijk besluit van 
6 september 1961 ingevoerd in artikel 7 van 
het wegverkeersreglement, dat tot dan d eze 
verplichting enkel onderwierp aan de voor
waarden aileen dat de ve~keerstekens regel
matig naar. de vorm en voldoende zichtbaar 
waren. 
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dab de weggebruikers de verkeerstekens 
lnoeten in acht nemen indien zij, nieb 
aileen· regelmaoig zijn naar de vorm en 
voldoende zichtbaar, maar daarbij ge
plaatst zijn overeenkomstig de bepalingen 
van gezegd verkeersreglement, 

terwijl dienvolgens de verkeerstekens, 
om in aclu geno1nen te moeten worden, 
geplaatsb moeten worden door de wette
lijk bevoegde overheid zoals bedoeld in 
artikel ll8 van het verkeersreglement; 

te;·wijl, tweede onde;·deel, hieruit verder 
volgt dat, opdat heb ten laste van eiseres 
gelegde feit als bewezen beschouwd zou 
kum1en worden, zoals vereist door de 
artikelen 154 en 176 van het vVetboek 
van strafvordering, het bewezen moest 
zijn dat het bedoeld verkeersteken 24a 
geplaatst was door de wettelijk bevoegde 

·overheid, 
en terwijl dienvolgens, door, zonder 

enige ·. aanduiding van bewijs, aan te 
nomen dat het teken werd.geplaatst door 
de overheid die de maatregel had gena
men, namelijk het Mini'sterie van open
bare werken, het vonnis geen passend 
antwoorcl geeft op hot verweer waardoor 
eiseres liet golden dat het niet bewezen 
was dat het teken door de bevoegde 
overheid geplaatst was, vvelk gebrek aan 
antwoord gelijkstaat met een gebrek aan 
de door artikel 97 van de Grondweb ver
eiste motivering : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 7-2 van het 
algemeen wegverkeersreglement de ver
plichting welke de weggebruikers wordt 
opgelegd, om de met het oog op de 
regeling van het verkeer geplaatste tekens 
te · eerbiedigen, onder meer afhankelijk 
stelt van de voorwaarde dat deze tekens 
overeenkomstig de bepalingen van dat 
reglement of van het koninklijk besluit 
van 31 december 1965 aangebracht zou
den zijn; dat de bedoelde bepalingen, 
wanneer het gaat om het verbodste
ken 24a, die zijn welke voorkomen in 
artikel 99-1 van hogervernoemd regle
ment, dit is dat het teken wordb « aange
brachb aan de rechterzijde ten opzichte 
van de richting gevolgd door de wegge
bruikers voor wie zij gelden » ; 
· Overwegende dat de 'verplichting aan 
de weggebruikers opgelegd niet afhanke
lijk is van de omstandigheid dat het 
token door de bevoegde overheid zou zijn 
geplaatst ; dat er anders over beslissen 
tot gevolg zou hebben dat de veiligheid 
van de weggebruikers, die nooit over hun 
rechten en verplichtingen zekerheid zou-

den hebben, in gevaar zou woraen ge
bracht ; clat dit niet in de bedoeling van 
de reglementerencle overheid kan hebben 
gelegen; 

Dat het middel mitsdien in zijn eerste 
onderdeel naar recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat heb verbodsbeken aangebracht werd 
overeenkomstig artikel 99 van het alge
meen wegverkeersreglE)ment ; dat het cler
halve, en gelet op het antwoorcl op hot 
eerste ondercleel, wettelijk beslissen 
mocht, aldus tevens op passencle wijze 
het verweer van eiseres beantwoordend, 
dat « het overbodig is te onderzoeken 
welk orgaan van he£ openbaar bestuur 
cleze beslissing (tot het plaatsen van het
teken) heeft genomen en of dit bestuur 
de webtelijk daartoe bevoegde overheid 
is zoals bedoeld in artikel ll8 van het 
algemeen wegverkeersreglement » ; 

Dab het middel dan ook in zijn tweede 
onderdeel nieb kan aangenomen worden; 

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

II. N opens de voorziening van eiser, 
burgerlijk verantwoordelijke partij : 

Overwegencle dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 

. blijkt clat eiser zijn voorziening heeft 
betekend aan het openbaar ministerie 
tegen -hetwelk zij gericht is ; 

Dat de voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

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

7 maart 1972. - 2e kamer. - Voo;·
zitte;·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Fe;·slaggeve;·, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende concl·u.sie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleitc;·. de H. Baya.rt. 

2e KAMER. - 7 maart 1972. 

1o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - TOLK. -
BEKLAAGDE DIE DE TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING NIET MACHTIG IS. -
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.ARTIKEL 332 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - AMBTSHALVE BE· 
NOEMING VAN EEN TOLK, OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID VOORGESOHREVEN. 
ToEPASSINGSGEBIED. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- TOLK.- BEKLAAGDE 
DIE DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING 
NIET MACHTIG IS. - ARTIKEL 332 
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDE· 
RING. AMBTSHALVE BENOEMING 
VAN EEN TOLK, OP STRAFFE VAN 
NIETIGHEID VOORGESOHREVEN. - TOE· 
PASSINGSGEBIED. 

1 o en 2° De ve1·plichting die doo1' a?"ti
kel 332 van het Wetboek van stmjv01·de-
1'ing aan de voo1'zitte1· van het hof van 
assisen is opgelegd om op stratfe van 
nietigheid een talk te benoemen, is ook 

(1) Artikel 332 van het Wetboek van straf
vordering bedoelt uitdrukkelijk slechts de 
rechtspleging voor het hof van assisen en 
wordt aileen toegepast ingeval de beschuldigde 
en de getuigen niet dezelfde taal spreken. 
De rechtsleer en de rechtspraak zijn het 
nochtans eens om aan te nemen dat deze 
bepaling een algemene strekking heeft : zij is 
ook van toepassing ingeval de beschuldigde 
de taal van de tijclens de zitting gevolgcle 
rechtspleging niet machtig is (men raaclplege 
cass., 14 juli 1902, reden betreffende het 
zevende middel, B1tll. en PAsiC., 1902, I, 332) 
en gelclt ook voor de andere vonuisgerechten 
(men raadplege cass., 9 januari 1939, ibid., 
:t939, I, 2; BRAAS, P1·ecis de p1·oced. pen., 1951, 
d. II, nr. 998; FAUSTIN-HELIE, Tmite de 
l'instnwt. m·im., Belg. uitg., 1869, d. III, 
ru·s. 3751, 4934 en 4936 ; LE POITTEVIN, Code 
d'inst?·. c1·im., 1926, d. II-1, art. 332, nrs. 18, 
93 en vlg.; Les J\Tovelles, "Procedure penale "• 
d . II-1, v 0 La Cmt1' d'assises, nrs. 829 en 881; 
Pand. b., v° Cou1· d'assises, nr. 1226, en v 0 In
tm·pTete, nrs. 8 en vlg. ; Rep. p1·at. d1·. belge, 
vo Co1t1· d'assises, nr. 517). De bijstand van 
een tolk, wanneer het nodig wordt geacht, 
is een substantiele formaliteit en de nietigheid 
van artikel 332 is niet gedekt door de toe
ste=ing van de beschulcligcle (FAUSTIN
HELIE, op. cit., nr. 4937; LE POITTEVIN, 
op. cit., nr. 42). 

De w et van 15 jtmi 1935 betreffencle het 
gebruik der talen in gerechtszaken wijkt niet 
af va.n de verplichting door genoemd arti
kel 332 opgelegd om namelijk een tolk te 
benoemen wanneer de beklaagde de tijdens de 
zitting gebruikte taal van de rechtspleging 
niet machtig is. 

Artikel 23 van deze wet bepaalt dat de 

van toepassing op de ande1·e vonnisge-
1'echten, wannee1' de beklaagde de taal 
van de vo01· hem gevolgde p1·ocedu1'e niet 
machtig is (1). 

(ESTIEVENART.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 10 december 1971 door bet 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over bet middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 332 van bet Wetboek 
van strafvordering alsmede uit de mis
kenning van de rechten van de verdedi
ging, 

doo1·dat de rechter, na vastgesteld te 
hebben dat de procedure in bet Neder
lands geschiedde ter uitzondering van 

b eklaagde die terechtstaat voor een politie
rechtbank of een correctionele rechtbank en 
die de voertaal van deze rechtbank, Frans of 
Nederlands, niet kent, mag vragen dat de 
rechtspleging in de andere taal geschiede. 

Hoewel deze bepaling een .eventuele wijzi
ging van de taal van de rechtspleging afhanke· 
lijk stelt van een aanvraag van de beklaagde, 
outlast zij evenwel de rechter . niet van de 
verplichting een tolk te benoemen voor de 
beklaagde, indien cleze van het hem verleende 
recht geen gebruik maakt (welke recht hij 
voor de eerste maal niet voor het hof van 
beroep mag uitoefenen : cass., 15 jnui 1953, 
B1tll. en PASIO., 1953, I, 806) en nochtans 
blijkt - wat door het bestreden arrest uit
drukkelijk was vastgesteld - dat hij de taal 
van de voor zijn zaak gevolgde rechtspleging 
niet kende. 

Deze regel geldt qok voor artikel 32 van 
clezelfde wet, m.b.t. het verhoor van de getui
gen. De beklaagde die niet vraagt dat een 
beedigde tolk worclt benoemd, wordt geacht 
de taal van de getuige te kennen. Blijkt 
evenwel dat dit vermoeden niet juist is, dan 
moet er voor hem een tolk worden benoemd. 

Het volstaat niet, zoals .het bestreden 
arrest erop wees, dat de rechter de taal van 
de getuige machtig is. Deze laatste moet 
ook kunnen ingelicht worden, desnoods met 
de hulp van een tolk, over wat ter zitting 
gezegd wordt en van belang is voor zijn ver· 
dediging (wat dit laatste punt betreft, zie 
met name FAUSTIN-HELIE, op. cit., nr. 4944 ; . 
LE POITTEVIN, op. cit., ru·s. 93 en v]g. ; Les 
Novelles, op. cit., nrs .. 881 en vlg.; BRAAS, 
op. cit., nr. 998). 

V.D, 
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de verklaring van eiser die zich in de 
Franse taal had uitgedrukt, daar hij de 
N ederlandse taal niet machtig is , hem 
tot een straf v eroordeelt zonder h em 
gedurende d e terechtzitting door een 
beedigde tolk t e hebben Iaten bijstaan, 

te1·wijl , wanneer ·· de beschulcligd e, de 
getuige of een van hen niet d ezelfde taal 
ofhetzelfde idioom spreken de voorzitter, 
overeenkomstig artikel 332 van het vVet 
boek van strafvordering, ambtshalve, op 
straffe van nietigheid, een tollr moet be
noemen, en . t erwij l de rechten van de 
verdediging vereisen dat een beldaagde 
nie t k an worden veroordeeld zonder de 
gelegenheid te h ebben gehad de t elastleg
ging te weerleggen, h etgeen veronder
stelt dat hij verstaan kan wat er gezegd 
wordt: 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de terechtzitting van 26 novem
ber 1971, waarop de zaak onderzocht 
werd, blijkt d at het hof van beroep d e 
Franse t aal waarin eiser zich uitgedrukt 
heeft, machtig is ; dat h et arrest evenwel 
vaststelt dat eiser de Nederlandse taal, 
zijnde de taal van de voor b et hof van 
beroep gevoerde procedure, niet machtig 
is · 

'overwegende dat de benoeming van 
een tollr, tot dewelke ambtshalve en op 
straffe van nietigheid moet worden over
gegaan, krachtens artikel 332 van h et 
W etboek van strafvordering, in de loop 
van de r echtspleging voor h et Hof van 
assisen m et h et oog op de vrijwaring van 
de rechten van de verdediging in straf
zaken, ook verplicht is voor de andere 
vonnisgerechten wanneer de b eklaagde, 
zoals de rechter het ten deze vaststelt, d e 
taa l van de voor d eze gerechten gevolgde 
procedure niet machtig is ; 
. Overwegende dat uit de stukken wa~r
op het .Hof vermag acht t e slaan met 
b lijkt dat tot de b enoeming van een tollr 
overgegaan werd ; . 
. Dat het middel gegrond is ; 

Om die r edenen, vernietigt de b estr e
den beslissing, behalve in zover zij eisers 
v erzet ontvankelijk verklaart; beveelt 
dat van dit arr est melding zal worden 
gemaakt op de k ant van de gedeeltelijk 
vernie tjgde b eslissing; laa t de. kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de a ldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
t e Brussel. 

7 m aar t 1972. - 2e kamer. - Vom·
zitteT, de H. D elahaye, raadsheer waar
n em end voorzitter. - Ye1·slaggeve1·; ·d e 

H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H . Detourna:v, advocaat-gen eraal. 

3e KAMER. - 8 maart 1972. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT OPKOMT 
TEGEN EEN BESCHIKKING DIE VREElliD 
IS AAN DE ElSER. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

2° ONDERNEMINGSRAAD. - VER
KIEZING VAN DE PERSONEELSAFGE
VAARDIGDEN. - KLACHT TEGEN DE 
KIEZERSLIJSTEN. - BEROEP TEGEN DE 
BESLISSING WELKE OVER DIE KLACHT 
UITSPRAAK DOET. - BEROEP VAN EEN 
WERKNEMERSORGANISATIE. - VOOR
WAARDE VAN ONTVANKELIJKHEID . 

3° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - EIS 
TOT BINDENDVERKLARING VAN RET 
ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER IN 
CASSATIE. - 0NTVANKELIJKHEID. 
VooRWAARDEN. 

1° Niet ontvankelijk we gens geb1·ek aan 
belang is het m iddel dat opkomt tegen 
een beschikking van de best1·eden beslis
sing die m·eemd is aan de eise1· (1). 

2o Een tve?·lcneme?'So?·ganisatie die niet 
ve1·tegenwom·digd is in de Nationale 
A1·beidsmad, is niet bevoegd om bij de 
a?·beids?·echtbank bm·oep in te stellen 
tegen een beslissing van een onde?·ne
mingsmad, waa1·bij uitspmalc wm·dt 
gedaan ove1· een klacht inzake het opma
lcen van de kieze1·slijsten voo1· de ve?'
kiezing van de p e?·soneelsajgevaa1·digden 
in die mad (2). (Wet van 20 septem
ber 1948, art. 24; koninklijk besluit 
van 18 februari 1971, art. 10 en 18.) 

3o Een eis tot bindendve1·klaring van het 
a?'?'est, doo?' eise1· in cassatie ingesteld, 
is niet ontvankelijk wannee?' deze niet 
laat blijlcen dat hij belang e1·bij heeft 
het an·est voo1· de tot tussenlcomst opge-

(1) Cass., 24 mei 1968 (A1'1'. cass., 1968, 
b iz. 1166) en 17 oktober 1968 (i bid., 1969, 
biz. 188). 
·. (2) Raadpl. cass., 19 april 1968 (An· . cass ., 
1968, biz. 1051). 
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1·oepen pa1·tijen bindend te doen ve1·kla-
1·en (1). 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KREDIET-
BANK, T. BOND DER BEDIENDEN, TECH
NICI EN KADERS VAN BELGIE, IN AAN
WEZIGHEID VAN DE ONDERNEMINGS
RAAD EN DE COMITES VOOR VEILIGH:ji)ID, 
GEZONDHEID EN VERFRAAIING DER 
WERKPLAATSEN VAN DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP KREDIETBANK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vomlis, op 29 maart 1971 door de A.J.·
beidsrechtbank te Brussel in laatste aan
leg gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5 tot 12 van 
het koninklijk besluit van 18 februari 
1971 betreffende de aanwijzing van de 
personeelsafgevaarcligden in de comites 
en arrondissementscomites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, 5 tot 12 van het koninklijk 
besluit van 18 februari 1971 tot regeling 
van de ondernemingsraden en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis de eis 
strekkende tot nietigverklaring van de 
beslissingen van de ondernemingsraad en 
van de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
niet ontvankelijk verklaart tegen ge
zegde raad en comites en wel ontvankelijk 
verklaart tegen eiseres als werkgeefster, 
en zulks doet op grond van de overwegin
gen dat enerzijds gezegde raad en conlites 
geen rechtspersoonlijld1eid hebben en dat 
anderzij ds de economie van de wetgeving 
inzake de ondernemingsraden aantoont 
dat de geschiilen enkel tot stand komen 
kw1nen door betwistingen tussen werk
gevers enerzijds en werlmemers of repre
sentatieve organisaties anderzijds, 

tenvijl de rol die aan de raad of het 
conlite door de wet wordt opgedragen 
inzake het opmaken van de kiezerslijsten 
en het beslechten van klachten daarom
trent, meebrengt dat de wet aan de raden 
en comites noodzakelijkerwijze de be
voegdheid heeft verleend om zich in 
rechte te verdedigen in de procedure van 

(1) Cass., 14 maart 1969 (A1'1', cass., 1969, 
blz. 655); men raadplege cass., 11 september 
1969 (ibid., 1970, blz. 36). 

beroep die tegen htm beslissingen is ge
richt, 

en terwijl het tegensorijdig is enerzijds 
de raad en de comites als partijen op te 
roepen, wat de erkenning inhoudt dat zij 
als procespartij in rechte k=en staan, 
en anderzijds de eis niet ontvankelijk te 
verklaren omdaG zij geen rechtspersoon
lijlroeid hebben, zodat het vonnis in zover 
niet naar behoren met redenen is om
kleed, 

en terwijl de raad en het comite de 
enige partijen zijn die, ter uitvoeririg van 
het vonnis, de kiezerslijsten k=en aan
passen, zodat het nodig is ze in de proce
dure st:rekkende tot die aanpassing te 
betrekken, wijl de werkgever geen enkelo 
macht of bevoegdheid bezit om het vonnis 
uit te voeren : 

Overwegende dat verweerder een be
roep bij de arbeidsrechtbank heeft inge
steld tegen de beslissingen die door de 
ondernemingsraad van de naamloze ven
nootschap Kreclietbank werden genomen 
en tegen de beslissingen die, volgens ver
weerder, door de cmnites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing der werkplaat
sen van deze vennootschap zouden zijn 
genomen over de klacht van verweerder 
betreffende de voorlopige kiezerslijsten 
voor de verkiezing van de personeels
afgevaardigden in deze raad en in de 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing der werkplaatsen van voor
melde vennootschap ; dat verweerder dit 
beroep gericht heeft niet aileen tegen de 
naamloze ve1mootschap Kredietbank, 
maar ook tegen de ondernenlingsraad en 
tegen bedoelde conlites ; dat het bestre
den vonnis het beroep ontvankelijk ver
hlaartin zoverre het tegen eiseres gericht 
is, en niet ontvankelijk in zoverre het 
gericht is tegen voornoemde onderne
nlingsraad en tegen het comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing der 
werkplaatsen, groep-hoofdkantoor Brus
sel, van de naamloze vennootschap Kre
dietbank; 

Overwegende dat de door eiseres aan
gevoerde grieven aileen opkomen tegen 
de beslissing waarbij het beroep van ver
weerder niet ontvankelijk werd verklaard 
ten aanzien van de ondernenlingsraad en 
van voormeld comite ; dat eiseres in dit 
middel niet stelt dat het tegen haar 
gerichte beroep niet ontvankelijk was ; 
dat, in zoverre zij aanvoert dat aileen 
de raad en het comite, en niet zijzelf, de 
bestreden beslissing k=en uitvoeren, 
zij zich ertoe beperkt te besluiten dat het 
om die reden nodig was de raad en het 
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comite in de procedure te betrekken, 
maar dat zij niet voorhoudt dat het 
beroep om dezelfde reden tegen haar niet 
ontvankelijk was ; 

Overwegende dat het middel, dat aileen 
opkomt tegen een beslissing die aan eise
res vreemd is en dat geen vernietiging kan 
meebrengen van de beslissing waarbij het 
door verweerder tegen eiseres gerichte 
beroep ontvankelijk en gegrond werd 
verklaard, niet ontvankelijk is bi.j gebrek 
aan belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1, § 4, h, van de 
wet van 10 jtmi 1952 betreffende de 
gezondheid en veiligheid van de arbeiders 
alsmede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, zoals gewijzigd door 
artikel 70 vervat in artikel 3 van de wet 
van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doo1·dat de arbeidsrechtbank zich in het 
bestreden vonnis territoriaal onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de eis 
gericht tegen de comites voor veiligheid, 
gezoncUwid en verfraaiing der werkplaat
sen van de naamloze vennootschap Kre
dietbank, met zetel buiten het gerechte
lijk arrondissement Brussel, 

teT;vijl de geschillen inzake de oprich
ting van de comites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing der werkplaat
sen tot de bevoegdheid behoren van de 
arbeidsrechtbank in wier rechtsgebied de 
zetel van de onderneming of van de 
inrichting gevestigd is : 

Overwegende dat de arbeidsrechtbank 
zich territor iaal onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van het beroep van 
verweerder in zover het gericht is tegen 
de comites voor veiligheid, gezoncli>eid .en 
verfraaiing der werkplaatsen van de 
naamloze vennootschap Kredietbank, 
m et zetel buiten het gerechtelijk arron
dissement Brussel ; 

Overwegende dat voormeld beroep 
betrekking had op het opmaken van de 
kiezerslijsten voor de verkiezing van de 
personeelsafgevaardigden in becloelde co
m.ites ; 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
geen beslissing treft ten aanzien van eise
res met b etrekking tot het opmaken van 
de kiezerslijsten voor deze comites ; 

Dat eiseres derhalve geen belang heeft 
t egen de door het middel aangevochten 
beschikking op te komen en dat het mid
del dan ook niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 20 van de wet 
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van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven, 10 en 18 van 
het koninklijk besluit van 18 februari 
1971 tot regeling van de ondernemings
raden, 

do01·dat het bestreden vonnis de eis 
van verweerder ontvankelijk verklaart, 

te1·wijl verweerder de voorwaarden niet 
vervult om als representatieve werkne
mersorganisatie een beroep in te stellen 
tegen een beslissing van de ondernemings
raad over een klacht inzake het opmaken 
van de kiezerslijsten : 

Overwegende dat het beroep tegen de 
beslissing van de ondernemingsraad van 
de naamloze vennootschap Kredietbank 
over de klacht van verweerder inzake het 
opmaken van de kiezerslijsten voor de 
verkiezing van de personeelsafgevaardig
den in gezegde raad ingesteld werd door 
de « Bond der bedienden, technici en 
kaders van Belgie "• handelend en in 
rechte vertegenwoordigd door zijn natio
nale algemene secretaris, A. Posmiers ; 

Overwegende dat het beroep weliswaar 
vermeldt dat voormelde Bond « aange
sloten is bij het Algemeen Belgisch Vak
verbond "• maar dat uit deze enkele ver
melding niet blijkt dat het beroep van 
het Algemeen Belgisch Vakverbond uit
gaat; 

Overwegende dat, krachtens artikel 10 
van het koninklijk besluit van 18 februari 
19'71 tot regeling van de ondernemings
raden, beroep tegen de beslissingen van 
deze raden over de klachten inzake het 
opmaken van de kiezerslijsten kan inge
steld worden door de betrokken werlme
mers en door de betrokken representa
tieve organisaties van de werlmemers ; 
dat artikel 18 van voormeld koninklijk 
besluit, genomen ter uitvoering van 
artikel 20 van de wet van 20 september 
1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven, bepaalt dat als representa
tieve werlmemersorganisaties worden be
schouwd de interprofessionele werlme
mersorganisaties die onder m eer voldoen 
aan de voorwaarde in de N ationale 
Arbeidsraad vertegenwoordigd te zijn; 

Overwegende dat uit de brief van de 
N ationale Arbeidsraad die bij de voorzie
ning is gevoegd, blijkb dat de « Bond der 
bedienden, technici en kaders van Bel
gie >> niet in deze raad vertegenwoorrligd 
is en derhalve geen representatieve werk
nemersorganisatie is in de zin van hoger
vermelde artikelen 10 en 18 van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1971; 

Overwegende dat het door de « Bond 

;. · 
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der bedienden, technici en k aders van 
Belgie " ingestelde beroep niet ontvanke
lijk was; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over d e eis uot bindendverklaring van 
h et. arrest : 

Overwegende dat d e eis niet ontvanke
l.ijk is in zoverre de voorziening verwor
pe11 vvordt; d.at de gegroncU1eid van h et 
.derde middel a ileen leidt tot de nietig
verklaring van het vonnis in zoverre .uit
spraak wordt gedaan over .h et opmaken 
van d e kiezerslijsten voor d e verkiezing 
-irari d e pen:oneelsafgevaarcligden in d e 
onclernemingsraad ; clat de comites voor 
veiligheicl, gezoncU1eid en verfraaiing van 
de werkplaatsen aan dit gesch il vreemd 
zijn en de eis tot bindendverklaring, wat 
d eze coniites betreft, dus niet ont'iranke
lijk is bij .gebrek aan belang; 
· Overwegende dat luidens de artike
len ll en 12 van h et koninklijk besluit 
.van 18 februari 1971 de ondern enlings
raad ertoe gehouden is de kiezerslijsten 
op te m aken overeenkomst.ig de besiissing 
van ·de arbeiclsrechtbank, die h em on
·m.iddellijk, bij gewone brief, t er kem:J.is 
wordt gebracht; dat eiseres cl er·halve geen 
belang bij de bindendverklaring h eeft en 
·haar eis om die reden niet ontvankelijk 
is, ;vat de ondernemingsraad betreft ; 

On1 die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zoverre dit · vcnnis h et 
·b eroep van verweerder tegen eiseres 
ontvankelijk en gegrond verklaart, zegt 
cl,at de ondernenlingsraacl van d e naam
loze v em100oschap Kredietbank ten on
r echte geweigerd heeft de procuratie
houclers, succtu·sale- en kantoordirecteurs 
op d e kiezerslij sten aan t e brengen, 
d e nietigheid van de beslissing van d e 
ondernemingsraad van 17 maart 1971 
uitspreekt en eiseres in de h elft van de 
kosten veroordeelt ; verwerpt de eis tot 
bindendverklaring v an h et arrest; be
veelt dat van dit arrest rnelcling zal wor
d en gemaakt op de kant van d e gedeelte
lijk v ernietigde b eslissing; veroordeelt 
eiseres in de kosten van de oproepingen 
in tussenkomst ; houdt d e overige kosten 
aan en zegt dat erover door de feitenrech-

· (1) Cass., 17 januari en 23 m ei 1969 (A1T. 
cass ., 1969, blz. 475 en 937) en 14 mci 1970 
(ibid., 1970, blz. 866); raadpl. cass., 20 februa.ri 
] 970 (i bid., 1970, blz. 582); verg. in strafza
ken: cass. , 8 juni 1971 (ibid., 1971 , blz. 1009). 

t er zal worden beslist ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Arbeidsrechtbank 
te L euven. 

8 m aart 1972. - 3e kamer. - TToo?'
zitte-r, d e H. W auters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - T1e?·slaggeve1·, de 
H. Meei:ts. - Gelijlclttidende conclusie, 
de H. L enaerts, advocaat-generaal. -
PZ.eite-rs , de HR. van H eeke en Bayart . 

3° KAJ\'IER. - 8 ll'laart 1972. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN A.RH,ESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN . - BIJ CONCLUSIE V OORGEDRA
GEN BESCHOUWINGEN WAARUIT GEEN 
E NKELE JURIDISCHE GEVOLGTREKKING 
WORDT AFGELE ID.- GEEN VERPLICH 
TING VOOR DE RECHTER EROP TE A.NT
\VOORDEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - B URGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL 
BETREKK I N G HEEFT OP DE ONREGEL
lVIATIGHEID V A.N EEN PLAATSOP NEMING 

.BEVOLEN DOOR DE EERSTE RE CRTER. 
- MIDDEL NIET AAN DE FEITEN
RECH TER VOORGEI-EGD. - N IET ON T
VANKELIJK MIDDEL. 

1° De ?'echte?' is niet ve1·plicht te ctntwoorden 
op bij conclttsie voo?·gecl?·agen beschott
wingen waantit de conclttsieneme?' geen 
enkele j tt?·iclische gevolgt?·elclcing aj
leiclt (1) . (Grondwet, art. 97.) 

2° Voor het Hof lean niet voo?' de ee1·ste maal 
w01·clen in(Je?'oepen clctt van een cloo?' de 
ee1·ste ?'echte?' bevolen plctcttsopneming 
geen p1'0ces-ve1·baal wenl opgemaalct en 
dat tijdens cleze plaatsopneming een aan
gestelde vctn cle we?·kgeve?' ?viet als pa1·tij 
mctct?' ctlleen als getuige leon ?.uO?·den ge
hoo?·d (2). 

(2) R aadpl. cass., 18 januari 1968 (An· . 
cass ., 1968, blz. 680), 12 september 1968 en 
29 m ei 1969 (i bid., 1969, blz. 38 en 941); 
verg. in strafzaken : cass ., 15 d ecember 1970 
(ibid., ·Hl71, blz. 387). 
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(NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP « BASF
ANTWERPEN n, T. VAN ZANTVOORT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 29.inaart 1971 gewezen door het 
Arbeidshof te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 45, lid 1, 62, 
lid 2, 66; 67, 68, 70, 72, 78, 123, I eden 9 
en 10, van de we~ van 9 juli 1926 op de 
werkrechtersraden, zoals gewijzigd door 
de wet van 12 juli 1960, 939, 1000, 1015 
van het Gerochtelijk vVetboek en 97 van 
de Grondwet en van het algemeen reohts
beginsel van de rechten van de verdedi
ging, 

doonlat het bestreden arrest eiseres 
veroordeel ~ om aan verweerder een scha
devergoeding te betalen van 457.358 fr., 
01n de volgende redenen : " na eerst een 
plaatsbezoek te hebben b evolen door 
vonnis van 7 juli 1970, en dit plaatsbe
zoek te hebben uitgevoerd op 28 juli 1970, 
heeft de eerste rechter geoorcleeld dat de 
feiten, ingeroepen door appellante om de 
arbeidsovereenkomst onmiddellijk te be
eindigen niet het zwaarwichtig karakter 
vertonen wa.ardoor een . onmiddellijke 
b eeindiging gereohtvaardigd is ... Het is 
in feite bewezen dat geintimeerde (thans 
verweercler) op vrijdag 15 augustus 1968 
te 2'> tnu· 15 zich p er auto aanbood aan 
de uitgang zuid van de inrichting vaTr 
appellante (thans eiseres), en cla~ hij een 
sigaret rookte die ongeveer een centin1.eter 
was opgerookt. Hij verklaarde hoogstens 
een paar trekken aan cleze siga.ret te 
h ebben gedaan en niet aan het rookver
bod te hebben gedacht ... De verklaring 
van gelntimeercle , b evestigd door de 
vaststellingen van de fabriekspolitie, 
b ewij st dfit de sigaret mam· even v66r de 
uitgang werd aangestoken in de gesloten 
wagen , waai·schijnlijk iets meer dan 
150 m eter v66r deze uitgang, zonder dat 
de juiste plaats daarvan kan worden 
bepaald n, 

te1·wijl, ee1·ste oncle1·cleel, h et arrest niet 
antwoordt op de regelmatig door eiseres 
genomen oonolusie waarin deze staande 
hield dat " de werkrechtersraad ten on
rechte, na vastgesteld te hebben dat 
gedaagde in b eroep (thans verweerder) 
het rookverbod had overtreden, in het 
tussenvonnis van 7 juli 1970 een plaats
bezoek beval; dat van dit plaatsbezoek 
blijkbaar geen proces-verbaal werd opge
steld en de werkrechtersraad, zonder 
partijen nog te horen, bij verrassing een 

sententie uitsprak )) (schending van arti-· 
kel 97 van de Grondwet en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de reohten 
van de verdediging) ; 

tweede onde1·deel, het plaatsbezoek op 
28 juli 1970 door de rechters in eer
ste aanleg gedaan werd, met mogelijk
heid van hager beroep, en derhalve een. 
proces-verbaal dati.rvan diende opgesteld 
te worden (schending van de artikelen 45; 
lid 1, 72, 78, 123, leden 9 en 10, van de 
wet van 9 juli 1926, 939, 1000 en 1015 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

cle1·de oncle?'deel, het vonnis van 7 juli 
1970 het verhoor van de heer Jennes, 
inspecteur bij de politiediensten van 
eiseres, niet als persoonlijke verschijning 
m aar aileen als getuige kon bevelen en 
van dit verhoor eveneens proces-verbaal 
opgesteld diende te worden en het arres_t, 
door te stetmen op de vaststellingen van 
de fabriekspolitie, zioh deze ·onwettelijk
heid toegeeigend heen en in alle geval 
niet met voldoende zekerheid k an vast
gesteld worden welke verklaringen of 
getuigenissen met deze vaststellingen 
bedoeld worden (schending van de arti
kelen 45, lid 1, 62, lid 2, 66, 67, 68, 70, 
78, 123, leden 9 en 10, van de wet van 
9 juli 1926, 939, 1000, 1015 van het 
Gerechtelijk W'etboek en 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
liet gelden " dat de werkrechtersraad ten 
onrechte, na vastgesteld te h ebben dat 
gedaagde in hoger beroep (thans ver
weerder) het rookverbocl had. overtreden, 
in het tussenvonnis van 7 juli 1970 een 
plaatsbezoek beval; dat van dit plaats
bezoek blijkbaar geen proces-verbaal 
werd opgestelcl en de werkrechtersraad, 
zonder de partijen nog te horen, bij ver
rassing op 6 oktober 1970 een sententie 
uitsprak >> ; dat, na aldus op het overbodig 
karakter van de bevolen plaatsopnemii1.g 
gewezen te h ebben, zij niet conoludeerde 

· tot de onregelmatigheicl van de procedure 
voor de eerste rechter of tot de schencling 
van de rechten van de verdecliging, doch 
zich ertoe . beperkte de door deze rechter 
genomen beslissing op groncl van de door 
hem in aoht genomen feitelijke elemen~en 
van het dossier en de tijdens de plaats
opneming gedane vaststellingen te kriti
seren; dat zij noch voor de rechter -in 
hoger beroep, noch in het middel aange
voerd heeft dat gedurende de plaatsop
neming andere vaststellingen of verkla
ringen gedaan werden dan die welke 
de sententie aanhaalt of dat geen 
rekening werd gehouden met bepaalde 
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feiten waa,rop eiseres haar stelln>g steun
de; 

· Overwegende dat hieruit volgt, ener
zijds, dat het arrest zich niet bijzonder 
diende uit te spreken over de beweerde 
onregelmatigheden die de procedure voor 
de eerste rechter aantastten, en, ander
zijds, dat die onregelmatigheden ni.et voor 
de eerste maal voor het Hof kmmen n>ge
roepen worden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres ill de kosten. 

8 maart 1972. - 3e kamer. - Voo?'
zitte?' ei> Tle?·slaggeve?', de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
·aelijlcluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HH. Houtekier en Bayart. 

3" K.A.llmR. - 8 maart 1972. 

1° DIENSTPLICHT. - HOGE MILITIE
RAAD. - DIENSTPLICHTIGE TER ZIT
TING GEHOORD. - GEEN NIEUTh"E OP
ROEPING OM BEWIJSSTUKREN OVER TE 
LEGGEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIENSTPLICHT. 
- CONCLUSIE VOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP.- BESLISSING VAN DE 
EERSTE REOHTER DIE EEN PASSEND 
ANTWOORD OP DEZE OONCLUSIE BEVAT. 
- REOHTER IN HOGER BEROEP DIE 
NAAR DE REDENEN VAN DE EERSTE 
RECHTER VERWIJST.- MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

3° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
DIENSTPLIOHT. - STUKKEN WAAROP 
RET HOF VERlliAG ACHT TE SLAAN. 

1 o De dienstplichtige die do01· de H o ge 
Militiemad in zijn ve1·weenniddelen is 
gehoonl, moet niet opnieuw wo1·den op
ge?·oepen om bewijssttdclcen ovm· te leggen, 
wannem· de ?Yiad hem alleen heeft toege
staan binnen de maand na de zitt·ing 
nog nieuwe bewijsstttlclcen te doen toe
lcomen zonde1· daa1·bij te bepalen dat die 
stulclcen op een niettwe zitting moeten 

W07'den ove1·gelegd. (Dienstplichtwetten, 
gecoorclineerd op 30 april 1962, art. 37, 
§ 1.) 

2° I>e ?'echte?' in hoge1· be1·oep die naa1· de 
1·eclenen van de ee1·ste 1·echte?' ve1·wijst, 
bea.ntwoo1·dt de voo1· hem genomen con
clttsie, wannee1· deze 1·edenen een passend 
antwoo1·d op de in hoge1· be?'Oep voo?'ge
dmgen eisen of ve?·wee?·middelen bevat
ten (1). (Grondwet, art. 97; dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, art. 37, § 4.) 

3° Het Hof waru·bij een voo1·ziening tegen 
een beslissing van een militiege1·echt aan
hangig is, mag voo?' de beooTdeling van 
een rniddel geen acht slaan op stulclcen 
die aan dit ge1·er•ht niet 1ve1'den ove?·ge
legd (2). 

(DANNEAU.) 

ARREST. 

HET HOF ; -- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 december 1971 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over hot eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6-1, 13 van 
het verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de ftmdamentele 
vrijheden en 37 van de bij konillklijk 
besluit van 30 april 1962 gecoordmeerde 
dienstplichiwetten, 

cloo1·dat de Hoge Militieraad de beslis
sing van de militieraad bevestigt om de 
reden dat eiser bmnen de maand na de 
zitting, in strijd met wat afgesproken 
word met de verdediging, geen nieuwe 
bewijsstukken heeft bilmengebracht, 

te1·wijl de zaak op de zitting van 
15 september 1971 uitgesteld werd sine 
die voor neerleggmg van bijkomende 
bewijsstukken en eiser nooit opgeroepen 
werd om op een nieuwe zittn>g de ge
vraagde stukken over [.e leggen, zodat 
de bestreden beslissing bij verst.ek uitge
sproken werd : 

Overwegende dat eiser, overeenkom
stig artikel 37 van de gecoorclineerde 
dienstplichtwetten, regehnatig opgeroe
pen word om op 15 september 1971 voor 
de Hoge Militieraad te verschijnen om 

(1) Verg. cass., 22 december 1971, sttpm, 
biz. 414. 

(2) Cass., 26 juni 1967 (.A1T. cass., 1967, 
biz. 1301) en 19 mei 1969 (ibid., 1969, biz. 925). 
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aldaar te worden gehoord en er eventueel Dat het middel fe1telijke grondslag 
een rnemorie of verweerschrift in te die- mist ; 
nen; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van de bestreden beslissing, welke als 
dusdanig door het rniddel niet aange
vochten worden, blijkt dat op bedoelde 
zitting de zaak niet sine die uitgesteld 
werd, zoals eiser beweert, inaar dat hij 
aldaar, bijgestaan door zijn raadsman, in 
zijn verweerrniddelen werd gelword en 
dat er aileen overeengekornen werd dat 
hij binnen de rnaand na die zitting nog 
nieuwe bewijsstukken aan de Hoge Mili
tieraad zou 1nogen laten geworden ; 

Overwegende dat voor zodanige over
legging, die niet op een nieuwe zitting 
diende te geschieden, geen nieuwe oproe
ping vereist was ; 

Dat het rniddel niet kan aangenornen 
worden; 

Over het tweede rniddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 37, § 4, van de gecoiirdi
neerde dienstplichtwetten, 

dooTdat de bestreden beslissing zich 
ertoe beperkt de redenen van de beslissing 
van de rnilitieraad over te nernen, zonde?' 
te antwooTden op het rniddel dat eiser in 
zijn akte van beroep deed gelden en 

- volgens hetwelk « appellant oro uitstel 
verzoekt zoals voorzien is door artikel 10, 
§ l, 7o, van de gecoiirdineerde dienst
plichtwetten; dat hij nog voor een jaar 
onrnisbaar is voor een landbouw-, nijver
heids- of handelsbedrijf; dat hij bedrijfs
leider is, in Duitsland technisch opgeleid ; 
dat, wanneer appellant nog dit jaar zijn 
legerdienst rnoet volbrengen, het pro
gramma van het bedrijf rnoet gewijzigd 
worden en met de produktie slechts een 
jaar later kan begonnen worden; dat er 
werkloosheid van ongeveer 60 rnannen in 
deze omstandigheden dreigt " : 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
de in het rniddel aangehaalde conclusie 
passend beantwoordt door te verwijzen 
llaar de redenen van de beslissing van de 
rnilitieraad, welke de aanvraag van eiser 
verwerpt orndat ze te laat werd inge
diend, de r edenen opgeeft waarorn eiser 
·ni et lmn ontheven worden van het verval 
op grond van artikel 20, § 3, van de 
gecoiirdineerde dienstplichtwetten en er
aan toevoegt dat eiser het bewijs niet 
!evert d at hij in januari 1970 onmisbaar 
was voor een landbouw-, nijverheids- of 
handelsbedrijf dat hij voor eigen rekening 
dan wel voor die zijner ouders drijft,_nu 
ltij werkzaarn was in een vennootschap ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door eiser neergelegde stukken 
welke aa.n de Hoge Militieraad niet wer
den overgelegd, v erwerpt de voorziening. 

8 maart 1972. - 3e karner. - Voo?'
zitte1', de H. Wauters, raadsheer waar
nernend voorzitter. - Ve1·slaggeve1", de 
H. Naulaerts. - GeUjkhtidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Depuydt (van de balie te 
Brugge). 

3° KAMER. - 8 maart 1972, 

10 ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN RET WERK. 
- 0NGEVAL OVERKOlliEN OP DE WEG 
VAN EEN RESTAURANT WAAR GEEN 
EETM:AAL WERD GENOMEN, NAAR DE 
PLAATS VAN RET WERK. - GEEN 
ONGEVAL OP DE WEG NAA.R EN VAN 
HET WERK. 

2o VERWIJZING NA CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- VERNIETIGING 
VAN EEN VONNIS VAN DE RECHTBANK 
VA...l\f EERSTE AANLE"G INZAKE ARBEIDS
ONGEVALLEN.- RECHTBANK TER ZAKE 
NIET li!EER BEVOEGD OP RET OGEN
BLIK VAN DE VERNIETIGING. - VER
WIJZING NAAR RET ARBEIDSHOF. 

3o WETTEN EN BESL UITEN. - ToE
PASSING VAN DE WET IN DE TIJD. -
VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AAN
LEG INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN. -
RECRTBANK TER ZAKE NIET li!EER 
BEVOEGD OP RET OGENBLIK VAN DE 
VERNIETIGING. - VERWIJZING NAAR 
RET ARBEIDSHOF. 

1 o Geen ongeval op de weg naa1· en van 
het we1·k is het ongeval dat de we?·lcneme?' 
ove1·lcomt op de weg van elln ?'estattTant 
naa?' het we1·lc, wannee?' hij in dit 1'es
tam·ant zijn eetmaal niet heejt gena
men (1). (Besluitwet van 13 december 
1945, art. 1, leden 1 en 2.) 

(1) Raadpl. cass., 2 m ei 1963 (Bttll. en 
PAsrc., 1963, I, 936), 12 maa.rt 1964 (ibid., 
19641 I, 752), 9 november 1967 (A?'?', cass., 
1968, blz. 356), 6 maart 1970 (ibid., 1970, 
biz. 628) en 25 november 1970 (ibid., 1971, 
blz. 286). 
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2D en 3D Wannee~· een vonnis van de ?'echt
bank vcm ee1·ste aanleg inzalce a?·beids
ongevallen wo?·dt ve1·nietigcl na cle inwe?'- . 
king.t1·ecling van cwtilcel 579 van het 
Ge?'echtelijlc lJi etboelc, kmchtens hetwellc 
cle m·beiclsge?·erhten te?' zalce bevoegcl zijn, 
wonlt de zaalc venvezen naa?' het m·beids
hoj (1). (G.W., art. 3 en 1110.) 

(NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP 
«DE VADERLANDSE ll, T. SCHEl.TENS.) 

ARRE'l'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 april 1971 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1, lid 2, van de 
beslnitwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoeding der schade voort
sprnitende uit de ongevallen die zich op 
de weg naar of van h et werk voordoen, 
zoals voor onbepaalde tijd verlengd door 
artikel 12 van d e wet v an 10 juli 1951 
tot wijziging van de wet betreffende 
de vergoecling cl.er schade voortspruitende 
ujt de arbeidson gevallen, en 97 van de 
Grondwet. 

doo1·clctt het b estreden vonnis h eslist da t 
verweerster op 4 m.aart 19G8 het slacht
offer was van een ongeval op de weg van 
het werk en e iseres a ls verzekeraar-wet 
van de werkgever veroordeelt orn. haar 
de vergoedingen nit te keren overeen
komstig de wetten op de arbeidsonge
vallen en op grand van een basis
loon van 152.795 frank en vooraleer 
verder recht te doen een d eslnmclige 
benomnt orn verweerster te onderzoeken 
en · de ongeschiktheid vast t e stellen, on1. 
de reden dat " er in de bank een pauze 
is v an 1" .30 uur tot 14 uur; dat geen 
refter noch cafetaria ter plaatse is inge
stelcl : dat de beclienden de keuze hebben 
gedurende die pauze, ofwel een knapzak 
ter plaatse te gebruiken, ofwel terug naar 
huis te gaan eten, ofwel in een spijshuis; 
clat eiseres (thans verweerster) die in 
Dem·ne woont, de materiele tijcl niet h ad 
01n thuis te gaan eten en terug te komen ; 
dat eiseres in feite op de plaats van h et 
werk een boterham van haar lnl.apzak 
gegeten had en dan zoals naar gewoonte 
naar een restaurant vertrokken was om 
er een koffie te gebruiken "; en « dat men 

(1) Cass., 12 januari 1972, sttpm, blz. 463. 

dus niet mag eisen dat de werlmemer 
zich absoluut tot het clichtstbijgelegen 
res·Gaurant zou wenden; clat niet betwist 
wordt clat eiseres het recht had naar htus 
in Dem·ne te gaan eten ; dat zij clan nor
maal aan de halte van de De KByserlei 
van trmn zou gewisseld hebben, zodat de 
De Keyserlei zich op de geogra:fische weg 
van het werk bevond » en « dat niet 
betwistbaar is dat eiseres het recht zou 
gehad hebben h aar maaltijcl te nemen in 
een restam·ant van het centrwn zoals de 
" Londres » ; clat inclien haar wedde haar 
niet toeliet iedere dag een micldagmaal 
in het restam·ant te nemen, n1.en wel aan
vaarden mag dat de warme koJfie, die 
niet op de plaats van het werk te verkrij
gen was, als een noodzakelijk s·timulans 
was o1n he~ werk van de na1niddag te 
hervatten; dat eiseres clus wel op de weg 
van de eetplaats naar het werk was op 
h et ogenblik van het ongeval », 

tenuijl 1 D verweerster haar midclag
maal genomen had op de pl.aats van 
haar werk in de Gewestelijke Bank 
te Antwerpen, hoek l'IIechelse steen
weg - Britse lei, en bet baar overko
men ongeval, toen ze t erugkeerde 1.ut 
h et hotel « Londres " waar ze daarna 
oen ko ~'fle gaan ch·inken was, geen 
ongeval is op de weg van de plaats waar 
ze haar n1.aaltijd genomen h eeft, n aar de 
plaats van b aar werk (schend ing van de 
artikelen 1, lid 2 , van de beshutwet van 
13 decen1.ber 1945 en 12 van de wet van 
10 juli 1951) ; 2° h et feit dat verweerster 
het recht h ad naar huis te Dew·n.e te gaan 
micldagnmlen en dat alsdan de De Ke.;·ser
lei op h are normale weg was, en het feit 
dat verweerster gerechtigd ·was te gaan 
middagrn a !en in het hotel « Londres » en 
dat wanne koT .e in de-Bank niet te ver
krijgen was en een stimulans was om h et 
werk te h ervatten, niets afcloen aa.n het 
feit dat verweerster in de Bank haar mid
dagmaal genomen had en zn lks de beslis
sing dm·halve illet kan rechtvaarcligen 
(scbencling van a lle bepalingen) ; 3D de 
motieven volgens welke v er weerster een 
boterham gogeten had op de plaats van 
haar werk en financieel niet bij machte 
was mn in het hotel « Lonclres » te gaan 
middag=alen enerzijds en een koi'Ge ge
ch·onk en h ad in dat hotel en het ongeval 
dus gebeurde op de weg van de plaats 
waar ze gemiddagmaald h ad naar haar 
werk anderzijds, tegenstrijclig, duister en 
dubbelzinnig zijn (schendi.ng van . arti
k el 97 van de Grondwet) : 

Overwegende clat bet bestreden voruus 
vaststelt dat verweerster op 4 maart 19Gf! 
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op het kantoor waar ze te werk is gesteld, 
en waar geen refter of cafetaria bestaat, 
tijdens de middagpauze een boterham 
van haar krmpzak gegeten had en zich 
daarna naar een restaurant aan de De 
Keyserlei te Antwerpen had begeven om 
er een koffie te clrinken ; dat zij bij het 
verlaten van becloeld restaurant h et 
slachtoffer w erd van een verkeersongeval 
terwijl ze zich naar de vluchtheuvel begaf 
om rnet de tram naar haa.r werk terug 
te keren; . 

Overwegende da.t het vonnis verder 
a.anha.a.lt, enerzijds , dat verweerster h et 
recht had naar huis in Deu_rne te gaan 
eten, en n~oest ze dat gedaan hebben, h et 
ongeval dan zou gebeurd zijn op de 
geografische weg van het werk, en 
anderzijds, clat ze oak het recht zou gehad 
hebben ha.ar ma.a.ltijd te nemen in een 
restaurant van het centn1n~; 

Overwegende dat zo onder " weg naar 
het work » b ecloeld in artikel 1 van de 
besluitwet van 13 december 1945 ver
staan wordt de nonnale weg die de werk
nemer moet afleggen om zioh van zijn 
verblijf of van de plaats waar hij gaat 
eten te begeven naar de plaats waar hij 
zijn werk verricht, en omgekeercl, en zo 
de rechter de wettigh eicl kan aannem en 
van de oorzaken van de om·weg of van 
de onderbreking van de weg, die cleze 
laatste niet abnormaal maken, het hem 
evenwel niet toegelaten is het begrip 
zelf uit te breic~en _van de wegen welke op 
beperkende WIJZe m voornoemd artikel 1 
omschreven zijn ; 

Overwegencle clat, nu uit de b esch ou
wingen van het vonnis n iet kan worden 
afgeleid dat verweerster zich bij het 
ongeval bevoncl op de weg van haar 
werkplaats naar haar verblijf noch dat 
zij in het resta.m·ant h aar eetmaal h ad 
genomen, het niet wettelijk lweft gerecht
vaarcligd clat het slachtoffer zich bevond 
op een van cle in artikel 1 van de besluit
wet van 13 december 1945 beperkend 
01nschreven \vegen van en naar het werk, 
zodat deze wettelijke bepaling geschon 
d en wercl; 

Dat het rniddel dCl·halve gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt h et bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; gelet op 
de wet van 20 m aart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeiclshof te Brussel. 

8 maart 1972. - 3e kamer. - Voo1' 
zitter, de I·L "\V'auters, raadsheer waar
_nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 

H. V:ersee. - Gelijklidclende conclusie, 
de H. L enaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Houtekier. 

1 e KAl\IIER. - 9 maart 1972. 

1° VERJARING. BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - ERKENNING VAN HET RECHT 

VAN HE:i\f TEGEN WIE DE VERJARI NG 
LOOPT. - VERV'ANGING VAN DE . GE

STUITE VERJ ARING DOOR EEN VERJ A

RING DIE VERSCIIILLEND IS DOOR 
HAAR AARD OF TERl\HJN. - VOOR

WAARDEN. 

2° SCHULDVERNIEUWING. - BUR
GERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 1273 . -
SCHULDVERNIEUWING WORDT NIET 
VERJ\iOED . 

1° Ondm· voo1·behoud van cle bepalingen 
van de cwt,ilcelen 2271 tot 227 4 vttn 
het Bw·ge1·l1:jk W etboek, heejt de iJij 
a1·tilcel 2248 van hetzelfcle wetboelc be-

- doelde e1·lcenning doo1· de sclmlclenam· 
van het 1·echt van hem teqen wie cle ve1·
ja1·i1~(J loopt, niet tot gevolg in de plaats 
van cle alcltts uestttite ve1'jct1'ing een cloo1· 
lwar aanl of tennijn ve1·schillencle ve1'ja-
1'ing te stellen, tenz~j ze een schttlclve1'
niettwing inhouclt (1). 

2° Naa1· luicl van m·tilcel 127S van het 
Bwrgedijlc TVetboelc wonlt schttlclvm·
nieuwing niet ve1·moecl (2). 

(NAAl\'ILOZE VERZEKERI NGSi\fAATSCHAPPIJ 
« MAATSCHAPPI.T VOOR VERZEKERINGEN 

EN HERVERZEKERINGEN ATHENA », 
T. NEUWAR EN MAUDOUX.) 

ARRE'>T (ve1·taling) . 

RET HOF;- Gelet op bet bestreden 
arrest, op 24 maart 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid u it de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1271 , inzonderheid 1°, en, voor zoveel 
als nodig, 2°, 1273, 1319, 1320, 1322, 
1349, 1353, 2248 van h et Bmgerlijk VVet-

(1) Cass., 25 januari 19132 (Bull. en PAsrc., 
1962 , I, 1310). 

(2) Cass., 12 juni 19139 (A1'?'. cass., 19139, 
blz. 1004}. 



/ 

-648-

boek, 6, inzonderheid lid 1, 10, inzonder
heid lid 1 en 3, van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
1138, inzonderheid 2°, van het Gerechte
lijk Wetboek, van bet algemeen rechts
beginsel dat de rechter verbiedt uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken, en 
van artikel 97 van de Grondwet, 

do01·dat, ter verwerping van de exceptie 
die eiseres hieruit had afgeleid dat de 
rechtsvordering van de verweerders, die 
meer dan drie jaar na de beeindiging van 
de onderhandelingen was ingesteld, krach
tens artikel10 van de wet van 1 juli 1956 
verjaard was, het arrest erop wijst << dat 
naar luid van artikel 2248 van heu Bur
gerlijk Wetboek de erkenning van bet 
recht van hem tegen wie de verjaring 
loopt, door de schuldenaar gedaan, de 
verjaring stuit; dat deze regel volstrekt 
algemee:a wordt toegepast ... dat uit de 
conclusie van eiseres in hager beroep 
(thans eiseres) voor de eerste rechter_ 
voortvloeit dat zij de aansprakelijk
heid van haar verzekerde niet heeft 
betwist en dat zij ten gevolge van deze 
erkenning van het recht van de gedaag
den in hager beroep om schacleloos ge
steld te worden hen provisionele vergoe
dingen heeft uitgekeerd en er een genees
lnmdig onderzoek in der minne heeft 
plaatsgehad ; ... dat deze erkenning, die 
was belu·achtigd door daden van uitvoe
ring, de verbintenis impliceerrle om het 
nadeel te herstellen ; dat door deze ver
bintenis een gemeenTechtelijke schuld, 
die verjaarde door verloop van dertig 
jaren, in de plaats werd gesteld van een 
aan een korte verjaring onclerworpen 
schuld ,, 

te?·wijl, onder voorbehoud van de bepa
lingen van de artikelen 2271 tot 2274 
van het Burgerlijk ·vvetboek, de erken
ning door de schuldenaar van het recht 
van hem tegen wie de verjaring Ioopt, 
zoals bedoeld bij artikel 22,18 van het 
B=gerlijk vVetboek, niet tot gevolg heeft 
in de plaats van de a ldus gestuit.e verja
ring een door haar aard of tE'rmijn ver
schillencle verjaring te st.ellen, tenzij ze 
een sch\llclvernieuwing inhoudt (schen
ding van genoemcl art.ikel 2248 van het 
Btrrgerlijk vVetboek); schuldvernieuwing 
niet wordt vennoed en de wil mn ze 
tot stand te brengen duidelijk uit de 
handeling moet blijken (schencling van 
de artikelen 1273 en, voor zoveel als 
nodig, 1134, 1135, 1271, 1° en 2°, 1349 ' 
en 1353 van het B=gerlijk Wetboek); 
ten deze eiseres, door de aansprakelijk
heid van haar verzekerde niet. te betwis-

ten en door te aanvaarden de verweerders 
schadeloos te stellen, enkel het eigen 
recht heeft erkend dat de verzekering 
aan de benadeelde tegen de verzekeraar 
geeft (schending van de artikelen 6, inzon
derheid lid 1, van de wet van 1 juli 1956 
en, voor zoveel als nodig, 1349 en 1353 
van het B=gerlijk Wetboek) en de con
clusie van eiseres, waarnaar het arrest 
verwijst (cf. de woorden «die de aanspra
kelijkheid van haar verzekerde niet be
uwist "), geen andere draagwijdte hebben 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 
bovendien de rechtsvordflring van de ver
weerders niet strekte tot betaling van een 
gemeenrechtelijke schuld maar van een 
uit de weu van 1 juli 1956 voortvloeiende 
schuld, vermits het inleidend exploot 
vermeldde « dat de heer Waroquiez zijn 
b=gerrechtelijke aansprakelijkheid bij de 
gedagvaarde had verzekerd ; dat hij totaal 
aansprakelijk was en dat, derhalve, mijn 
verzoekers gerechtigd zijn om van de 
gedagvaf,Lrde het bedrag van hun schade 
te vorderen ,, waaruit volgt. dat het 
arrest uitspraak doet over wat niet werd 
gevorderd (schending van artikel 1138, 
inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel dat de rechter verbiedt uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken), 
zodat de verwerping van de exceptie van 
verjaring niet. wettelijk noch regelmatig 
door· het arrest wordt. verantwoord 
(schending van de artikelen 10, inzonder
heicllid 1 en 3, van de wet van 1 juli 1956 
en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, onder voorbehoud 
van de bepalingen van de art.ikelen 2271 
tot 2274 van het B=gerlijk Wetboek die 
vreemd zijn aan het onderhavige geval , 
de bij artikel 2248 van hetzelfcle wetboek 
bedoelde erkenning niet tot gevolg heeft 
in de plaats van de aldus gest.uite ver
jaring een door haar aarcl of termijn 
verschillende verjaring te stellen, tenzij 
ze een schuldvernieuwing inhouclt ; 

Dat cleze schulclvernieuwing niet worclt 
vermoed en clat uit geen enkel van 
de door het arrest gereleveerde ele
menten kan worden afgeleicl dat e iseres, 
door haar erkenning van de rechten van 
de verweerders, de wil zou hebben gehacl 
een nieuwe verbintenis aan te gaan die 
in de plaats komt van die welke zij als 
verzekeraar had ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op ere kant 
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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 Luik. 

9 maart 1972. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1· en Verslaggever, de H. Valentin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijlcluidende . conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HR. Fally en Dassesse. 

1 e KAMER. - 9 maart 1972. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. 
- KOSTEN VOOR HET BEHOUD VAN DE 
ZAAK GEMAAKT. - BEGRIP. 

De lcosten voo1· het behoud van de zaalc 
gemaalct zijn alle uitgaven zonde1· wellce 
de zaalc geheel of gedeeltelijlc zou teniet 
gegaan zijn, of althans niet mee1· ge
schilct zou zijn voo1· het gebruik waa1·toe 
zij bestemd is (1). (Art. 20, 4°, van de 
hypotheekwet van 16 december 1851.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ANCIENS 
ETABLISSEMENTS D 'IETEREN FRERES », 
T. LINON, IN HOEDANIGHEID VANCURA
TOR VAN HET F AILLISSEMENT VAN DE 
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERK
TE AANSPRAKELIJKHEID « LA ROSE ».) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 januari 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 20, meer in het 
bijzonder 4°, van de hypotheekwet van 
16 december 1851 die in het Burgerlijk 
Wetboek titel XVIII van hoek III ver
vangt, 

doordat het bestreden arrest de kosten 
van onderhoud en smering alsmede de 
uitgaven om motorvoertuigen rijklaar te 
houden weigert te beschouwen als kosten 
tot behoud van die voertuigen gemaakt, 

(1) Men raadplege Rep. prat. d1·. belge, 
v 0 P1·ivileges rnobilim'B, nr. 135; CoPPENS, 

Examens de jurisprudence " Faillites et Con
cordats " in Rev. m·it. ju1·. belge, 1965, biz. 83, 
en 1969, hlz. 83; FREDERICQ, Tmite de droit 

op grond dat « onder kosten tot behoud 
moet worden verstaan alle uitgaven zon
der welke de zaak geheel of gedeeltelijk 
zou zijn teniet gegaan; ... dit begrip nood
zakelijk een definitief of onherstelbaar 
verlies of een dito vernieling om vat ; ... 
zulks het geval niet kan zijn voor de 
normale en gebruikelijke uitgaven die 
gedaan worden opdat motorvoertuigen 
zouden kunnen blijven rijden en dienen 
voor het gebruik waartoe ze bestemd 
zijn », 

tenvijl het behoud van de zaak waarvan 
sprake in artikel 20-4° van de hypotheek
wet zich niet beperkt tot wat nodig is 
om een definitief of onherstelbaar verlies 
of een dito vernieling te beletten, maar 
alles omvat wat nodig is om de zaak in 
normale staat van werking en bruikbaar
heid te houden : 

Overwegende dat de kosten tot behoud 
van de zaak gedaan, in de zin van arti
kel 20, 4°, van de hypotheekwet van 
16 december 1851, alle uitgaven zijn 
zonder welke de zaak geheel of gedeelte
lijk zou zijn teniet gegaan, of ten minste 
niet meer geschikt zou zijn voor het 
gebruik waartoe ze bestemd was ; 

Overwegende dat het arrest niet wette
lijk heeft kunnen beslissen dat geen uit
gaven zijn zonder welke de motorvoer
tuigen niet meer geschikt zouden zijn 
voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, 
de uitgaven waarvan het vaststelt dat 
ze betrekking hebben op het rijklaar 
houden van de voertuigen ; 

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 Luik. 

9 maart 1972. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijlcluidende 
conclusie, de H. Charles, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HR. van H eeke en 
DeBruyn. 

commercial belge, d. VII, nr. 396, biz. 580; 
L. en S. FREDERICQ, Handboek van Belgisch 
Handelsrecht, d. II, nr. 1843, en VINCENT, 

" Les privileges et hypotheques "• J.T., 1968, 
biz. 760 en 761, nrs. 98 tot 102. 
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1 e K AMER. - 9 maart 1972. 

1° NIEUWE EIS. - BURGERLIJ= 
ZAKEN. - GEDING I N HOGER BEROEP. 
- BEGRIP. 

2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJ= 
ZAKEN . - T USSE N KOl\:IST STREKKENDE 
T OT HET BEKOlVIEN VAN EEN VEROOR 
DELING . - KAN NIET VOC>R DE EERSTE 

l\1AAL IN ROGER BEROEP PLAATSVINDEN . 

1° D e conclusie van de gedaagde in hoge?' 
be?'oep, clie e?·toe st?·ekt van de ?'echte?' in 
hoge?' be?'oep een ve?"Oonleling te belwmen 
op g?"Oncl vcm een vonle1·ing d-ie niet bij 
de ee1·ste ?'echte?' aan lwn g·i g we1·d gemaakt 
of waa.1·ove1' hij zi ~h niet heeft uitgesp?'O
lcen en die evenmin vi1·tt~eel in de hoofcl
vonle?·ing is beg1·epen, mac~kt een niet~we 
vonle?"ing t~it (1). (G.W., art. 807.) 

2° T ussenlcomst tot het ve?'k?"ijgen vcm een 
ve?'Oo?·deling kan niet voo1· de ee1·ste metal 
plaatsvinden 'in hoge1· be?·oep (2). (G.vV. , 
art. 812, lid 2.) 

(LAUDISOIT , 

T. BIAC'SKO EN VAN WONTERGHEM.) 

ARREST (ve?·taling) . 

RET HOF; - - Gelet op h et bes treden 
vmmis, op 20 juni 1970 in h oger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg t e Bergen ; 

Over h et middel ·afgeleid cut de schen
ding vail. de artikelen 1319, 1320 van h et 
Bmgerlijk Wetboek, 591, 616, 700, 706, 
807, 812, lid2, van h et Gerechtelijk W et
hoek en 97 van d e Grondwet, 

doonlat , uits'praak doende over de 
1ueuwe hoofdvordering, ten onrechte 
« incidenteel beroep " genoemd, die b ij 
gewon e conclusie en voor de eerste m aal 
v oor de rechtbank in hoger b eroep door 
de verweerder Van Wonterghem werd 
ingesteld om eiser hoofdelijk m et de ver
weerder Biacsko te doen veroordelen hem 
het bedrag v an 78.384,50 frank m et d e 

(1) Cass., 18 maart 1943 (Bull. en P ASIC., 

1943, I, 97), 4 januari 1951 (i bi,l., 1951, 
I, 270}, 20 september 1962 (ibid., 1963, 
I, 83), 28 maart 1968 (A >'?'. cass ., 1968, blz. 985) 
en 17 oktober 1968, twee arresten (ibid., 
1969, biz. 188 en 198) ; m en raarlplege cass., 
8 mei 1967 (ibid ., 1967, biz . 1089) en 22 sep
tember 1969 (ibi,l.. 1970, blz. 69). 

gerechtelijke interesten en de rechtsple
gingskosten te betalen, h et bestreclen 
vonnis, na verwerping van d e ven;veer
middelen regelmatig bij conclusie geno
rnen door eiser die betoogcle dat hij « n iet 
werd gecla.gvaard door Van vVonterghem " 
en clat de vordering van cleze laats'te 
t egen h em clus 1uet ontvankelijk was, 
deze nieuwe hoofdvordering incidenteel 
beroep noemt en ze ontvankelijk en ge
groncl verklaart, op grond dat " Van 
Wonterghem in onderhavige zaak oor
spronkelijk gedaagcle in hoger beroep 
is ... ; dat naar lu id van artikel 1054 van 
het Gerech telijk vYetboek een geclaagde 
in hoger beroep inciclen teel b eroep kan 
instellen t egen alle partijen d ie in h et 
geding zijn voor d e rechter in boger 
beroep "• 

tenv,ijl, ee1·ste ondenleel, uit het gehele 
dossier van d e rechtspleging en onder 
nl.eer uit h et vmmis van de vrederechter 
te Boussu van 30 juli 1968 blijkt clat d e 
vorclering die de verweercler Van 1iV mi
terghem in hoger b eroep had ingesteld 
en inciclmTteel beroep wercl genoemd, niet 
was voorgelegd aan cle rechter in eerste 
aanleg en clat deze laatste ze niet aan 
V an ""VVonterghem h ad ontzegd ; h et be
streden vonnis, door d e aanspraak van de 
gedaagde in hoger beroep Van Won
terghem, thans verweerder, incidenteel 
beroep te noemen, impliciet doch zeker 
h eeft beslist dat d eze aanspraa.k was 
voorgelegd aan de rechter in eerste a.anleg 
en dat ze aan Van W onterghem was 
ontzegd, en aldus d e hewijskracht van 
h e c d ossier van de rechtspleging en in
zonderheid van het vonnis van d e vrecle
r echter te Boussu van 30 m e i 1968 heeft 
miskmid (schending van de artikelen 1319 
en 1320 van het Bmgerlijk 1iVetb oek); 

t-weede ondenleel, de nieuwe vordering 
van Van vVontergh em, die niet b erustte 
op een feit of akte aangevoerd in d e op 
zijn verzoek b etekende dagvaarding van 
17 april1967, h ad moe ten ingeleid worden 
voor de vrederechter door een dagvaar
cling of door de vrijwillige verschijning 
van de partijen, ingeschreven worden op 
de algen:tene rol en twee graden van 
r echtsmacht genieten; het bestreden 

Over b et probleem van de nieuwe eisen 
zoais b et door b et Gerecbtelijk W etboek 
is opgelost, zie b et Verslag van de Koninklijk 
Commissaris, Gedr. st. Senaat, zitt. 1963-1964, 
nr. 60, blz. 193 tot 198. 

(2) :M:en raadplege cass., 4 maart 1955 (Bull . 
en PASIC., 1055, I, 732) en noot 3, getekend 
R.H.; 22 juni 1960 (ibid., 1960, I, 720) .' 
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vonnis, door deze vordering die niet vol
doet a.an de wettelijke voorwaarden in
zake ontvanlcelijkheid van de rechts
vorderingen ontvankelijk te verklaren, de 
artikelen 591, 616, 700, 706, 716, 807 
en 812, lid 2, van h et Gerechtelijk \i\Tet
boek heeft geschonden ; 

denle oncle1'Cleel, door de nieuwe hoofd
vordering van Vah IN onterghem in te 
willigen op ,grond clat "Van Wonterghem 
in onclerhavige zaak oorspronkelijk ge
claagde in hoger beroep is; clat naar luicl 
van artikel 1054 van het Gerechtelijk 
W etboek een gedaagde in hoger beroep 
t e allen t ijcle incidenteel beroep kan 
instellen ~egen alle partijen die in h et 
gecling zijn voor de rechter in hoger be
roep », het bestreclen vonnis zijn beslis
sing op niet passende gronclen heeft ge
steund, wat met een ontbreken van 
gronclen gelijkstaat (schending van arti
k el 97 van de Grondwet) : 

Overwegende cla t uit de regelmatig aan 
het Hof voorgelegde stukken van de 
rechtspleging blijkt dat Van Wonter
ghem, de tweede verweercler, Biacsko, de 
eerste verweerder, had geclagvaarcl tot 
b etaling van vervallen huurgelden en 
deze laatste eiser in vrijwaring had opge
roepen om hem rechtstreekse huurder van 
d e tweede verweerder te doen verklaren ; 
dat Biacsko hoger beroep heeft ingesceld 
tegen de beslissing van de eerste rechter 
waarbij hij tot be;;aling van de gevorderde 
huurgelclen wordt veroordeeld en hem 
zijn rechtsvordering tot vri jwaring wordt 
ontzegcl; clat Yan \Vonterghem, in zijn 
conclusie voor de rechter in boger be
roep , tegeh eiser incidenteel beroep heeft 
ingestelcl en gevraagd dat deze laatste 
m et de eerste verweerder hoofdelijk zou 
gehouden zijn om h em d e te zijnen voor
d ele uitgesproken veroordelingen te beta
len; dat eiser heeft betoogd dat - dit 
incidenteel beroep niet ontvanlcelijk was ; 

Overwegende dat de conclusie van d e 
gedaagde in hoger beroep die ertoe strekt 
van de rechter in boger beroep een ver
oordeling te hekomen op grond van een 
vorclering die niet bij de eerste rechter 
aanhangig werd gemaakt of waarover hij 
zich niet h eeft uitgesproken en die even
min virtueel in de hoofdvordering is be
grepen, een nieuwe rechtsvordering uit
maakt en geen incidenteel beroep dat d e 
wijziging van de door het oorspronkelijk 
hoger beroep bestreden beslissing beoogt; 

Dat de tussenkomst van een derde 
partij tot het verkrijgen van een veroor
d eling, volgens artikel 812 van het Ge
rechtelijk Wetboek, niet voor de eerste 
maal in boger b eroep kan plaatsvinden; 

D at het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zover het een hoof
clelijke veroordeling ten laste van eiser 
uitspreekt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant vail de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroorcleelt de verweerder 
Yan Wonterghem in de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Charleroi, zit
ting houdencle in hoger beroep. 

9 maart 1972. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Valentin, raadsheei: waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijlcltticlencle concltt
sie, de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H . Van Ryn. 

1e KAMER. - 10 maart 1972. 

INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESCH.ERJVIING VAN 
DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAJVIENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL6. 
- BEPALINGEN NIET VAN TOEPASSING 
OP DE PROCEDURES IN TUCHTZAKEN. 

De bepal1:ngen van a1·tilcel 6 van het Ve1·
d1·ag tot besch~nning van de 1·echten van 
cle M. ens en cle jtmclamentele v1·ijheden 
zijn niet van toepassing op proceclu1·es 
in tttchtzalcen ( 1). 

(v ... , T. ORDE DER DIERENARTSEN.} 

ARREST. 

HET HOF; -- Gelet op de bestreden 
sententie, op 22 april 1971 gewezen door 
de Nederlandstalige gemengde raad van 
beroep van de Orcle der dierenartsen ; 

Over het midclel afgeleid uit de schen
ding van artikel 6, meer bepaaldelijk de 

(1) Vgl. cass., 29 oktober 1971, supm, 
biz. 227 ; men raadpiege de Europese -Co=is
sie voor de rechten van de Mens, 29 mei 1961 
(Rec. des dec. de la Commission, d . 6, biz. 29), 
2 oktober 1964 (ibid., d. 15, biz. 8), 31 mei 1967 
(ibid., d . 23, biz. 125), 10 juli 1967 (ibid., d. 24, 
biz. 113), 16 maart 1070 (ibid., d . 33, biz, 23) . 



-652-

leden 2 en 3, van het door de wet van 
13 mei 1955 goedgekeurde verdrag tot 
bescherming van de rechten van de Mens 
en de fundamentele vrijheden onderte
kend te Rome op 4 november 1950, 

doonlat de bestreden beslissing een voor 
het beroepsleven van eiser uiterst ernstige 
sanctie neemt op grond van feiten waar
van het bestaan het voorwerp uitmaakt 
van een gerechtelijk onderzoek zonder de 
afioop van dat onderzoek en van de 
daarop te volgen herzieningsprocedure af 
te wachten, 

te1·wijl, ee1·ste onde1'deel, het vermoeden 
van onschuld ook na een veroordeling kan 
ingeroepen worden wanneer er omstan
digheden aanwezig zijn die, door de ont
dekking van nieuwe feiten, de gronden 
van de veroordeling komen verzwakken 
(schending van het lid 2 van voormeld 
artikel 6); 

tweecle ondenleel, de nodige tijd en 
faciliteiten voor de voorbereiding van de 
verdediging inhouden dat de afioop van 
een aan gang zijnde gerechtelijk onder
zoek, waarvan het resultaat voor d e ver
dediging beslissend kan zijn, wordt afge
wacht (schending van het lid 3-b van 
voormeld artikel 6) : 

Overwegende dat de bestreden senten
tie uitspraak doet in disciplinaire zaken; 

Overwegende dat luidens lid 1 van 
artikel 6 van het verdrag tot bescherming 
van de rechten van de Mens en de 
fundamentele vrijheden, eenieder, bij het 
vaststellen van zijn burgerlijke rechten 
en verplichtingen of bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem inge
stelde strafvordering, recht heeft op een 
eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak, binnen een redelijke termijn, 
door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie, welke bij de wet is 
ingesteld en welke in regel het vonnis in 

5 februari 1971, twee beslissingen (ibid., 
d . 37, blz. 25 en 134), 29 maart en 29 septem
ber 1971, deze beslissingen zijn nog niet ver
schenen; W.J. GANSHOF VAN DER MEER.SCH, 

01·ganiscttions etwopeennes, 1966, d. I, blz. 271 
en 272; F. STRYCKM.A.NS, « Het billijk p1•oces 
volgens de Eu1·opese Commissie van de 1·echten 
van de Mens "• rede uitgesproken op de 
plechtige openingszitting van het Hof va.n 
beroep te Brussel de 1 e september 1966, 
blz. 41, 2°, en noot 68 ; A. MAsT, « Artikel 6, 
lid 1, van de Europese Conventie voor de 
rechten van de mens en de betekenis van het 
begrip « burgerlijke rechten en verplichtin
gen " "• Cong1'es van Etwopees stJ•af>·echt, 1968, 

het openbaar moet wijzen ; dat de leden 2 
en 3 van dit artikel de rechten verder 
bepalen van degenen die wegens een 
strafbaar feit vervolgd worden; 

Overwegende dat het toepassingsge
bied van voormeld artikel zich slechts 
uitstrekt tot betwistingen over rechten 
en verplichtingen van burgerlijke aard 
en tot het bepalen van de gegrondheid 
van een tegen een persoon ingestelde 
strafvordering ; dat dit artikel niet toe
passelijk is op de in tuchtzaken inge
stelde procedure ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

10 maart 1!i72.- 1e kamer. - Voo1'
zitte1', Ridder Rutsaert, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. ·wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahan.'<:, eerste aclvocaat
generaal. - Pleite1·, de H. van Heeke. 

1• KAMER. - 10 maart 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
VoRiVL - TucHTZAKEN. - VooRzrE
NING TEGEN EEN BESLISSING VAN DE 
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE DER 
GENEESHEREN. - BESLISSING VANNA 
10 AUGUSTUS 1970. - VoORZIENING 
INGESTELD ZONDER DE TUSSENKOMST 
VAN EEN ADVOCA.A.T BIJ RET HOF VAN 
CASSATIE . - NIET-ONTV .A.NKELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening in 
cassatie tegen een beslissing van de Raad 
van be1·oep van de 01·de de1· geneeshe1'en 
van na 10 augustus 1970, die is ingesteld 

blz. 111 en vlg. ; J . VELU, « La Convention 
europeenne des droits de l'homme et la 
procedure penale belge "• Jltfelanges offerts c't 
Polys Modinos, 1968, blz. 400 en 401, en 
" Article 6 of the European Convention on 
human rights in Belgian law "• Am.e1·ican 
Jou1'1tal of Compa1·ative Law, 1969-1970, 
d . 18, nr. 2, blz. 267 en 268. 

In zover het arrest van het Hof van 15 maart 
1965 (Bull. en PASIC., 1965, I, 734) het elfde 
en 'veertiende middel verwerpt, doet het geen 
uitspraak over een besl issing in tuchtzaken, 
maar wel over een beslissing die de inschrij 
ving van de eiser op de tabel van de Orde 
van advocaten weigert. 
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zonde1· de tttssenkomst van een advocaat 
bij het Hof van cassatie (1). (K. B. nr. 79 
van 10 november 1967, art. 26, gewij
zigd bij art. 66 van de wet van 
15 juli 1970; G. W., art. 1080.) 

(H ... , T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - · Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 maart 1971 gewezen door 
de Raad van beroep, met het Nederlands 
als voertaal, van de Orde der geneeshe
ren; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar ministerie ambts
halve opgeworpen : 

Overwegende dat luidens artikel 26 
van het koninklijk besluit ru·. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der geneesheren, gewijzigd door arti
kel 66 van de wet van 15 juli 1970 tot 
wijziging van de wet van 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk W etboek en 
van andere wetsbepalingen, voor de 
procedure in cassatie tegen de beslis
singen van de raden van beroep van de 
Orde der geneesheren, behoudens de in 
dat artikel bepaalde afwijkingen, dezelfde 
regelen gelden als in burgerlijke zaken; 

Overwegende dat de voorziening werd 
ingesteld zonder tussenkomst van een 
advocaat bij het Hof van cassatie ; 

Dat zij dienvolgens niet ontvankelijk 
is; 

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

10 maart 1972.- I • kamer.- Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Vreese.- Gelijkluidende concl?lsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

Op dezelfde dag is een arrest in soort
gelijke bewoordingen uitgesproken ·in 
zake G. H ... , tegen de Orde van genees
heren, op een voorziening tegen een 
beslissing van dezelfde raad van beroep 
van 9 november 1970. 

(1) Vgl. cass., 13 juli 1953 (Bull. en PAsrc., 
1953, I, 926); men raadplege cass., 21 septem
ber 1970 (A1·r . cass., 1971, blz. 62) en noot. 

1• KAMER. - 10 maart 1972. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- TUCHTZAKEN.- 0RDE VAN 
ADVOCATEN. - lNSTELLEN VAN EEN 
NIEUW TUCHTONDERZOEK TIJDENS HET 
GEDING IN HOGER BEROEP. - VER
ZOEK TOT UITSTEL OP GROND VAN DIT 
ONDERZOEK.- RAAD VAN BEROEP DIE 
DIT VERZOEK VERWERPT, DOOR VAST 
TE STELLEN DAT DE ZAAK WAARVAN 
HIJ KENNIS HEEFT GENOMEN, IN STAAT 
VAN WIJZEN IS ZONDER DAT DE NIEUWE · 
FElTEN MOETEN IN AANMERKING WOR
DEN GENOMEN. - GEEN SCHENDING 
VAN DE RECHTEN V.Al'L DE VERDEDI
GING. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - TUCHTZAKEN. - 0RDE VAN 
ADVOCATEN.- RAAD VAN BEROEP OP 
DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE INDIE
NING VAN EEN NIEUWE KLACHT EN IN 
HET BEZIT GESTELD VAN HET DOSSIER 
VAN DEZE KLACHT. - RAAD VAN BE
ROEP DOET UITSPRAAK OP HET HOGER 
BEROEP WAARVAN HIJ KENNIS HEEFT 
GENOMEN, ZONDER ACHT TE SLAAN OP 
DE NIEUWE FElTEN EN HET DESBE
TREFFENDE DOSSIER UIT DE DEBATTEN 
TE WEREN. - GEEN SCHENDING VAN 
DE RECHTEN VAN DE VERD.EDIGING. 

l 0 De 1·echten van de ve1·dediging w01·den 
niet geschonden doo1· de Raad van be1·oep 
van de 01·de van advocaten, die een ve?'
zoek tot uitstel op g1·ond van een nieuw 
tuchtonde1·zoelc ve1·we1-pt, doo1· vast te 
stellen dat de zaak wam·van hij kennis 
heeft genomen in staat van wijzen is, 
zonde1· dat de nieuwe feiten in aanme?·
king moeten w01·den genomen. 

2° De 1·echten van de ve1·dediging w01·den 
niet geschonden doo1· de Raad van be1·oep 
van de 01·de van advocaten, die, nadat hij 
op de hoogte is gebmcht van de indiening 
van een nieuwe klacht en in het bezit is 
gesteld van het dossie1· tot staving van 
deze klacht, uitspmalc doet op het hoge1· 
be1·oep waa1·van hij kennis heeft gena
men, zonde1· acht te slaan; op de nieuwe 
jeiten en het desbet?·etfende dossie1· uit 
de debatten te we1·en, hoewel dit dossie1· 
mate1·ieel bij dat van de zaalc blijjt. 

(v. H ... , T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET 
HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; -· Gelet op de bestreden 
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beslissingen op 7 mei 1971 gewezen door 
de tuchtraad van beroep van de Orde 
van advocaten ingesteld bij het Hof van 
beroep te Brussel ( 1) ; 

Over h et middel, afgeleid uit de schen
ding van de rechten van de verdediging, 

'cloo?·dat, terwijl een tuchtvervolging op 
klacht van M. tegen eiser bij de tuchtraacl 
van- beroep hangencl was, door de balie 
te Leuven aan cle tuchtraad van beroep 
kennis wercl gegeven van het feit dat 
tegen eiser een nieuwe klacht werd inge
c1iend door de consorten D. en dat cle raad 
van de orde te Leuven beslist had een 
onderzoek te openen betreffende deze 
nieuwe feiten, en, nadat de verdediging 
van eiser op 3 _n::tei 1971 een verzoek
schrift tot de tuchtraad van beroep had 
gerichG, dat strekte tot het horen verda
gen van de zaak welke op de zitting van 
7 mei 1971 van de tuchtraad van beroep 
was vastgesteld, en waarin de verdedi
ging van eiser liet gelden dat het behoorde 
dat vollec1ige klaarheid zou worden ge
maakt betreffende de nieuwe klacht, 
waarvan eiser ·de gegrondheid betwisLte, 
de tuchtraad van beroep, door een tus
sensententie van 7 mei 1971, overwogen 
h eeft dat het tuchtdossier zoals overge
maakt aan de tuchtraad van heroep in 
staat was om onmiddellijk te worden 
behandeld, zonder dat de feiten die het 
voorwerp u.:itmaakten van de n ieuwe 
klacht in acht moesten wor~len genomen, 
en dienvolgens · het verzoek tot uitstel 
heeft verworpen en beslist heeft dat het 
dossier met betrekking tot de nieuwe 
klacht nit de debatten zou wordei1 ver
wijderd, en ter zelfde zitting van 7 mei 
1971 een eindsententie heeft geveld waar
bij de tegen eiser .door de raad van de orde 
te Leuven uitgesproken straf werd beves
tigd, behalve wat betreft d e aanplakking, 
hoewel, zoals blijkt uit het exploot van 
18 mei 1971 van gerechtsdeurwaarder 
Jacques Dansard, h et dossier met be
trekking tot d e klacht van de consor-

(1) De beslissingen zijn aan de eiser betekend 
de 9• juni 1971 en de voorziening is ingesteld 
bij ve_rzoekschrift, dat is betekend de 2• juli 
1971. Door uitspraak te doen op de voorzie
ning beslist het arrest impliciet, dat de termijn 
van een maand om zich in cassatie te voorzien 
tegen een sententie van de Raad van beroep, 
zoals dit is voorgeschreven bij artikel 477, 
lid 3, van het Gerechtelijk Wetboek, overeen
komstig de regel Pm·ia sunt non esse et non 
significw·i, slechts begint te lopen vanaf de 
betekening van ·de sententie van de Raad van 

ten D. in het dossier van de tuchtraad 
van beroep met betrekking tot de klacht 
van M. was blijven berusten, 

tenvijl, gezien uit de bewoorclingen van 
de besLreden tussensententie blijkt dat 
de tuchtraad kennis had van het feit dat 
een nieuwe klacht tegen eiser was inge
steld, de rechten van de verdediging van 
eiser geschonden werden nu eiser zijn 
verdecliging betreffende die nieuwe klacht 
niet kon uitoefenen, ook al werd het dos
sier betreffende die nieuwe klacht uit de 
debatten verwijderd. 

en terwijl daarenboven, zoals blijkt 
uit het hager v ermeld exploot van 18 mei 
1971, het dossier betreffende de nieuwe 
klacht niet uit het dossier van de zaak 
met betrekking op de klacht van M. werd 
verwijderd : 

I. vVat betreft de beslissing a lvorens 
r echt te doen : 

Overwegende dat de tuchtraad van 
beroep, door te beschouwen dat het tucht
dossier van de beroepen zaak (zaak M.), 
zoals dit hem was overgemaakt, in staat 
was om oruniddellijk te worden behan
deld, zonder · dat de fei ten die het voor
werp uitmaakten van· d e nieuwe klacht 
(zaak D.) in acht. moesten worden geno
men, en door eisers verzoek tot uitstel 
te verwerpen en te beslissen dat het dos
sier met betrekking tot de nieuwe klacht 
uit de debatten van de zaak M. zou wor
den verwijderd, de rechten van de ver
dediging niet krenkt; 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat eiser voormeld verzoek tot uit
stel ter zitting bevestigde en aandrong 
opdat, v66r alle onderzoek van het boger 
beroep, daaromt-rent zou worden beslist; 

Dat hiernit blijkt dat eiser zijn stelling 
dienaangaande voor de tuchtraad van 
beroep heeft kunnen ontwikkelen ; 

Overwegende dat de r echten van de 
verdec1iging everuuin werden geschonden 
doordat de tuchtraad van beroep, kennis 

de Orde (vgl. Gerechtelijk Wetboek, art. 469; 
koninklijk besluit m. 79 . van 10 november 
1967, art. 25, § 1, en 26, gewijzigd bij artikel66 
van de wet van 15 juli 1970 ; koninklijk besluit 
ru·. 80 van 10 november 1967, art. 25, § 1, 
en 26, gewijzigd bij artikel 67, § 1, van deze 
wet; wet van 26 juni 1963, art. 26 en 33, 
gewijzigd bij artikel 67, § 3, van dezelfde wet; 
wet van 19 december 1950, art. 12, lid 4, 
en 17, lid 1, gewijzigd bij artikel 67, § 4, van 
dezelfde wet; men raadplege cass., 10 maart 
1969 (A1'1·. cass., 1969, blz. 644). 
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hebbend van het feit dat tegen eiser een 
nieuwe klacht werd ingediend, beslist h et 
dossier betreffencle die nieuwe klacht uit 
de de batten be verwijderen en de beroepen 
zaak te behandelen zonder de feiten die 
het voor~erp uitmaken van de nienwe 
klacht in acht te nemen; chit eiser imrners 
zijn verdediging niet moest uitoefenen 
orntrent die nieuwe feiten welke de tucht
raad van beroep besliste niet in acht te 
nemen; 

Dat h et midclel niet k an aangenornen 
worden; 

II. vVat de eindbeslissing b etreft : 

O verwegencle dat uit een akte van 
gerechtsdeurwaarder van 18 mei 1971 , 
li.oudende proces-verbaal van bevinding, 
weliswaar blijkt da b op di e datum, hetzij 
tien dagen na de beslissing, een aantal 
stukken die be trekking hebbcn · op de 
nieuwe klacht (zaak D.) en welke luidens 
de b eslissing alvorens recht t e doen nit 
de debatten moesten worden verwijderd, 
nog steeds in h et dossier van d e b eroep en 
zaak b erustten; 

Overwegende echter dat het bevel van 
de beslissing alvorens recht te eben, 
luidens hetwelk « h et dossier m et be
trekking tot de nieuwe k lacht uit de 
tegenwoordige debatten zal worden ver
wijderd », duidelijk betekent dat; d e rech
ters de beroepen zaak zullen b eh andelen 
en b eoordelen zonder op de stukkeri 
betreffencle de nieuwe klacht acht· te 
slaan, he t; enige wat ten aanzien van de 
rechten van de verdediging belang heeft; 

Overwegende dat de omstandigh eid 
clat de stukken met betrekking to t de 
nieuwe ldacht niet stoffelijk uit h et dos
sier werden weggenomen, niet insluit dat 
d e lcden van de tuchtraad· van beroep, 
bij het treffen van d e beslissing, waarin 
zij ove1;igens aan hogervermelcl bevel 
herinneren, op die stukken wel acht zou
clen h ebben geslagen; dat eiser dit trou
wens niet staande h oudt; ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

0 1n die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in d e kosten. 

10 rnaart 1972.- 1e k amer.- Voo1·
zitte1·, de H. vVanters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', de 
H . de Yreese. - Gelijkluidende condu.9ie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1· , de H. Bayart. 

2e KAMER. - 13 maart 1972. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
O VEREENKOMST). - DODING. -
vVEDUWE VAN D E GETROFFENE DIE 
RECHT HEEFT OP EEN OVERLEVINGS
PENSIOEN.- BESLISSING DIE DE AAN
SPRAKELIJKE DADER VAN DE DODING 
VEROORDEELT Ollf DE WEDUWE SCHADE 
LOOS TE STELLEN, ZOJ\'TIER AFTREK VAN 
HET· PENSIOEN. - BESLISSING DIE DE 
D ADER OOK VEROORDEELT 'OiVI . HET 
BED RAG VAN HET PENSIOEN TERUG TE 
BETALEN AAN DEGENE DIE HET PEN
SIOEN BETAALT. - T EGENSTRIJDIG
HEID . 

20 CASSATIE. - 0MVANG. - 'STRAF

ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING . - CASSATIE GESTEUND OP DE 
TEGENSTRIJDIGIIEID 'I'USSEN TWEE BE
SJ.I SSINGEN VAN EENZELFDE ARREST . 

CASSATIE DIE BETREKKING HEEFT 
OP D E BEIDE BESLI SSI NGEN. 

1 o Doo?' tegenst1·ijdigheid aangetast is liet 
a?'?'est, dat cle aa1~spmkelijke clacle1· van 
een doding ve1·oordeelt om de wecluwe 
van cle get?'O fjene schadeloos te str?,lle1i, 
zonde1· ajt'l'ek van het ove?'levingspe1~
sioen clat zij geniet, op g1·ond dat . dit 
p ensioen niet de ve1·goeding is voo1; de 
doo1· een om·echtmatige daad ve?'OO?'
zaakte schacle ( 1) en dat hem nochta'ns 
ve?'OO?'cleelt o11~ het bedmg van dit pen
sioen tentg te betalen aan degene die het 
betaalt, op g1·oncl dat dit pensioen slechts 
een voo1·schot is op de aan de weduwe 
ve·rschuldi.gde schacleve?·goeding, met ,in
cleplaatistelling in de ?'echten va?i deze 
laatste (2). 

2o 1-Vannee?' een an·est tvo?·clt ven~ietigcl 
omdat twee besli.ssingen ei·van in verband 
met cle btt.?'ge?'lijke belangen tegenst1·ijdig 
.zi.in, heejt de cassatie betrelclcing op de 
beide beslissingen (3). 

_ (KIER.E EN PER.SONENVENNOO'l'SCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « R.AY
l\10ND KIERE . EN C0 », T. STAD LUIK, 
RENIER WEDUWE PLOPER, BONTEN 
WEDUWE DALEMANS, EN CONS ORTEN.) 

(1) R aadpl. cass., 6 en 28 september 1971 
(A1'1·. cass., 1972, blz. 10 en 103) . 

(2) Raadpl. cass., 11 mei 1964 (Bull. en 
PASIC., 1964, I, 968). 

(3) Cass., 28 maart 1055 (B•tll. en PASIC., 
1055, I, 832). 
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ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juni 1971 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

A. Wat de voorzieningen betreft van 
Kiere, beklaagde, en van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Raymond Kiere et Cie », die 
voor deze laatste civielrechtelijk aan
sprakelijk is : 

3. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen die tegen de 
eisers zijn ingesteld : 

c) Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat 1° de vaststelling van het be
streden arrest rechtdoende op de burger
lijke rechtsvordering van Marthe Renier, 
weduwe Ploper, die optreedt in eigen 
naam en als wettelijke voogdes over haar 
minderjarige kinderen, dat « ... genoemde 
pensioenen en uitkeringen » die deze 
burgerlijke partij heeft ontvangen, cc hier
uit volgen dat de getroffene tot het 
gemeentepersoneel behoorde, wat de oor
zaak is van alle voordelen die de burger
lijke partij heeft ontvangen >> ; cc dat het 
recht op vergoeding van de schade voort
komende uit het verlies van het deel van 
de winst van haar echtgenoot waaruit zij 
zelf en haar kinderen persoonlijk voordeel 
trokken, zijn oorzaak vindt in de schuld 
van beklaagde die aansprakelijk is voor 
het doden van genoemde echtgenoot, 
terwijl diens overlijden slechts de gelegen
beid is geweest waardoor het recht is ont
staan op bet overlevingspensioen en 
andere zelfs tijdelijke voordelen die ge
grond zijn op een verschillende rechtsoor
zaak en onafhankelijk zijn van de werke
lijk geleden schade ; dat er geen verband 
bestaat tussen die uitkeringen en de op 
artikel 1382 van bet Burgerlijk Wetboek 
gegronde vergoedingen, vermits hun oor
zaak verschillend is », en 2° de vaststel
ling van bet arrest, rechtdoende op 
de burgerlijke rechtsvordering van Me
vrouw Agnes Bonten, weduwe Dalemans, 
die optreedt in eigen naam en als wette
lijke voogdes over baar minderjarige 
kinderen, dat cc ... die burgerlijke partij 
zich in dezelfde toestand bevindt als de 
burgerlijke partij Marthe Renier ; dat om 
dezelfde redenen als die welke zoeven 
zijn opgegeven, zij dus gerechtigd is 

scbadevergoeding te eisen wegens het 
verlies van de netto beroepsinkomsten 
van haar echtgenoot, waaruit zij zelf en 
haar kinderen persoonlijk voordeel trok
ken », in strijd zijn met de redenen waar
bij, rechtdoende op de burgerlijke rechts
vordering van de stad Luik, de Correc
tionele Rechtbank te Luik, waarvan de 
redengeving in het bestreden arrest is 
overgenomen, vaststelt cc dat zij - de 
stad Luik - aan de weduwe en aan de 
erfgenamen van de brandweermannen 
Dalemans en Ploper een pensioen en een 
vergoeding betaalt, wat een kapitaal van 
1.198.935 frank voor de eerste en 
1.180.933 frank voor de tweede vertegen
woordigt » ; cc dat genoemde bedragen, 
zoals wordt voorgesclu·even bij de ge
meenteverordening van 18 november 
1942 die gelclig is verklaard op 28 mei 
1945, aan die rechtverkrijgenden slechts 
zijn en worden betaald als voorschot op 
de eventuele schadevergoeding verschul
digd door derden die voor de ramp aan
sprakelijk zijn en behoudens het recht 
terugbetaling te vorderen », en die tegen
strijdigheid van de motivering gelijk
staat met niet-motivering : 

Overwegende dat, na de eisers voor 
voornoemd ongeval aansprakelijk te heb
ben verklaard, de eerste als beklaagde 
en de tweede als burgerrechtelijk aan
sprakelijke, het arrest hen in solidum 
veroordeelt tot volledige vergoeding van 
de door verweersters Bonten en Renier 
geleden schade ; 

Overwegende dat blijkens bet arrest 
en de redenen van het beroepen vonnis 
die door dit arrest worden overgenomen, 
de verweerster, de stad Luik, overeen
komstig de bepalingen van het st.atuut 
van haar personeel, als voorscbot aan de 
verweerster Renier 1.180.933 frank en 
aan de verweerster Bonten 1.198.935 fr. 
had betaald, op voorwaarde dat zij in de 
rechten trad van laatstgenoemden tegen 
de eisers; 

Dat op grond van die vaststellingen het 
arref;lt aan de verweersters Bonten en 
Renier de volledige vergoeding van de 
door hen gel eden schade niet kon toe ken
nen, zonder zich tegen te spreken ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En . overwegende dat de vernietiging 

wegens de tegenstrijdigheid tussen twee 
beslissingen van een zelfde arrest, zowel 
op de ene als op de andere beslissing 
slaat; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat om het derde middel na te gaan, 
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dat geen ruimere cassatie zou kwmen 
meebrengen, decreteert de afstand van 
de voorzieningen van de eisers Kiere en 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid " Raymond Kiere et 
Cie », die gericht zijn tegen de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering tegen 
hen door de " Societe mutuelle des admi
nistrations publiques » ingesteld; vernie
tigt het bestreden arrest, in zover het 
genoemde eisers veroordeelt om ~chade
vergoeding te betalen aan de verweerster, 
de stad Luik, alsmede aan de verweer
sters Bonten en Renier zonder aftrekking 
van de bedragen die de verweerster de 
stad Luik aan deze laatsten als voorschot 
heeft betaald ; verwerpt de voorzieningen 
voor bet overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt de eisers Kiere en de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid <<.Raymond Kiere et Cie » 
in de kosten van de afstand van htm 
voorzieningen tegen de " Societe mutuelle 
des administrations publiques » alsmede 
in de kosten van hun voorzieningen, met 
uitzondering van die welke betrekk.ing 
hebben op de voorzieningen tegen de 
verweersters Bonten en Renier, welke 
kosten ten laste komen van laatstge
noemden ieder wat hen betreft ; veroor
deelt ieder van de andere eisers in de 
kosten van hun voorziening ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te B!jussel. 

13 maart 1972. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Ansiaux en Simont. 

2e KMIER. - 13 maart 1972. 

10 GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - STRAFVORDERING. -HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
ALLEEN. - BEVESTIGING VAN DE BE
ROEPEN BESLISSING. - VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN 
VAN HOGER BEROEP.- 0NWETTELIJK
HEID. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIE VAN DE BESLISSING 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VER-

OORDEELD. BuRGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET 
OF ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT 
VOORZIEN. - GEVOLG VAN DE CASSATIE 
TEN AANZIEN VAN DEZE PARTIJ. 

1o Wannee1• op het hoge1· beroep van het 
openbam· ministe1·ie alleen de 1·echte1' in 
hoge~· be1·oep de beslissing van de ee1·ste 
1·echte1' bevestigt, mogen de kosten van 
hoge1· be~·oep niet, zeljs niet gedeeltelijk, 
ten laste van de beklaagde wo1·den ge~ 
bmcht (1). (Wet van 1 juni 1849, 
art. 3, lid I.) 

2° Wannee1· de beslissing tot ve1'001'deling 
van de beklaagde w01·dt vemietigd op 
voo1·ziening van deze laatste en de bu1·
ge1'1'echtelijk aanspmlcelijlce pm·t~j zich 
niet of om·egel,natig in cassatie lweft 
voo1·zien, ve1·liest de beslissing waa1·bij 
deze pa1·tij voo1· de ve1'o01·deling bu1·gm·
rechtelijk aanspmkelijlc wo1·dt ve1·klaa1·d 
haa1· bestaans1·eden (2). 

(MARTENS EN ROOSENS, 
T. RIFF! EN ABD ELKADER.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. W at de voorziening van Martens, 
beklaagde, betreft : 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 3, lid 1, 
van de wet van 1 juni 1849 op de herzie
ning van het tarief in strafzaken : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat aileen bet openbaar ministerie 
boger beroep heeft ingesteld tegen de 
beslissing van de correctionele rechtbank 
op de strafvordering die tegen eiser werd 
ingesteld; 

Overwegende dat bet arrest, ofschoon 
het de beslissing van de eerste rechter 
bevestigt, eiser in de kosten van hoger 
beroep jegens de openbare partij veroor-

(1) Cass., 14 april 1970 (A1·r. cass., 1970, 
biz. 747). 

(2) Cass., 1 juni 1971 (A7'7', cass., 1971, 
biz. 971). 
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deelt en dientengevolge in die kosten 
op.i1.eemt de l:ijfsdwang clie door de eerste 
r echter tot invordering van de kosten 
van eo rste a.anleg werd uitgesproken; 

DA.t het arrest a ldus de in het middel 
v ermelde wetshepalingen schendt; 

Overwegencle dat ten deze de kosten 
van boger beroep van de strafvordering 
ten laste van de Staat rnoeten blij ven ; 

Overwegende dat voor h et overige de 
snbstantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden n a 
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

B . I n zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissin gen op de biD·gerlijke 
r echtsvorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld : 

Overwegende d t>.t, m et bevestiging van 
het beroepen vom1.is, het a rresG een prov i
sionele vergoeding aan ieclere bm·gerlijke 
partij toek ent, een deslumdigenonderzoek 
beveelt en de kosten aA.nhoudt ; 

Overwegende dat di e beslissingen geen 
eindbeslissingen zijn in de zin van arti
kel 4I6 v an het Wetbook van strafvor
d ering en geen uitspraak doen inzake 
b evoegdheid ; dat de voorziening voor
barig en d erhalve niet ontvankelijk is ; 

II. \Vat d e v oorziening b etreft van 
Roosen s, voor de eerste eiser civielrechte
lijk aansprakelijk verklaarde partij : 

A . In zove1· de voorziening gericht is 
t egen de beslissing op de rech tsvordering 
van h et openhaar ministerie tegen eiser : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op h et Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt d at eiser zijn voorziening aan h et 
openbaar ministerie h eeft doen beteke
nen; clat d e voorziening niet ontvankelijk 
IS; 

B. In zover de voorziening gericht is 
t egen de beslissingen op de burgerli jke 
rechtsvorderingen die t egen eiser zijn in
gesteld: 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is om d e reden en die aan
gegeven zijn in het antwoord op de voor
zienin g v an d e eiser Martens ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van d e eiser Roosens ; vernietigt h et 
bestreden arrest, in zover het de eiser 
Martens in de kosten van hoger beroep 
v a n de strafvordering v eroordeelt en in 
clie kosten de lijfsdwang opneemt die ten 
laste van die eiser door de eerste rechter 
werd uitgesproken, zodat de b eslissing 

waarbij de e iser Roosens voor de veroor
deling van de eerste eiser in clie kosten 
civielrechtelijk aansprakeli jk wordt ver
klaard, a ldus geen bestaansreden m eer 
h eeft ; verwerpt de voorziening van Mar
tens voor h et overige; beveelt d at van 
dit arrest, m elding zal worden gem~ctakt op 
de k ant van d e gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de eiser Roosens 
in de helft en de eiser Martens in een 
vierde van de kosten ; laat h et overige ten 
laste van de Staat ; zeg b clat er geen groncl 
is tot verwijzing. 

13 maart I972 . - 2e kamer. - Voo?'
zitte?·, d e H. P errichon, raaclsheer waa.r
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1", de 
H. Capelle. - Gelijlclttidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

2° KAMER. ·- 13 maart 1972. 

1° VERJARING. - STRAFZA.KEN. 
W ANBEDRIJF VAN ONOPZE'J"J'ELIJKE 
VERWONDINGEN.- 0 VERTREDING VAN 
HET W'EGVERKEERSREGLEl\'IENT. 
0VERTREDING DIE HET GEBREK AAN 
VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG OPLE 
VJ~RT . - VERJ"ARING. - ZONDER IN
VLOED OP DE VERJARING VAJ.'f DE 
STRAFVORDERING UITGEOEFEND ~T 

HOOFDE VAN HET WANBEDRIJF V.4N 
ONOPZETTELIJKE VERWONDINGEN. 

zo HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- ARTIKEL 1068 VA.o.'f HET GERECITTE 
LIJK WETBOEK. - NIET TOEPASSE
LIJKE BEPALING. 

I o Wa.nnee1· iemand een wa.nbecl?"'ijj van 
onopzettel·ijke venvondingen en een ove?·
t?'eding vcm het wegve?·kee?"S?'eglement ten 
lctste wo?'den gelegd, heejt de veTjcwing 
van de st?·ajvonle1·ing wegens dit lacttste 
miscl?·ijj geen invloed op cle ve?jct?"~:ng van 
de st1·ajvonle1'ing wegens het ee1·ste mis
d·rijf, zelfs inclien cle ove1·t1·ecling van 
het wegve?·kee?"S?"eglement een vctn cle 
bestandclelen is van het wanbecl1·ijj van 
onopzettelijke venvonclingen, namelijk 
het geb1·ek ctcm voo1·zichtigheicl of voo1·
zo1·g (I). 

(1) Ca.ss., 1 m a.a.rt 1!l57 (Bull. en P Asrc., 
1957, I, 725); raadpl. ca.ss., 27 juni 1!)66, 
redenen (ibid., 1966, I, 1379) en !l maart 
1972, sttpm, blz. 647. 
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2o A·rtikel 1068 vcm het Ge1·echtelijlc lF et
boelc heejt bet1·elcking op de devolutieve 
h·acht van het hogeT beToep in btwge1·l·ijlce 
zaken en niet in st1·afzalcen. 

(SCAILLET, T. VANDERVOORT, NAAi\'l.LOZE 
VENNOOTSCHAP « L'ASSURANCE LIE
GEOI SE », BONIN EN NAAi\iLOZE VEN
NOOTSCHAP « L'ALSACIENNE ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 oktober 1971 door het Hof 
van ,beroep te Brussel gewezen; 

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

Overwegende dat wegens h et ontbre
ken van belang de voorziening niet ont
vankelijk is. in zover h et arrest de straf
vordering die tegen eiser wegens de te
lastlegging B is ingesteld, door verjaring 
vervallen verklaart ; 

Over he t middel hieruit afgeleid dat 
het arrest, hoewel hev vaststelt dat de 
strafvordering die is ingesteld wegens 
overtreding van artikel 27 van h e t weg
verkeersreglement (telastlegging B), ver
vallen is, eisers veroordeling wegens onop
zettelijk doden (telastlegging A) uitslui
t end en letterlijk grondu op d e vaststel
ling dat eiser h et in de t elastlegging B 
omschreven feiG heeft gepleegd, 

te1·wijl de verjaring van de strafvorde
ring tot gevolg heeft dat het strafbaar 
feit ·waarop die rechtsvordering is ge
grond, geh eel in de vergetelheid geraakt ; 
er aldus enerzijds een kennelijke tegen
strijdigheid bestaat tussen het beschik
k end gecleelte van het arrest betreffende 
de telastlegging B en de redenen waar
door eisers veroordeling wegens de telast
legging A gerechtvaardigd wordt (schen
cling van artikel 97 van de Grondwet), 
en anderzijds h et arrest gewezen is met 
schending van artikel 21 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvorde
ring, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 30 mei 1961: 

Overwegende dat het wanbedrijf van 
onopzettelijk doden dat onder A aan 
eiser ten laste wordt gelegd, een misdrijf 
is waarvan de bestanddelen niet dezelfde 
zijn als die van het misdrijf dat in arti
J{el 27 van h et wegverkeersreglement 
wordt bedoeld en dat onder d e telastleg
ging B wordt omschreven ; 

Dat dientengevolge de bij het arrest 
vastgestelde verjaring van de strafvorde
ring bet.reffende laatstgenoemde telast
legging geen invloed heeft op de strafvor
dering ingesteld wegens de eerste telast
legging ; dat zij niet verhindert dat eiser 
wordt aangesproken wegens eli t eerste 
misdrijf, waarvan de vervolging binnen 
een termijn van drie jaren kan worden 
ingestelcl ; 

Overwegende derhalve dat, door eiser 
wegens de telastlegging A te veroorclelen 
en die beslissing te stew1en op de vast
stelling dat de gegevens van het dossier 
« aantonen dat beklaagde, thans eiser, 
blijk heeft gegeven van gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg door de snelheid 
van het door h em bestuurde voertuig 
niet te hebben geregeld zoals vereist 
wegens de plaatsgesteldheid en de belem
mering van het verkeer op dat ogenblik >> , 
het arrest artikel 21 van de wet van 
17 april 1878 dat in he t middel is aange
haald, niet heeft geschoncl.en en evemnin 
in de hierin aangevoerde tegenstrijdig
heid is vervallen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
t egen de beslissingen gewezen : 

A. op de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de verweerder Vandervoort tegen 
eiser : 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het arrest, rechtdoende over het voorbe
houd dat verweerder in eerste aanleg had 
gemaakt, aan deze laatste volledige ver
goeding toekent voor een schade die niet 
in het debat gebracht is voor de eerste 
rechter en die niet is ontstaan sedert het 
beroepen vonnis, waaruit volgt dat het 
hof van beroep artikel 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek, waarbij de devo
lutieve kracht van h et hoger beroep 
wordt bepaald, heeft geschonden : 

Overwegende cl.at a rtikel 1068 van het 
Gerechtelijk W etboek betrekking h eeft 
op de devolutieve kracht van het hoger 
beroep in burgerlijke zaken en niet in 
strafzaken ; 

Overwegende dat, toen verweerder zich 
burgerlijke partij stelde, hij voor ieder 
van zijn kinderen een provisionele ver
goeding van 50.000 frank vroeg, in 
mindering te brengen van een schade 
geraamd op 500.000 frank; 
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Overwegende evenwel dat in zijn con
clusie in hoger beroep verweerder die 
tegenberoep instelde, de verandering vor
derde van de beschikking van het vonnis, 
waarbij hem die provisionele vergoeding 
werd toegekend ; dat hij de algehele 
vergoeding van de door zijn kinderen 
geleden schade eiste en dat, volgens de 
vaststellingen van het arrest, " op dat 
punt partijen op contradictoire wijze hun 
stand punt hebben uiteengezet ter terecht
zitting van 17 september 1971 » ; dat 
aldus bij het hof van beroep en door de 
hoofdvordering en door de tegenvorde
ring het gehele geschil aanhangig werd 
gemaakt en dat het hof bevoegd was bij 
eindbeslissing over de door verweerder 
aangevoerde schade uitspraak te doen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

B. op de rechtsvordering in tussen
komst ingesteld door de verweercler Van
dervoort tegen de verweerster, de naam
loze vennootschap " L'Assurance Lie
geoise » en op de tussenkomst in de zaak 
van de verweerster, de naamloze ven
nootschap << L 'Alsacienne » : 

Overwegende dat uit de processtukken 
niet . blijkt dat eiser een geding heeft 
gevoerd met genoemde verweersters en 
dat het bestreden arrest tegen hem geen 
veroordeling uitspreekt t en voordele van 
deze laatsten ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

a. op de burgerlijke rechtsvordering 
van de verweerder Bonin tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen enkel bij
zonder middel aanvoert ; 

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

13 maart 1972 . - 2e kamer. - Voo1'
zitte?', cle H. P errichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. -
Plei~e1·, de H. Coenraets (van de balie 
te Brussel). 

2e KAMER. - 13 maart 1972. 

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- EENPARIGHEID VAN STEMMEN. -
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK 
DAT VERICLAART DAT DE STRAFVORDE
RING DOOR VERJARING VERVALLEN IS. 
-HOGER BEROEP DOOR DE PROCUREUR 

DES KONINGS. - VONNIS DAT VER
ICLAART DAT DE STRAFVORDERING NIET 
VERJAARD IS.- GEEN EENPARIGHEID 
VAN STEMMEN VEREIST VOOR HET BE
SGHIKKENDE GEDEELTE. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EENPARIGHEID VAN STEiVIll'lEN. -
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANIC 
DAT VERICLAART DAT DE STRAFVORDE
RING DOOR VERJARING VERVALLEN IS. 
- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE.- VERANDERING EN VER
OORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT 
EEN STRAF. - EENPARIGHEID VAN 
STEMiVIEN VEREIST VOOR DEZE VEROOR
DELING. 

1° Eenpa1·igheid van stemmen van de leden 
van de co?'?'ectionele 1·echtbank is niet 
ve1·eist voo1· de wettelijkheid van het 
beschikkende gedeelte dat, op het hoge1• 
be1·oep van het openbaa1· ministe1·ie, 
beslist dat de stmjvm·de1·ing niet ve1·vallen 
is doo1· ve1jm·ing, te1·wijl de politie
?'echtbanlc had ve1·lclam·d dat ze ve1jaa1·d 
was (1). (Sv., art. 2llbis.) 

2° Eenpm·igheid van stemmen van de leden 
van de CO?'?'ectionele ?'echtbank is ve1•eist 
vom· de wettelijkheid van het beschikkende 
gedeelte dat, nadat een ee1·ste beschilc
kende gedeelte, op het hoge1· be1•oep van 
het openbaa?' ministe1·ie, de beslis8ing 
van de politie1·echtbank heejt vemnde1·d 
die had vastgesteld dat de stmjvm·de1·ing 
dpo1· ve1jm·ing was ve1·vallen, de be
lclaagde tot een stmj ve?·oo?·deelt (2). 
(Sv., art. 2llbis.) 

(PROCUREUR DES ICONINGS 
TE llfARCHE-EN-FAMENNE, T. WILMES.) 

ARREST (ve1'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Marche-en-Famenne; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2llbis van het Wetboek 
van strafvordering, 

dom·dat het vonnis verweerders toe
stand heeft verzwaard, 

(1) en (2) Cass., 14 oktober 1940 (Bull. en 
PAsrc., 1940, I, 249); raadpl. cass., 19 decem
ber 1966 (A?'?', cass., 1967, blz. 500); vgl. 
cass., 26 april 1971 (ibid., 1971, blz. 824). 
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te1·wijl het niet vaststelt dat zijn beslis
sing genomen werd met eenparige stem- · 
men van de leden van de correctionele 
rechtbank: 

Overwegende dat de eerste rechter de 
strafvordering die tegen de verweerder 
werd ingesteld, verjaard heeft verklaard; 

Overwegende da~, met verandering van 
die beslissing, het bestreden vonnis ver
klaart dat de strafvordering niet verjaard 
is en dat de telastlegging bewezen is en 
verweerder tot straffen veroordeelt, zon
der vast te stellen dat de correctionele 
rechtbank uitspraak heeft gedaan met 
eenparige stemmen van haar leden ; 

Overwegende dat, in zover de correc
tionele rechtbank, in strijd met de beslis
sing van de eerste rechter, verklaart dat 
de strafvordering niet door verjaring 
vervallen was, zij geen uitspraak moest 
doen met eenparige stemmen van haar 
!eden; 

Dat het middel op dit punt naar recht 
faalt; 

Overwegende dat daarentegen ge
noemde rechtbank uitspraak moest doen 
met eenparige stemmen van haar !eden, 
in zover zij de telastlegging bewezen ver
klaart en tegen verweerder straffen uit
spreekt; 

Overwegende dat de niet-vastAtelling 
van dit vormvereiste dat substantieel is, 
het vonnis nietig maakt ; 

Dat het middel in dat opzicht gegrond 
is; 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het de telastlegging 
bewezen verldaart en verweerder tot 
straffen veroordeelt; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat van 
dit ari·est 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 

(1) Dit arrest stemt niet overeen met de 
rechtspraak van het Hof zoais ze met name 
voortvioeit uit de arresten van 14 mei 1923 
(Bull. en PASIC., 1923, I, 308), 8 mei 1950 
(ibid., 1950, I, 628), 20 juli 1951 (ibid., 1951, 
I, 799), 1 april1968 (A?'?', cass., 1968, biz.1008). 
Zie cass., 20 maart 1972, infra, biz. 687. 
Raadpl. noot onder cass., 2 juli 1951 (Bull. 
en PASIC., 1951, I, 762). Vgl. cass., 12 april 

Neufchateau, zitting houdende in hoger 
beroep. 

13 maart 1972. --:- 2e !ramer. - Vom·
zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Trousse. - Gelijkltddende conclttsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 maart 1972. 

VOORLOPIGE HECHTENIS. - AR
REST VAN DE KAMER VAN INBESOHULDI
GINGSTELLING WAARBIJ WORDT BE
SLIST DAT HET ALGEMEEN BELANG DE 
HANDHA VING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS VEREIST.- CONOLUSIE VAN 
DE VERDACHTE. - MOTIVERING VAN 
HET ARREST. 

W annee1· de ve1·dachte voo1· de kame1· van 
inbeschuldiging.9telling, die uitspmak 
moet doen ove1· de handhaving van de 
voo1·lopige hechtenis met toepassing van 
de m·tilcelen 5 en 19 van de wet van 
20 ap1'il 1874, bij conclusie, bepaalde 
omstandigheden aanvoe1·t om te betwisten 
dat het openbaa1· belang deze handhaving 
vm·eist, mag de kame1· van inbeschuldi
gingstelling, als ze deze handhaving 
gelast, zich e1· niet toe bepm·ken het 
bestaan van 1·edenen van open bam· belang 
vast te stellen, maa1· moet ze uitd1·ukkelijk 
antwoo1·den op de ve1·schillende opme?'
kingen van de ve1•dachte, zelfs indien 
daa1·in geen exceptie van onbevoegdheid 
we1'd opgewo1·pen, geen enkele exceptie 
we1·d aangevoe1·d en niet we1·d betoogd 
dat het ten laste gelegde jeit, al was het 
bewezen, geen stmfbaa?' misd1·ijf ople
ve?·de (1). (Impliciete oplossing.) 

(GOESSENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bes~reden 

1965 (Bull. en PASIC., 1965, I, 867); 4 decem
ber 1967 (A?'?'. cass., 1968, biz. 488); 18 maart 
1968 (ibid., 1968, biz. 942); 16 februari 1970 
(ibid., 1970, biz. 564). 

Bovendien kan men zich afvragen of de 
cassatie zou kunnen gesteund worden o.a. op 
artikel 97 van de Grondwet: zie dienaangaan
de bovenvermeide noot onder cass., 2 juli 
1951. 
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arrest, op 21 januari 1972 door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het micldel afgeleid 1.ut de schen
ding van· de artikelen 97 van de Grand
wet, 5 en 19 van de wet van 20 april 1874, 

doonlat het bestreden arrest, om de 
verlenging van de voorlopige hechtenis 
van eiser voor een m.aand uit te spreken 
zich er toe beperkt te overwegen " dab heb 
openbaar belang de verdere aanbouding 
wethgt », 

te?'wijl eiser in zijn conclusie had doen 
gelden dat het openbaar belang de aan
houding niet meer wettigt en daartoe 
steunde op het deskundig verslag van de 
psycbiaters uit betwelk bleek a) dat 
wmmeer luj de feiten pleegde hij onder 
invloed . van de spam1ingstoestand, te 
wijten aan de ontrouw van zijn echtge
noM. wa.s; b) hij tbans de feiten objectie
ver heeft leren bekijken en afstand gena
men heeft van zijn vrouw zodat bet 
sociale gevaar onbestaand is geworden 
en recidive niet te VTezen is : 

Overwegende dat het arrest de in het 
n1idclel aangehaalde conclusie niet beant
woorclt; 

Dat het 1niddel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde heslissing ; laab de 
kosten ten laste van de str~at; verwijst 
de zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van beroep te 
Gent. 

14 maart 1972. - 2• kamer. - Voo?'
zitte1' en Ve1·slaggeve?', de H. Delabaye, 
raadsheer waarnmnend voorzitter. 
Gelijlchtidende conclusie, de H. Depelchin, 
advocaat-generaaL- Pleite1·, de H. A. De 
Bec-ker (van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 14 maart 1972. 

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- KOSTEN VAN EEN DUITSTALIGE 
TOLK. - MOGEN NIET TEN LASTE VAN 
DE BEKLAAGDE WORDEN GEBRACHT . 

De lcosten van een Duitstalige talk op wie 
een be1'0ep moest wo1·den gedaan voo1· de 
ve1·taling van de ve1·kla1·ingen van de 

belclnagde, die de taal van de 1'echt{!ple
ging niet sp?'nlc, mogen niet ten lctste van 
deze lctatste wo1·den gebmcht ( l). (V er
drag tot bescherming van de rechten 
van de 1nens en van de fmlClan'lentele 
vrijheden, goedgeke1.ird bij de hande
li~1g van de wetgevende n1acht van 
13 ITlei 1955, art. 6-3-e; wet van 
15 juni 1935, art. 31; algemeen 
reglement op de gerechbskost;en in 
strafza.ken, uitgevaardigd hij het ko
n .inklijk besluit van 28 december 1950, 
art. 93, 3o.) 

(FISCHER.) 

ARREST. 

RET HOF; -· Gelet op bet bestreden 
arrest, op 31 december 1971 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

In zover de voorzimung gericbt is tegen 
de beslissingen gewezen over de strafvor
dering : 

I 
Over het midclel ambtshalve afgeleid 

uit de scbending van artikel 6-3-e van 
het verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en van de fm'lda
mentele vrijheclen, goedgekem·cl . bij de 
handeling van de wetgevende macht van 
13 mei 1955 : 

Overwegende dat blijkens deze bepa
lingen de kosten van de tolken 1uet ten 
laste 1nogen worden gelegd van eiser ; 

Overwegencle dat uit geen enkele ver
melding van het arrest blijkt clat dit de 
kosten van de tolk uitgesloten heeft OlTl 
de veroorcleling in de kosten die tegen 
eiser is uitgesproken ; 

En overwegende voor bet overige dat 
de substantiiile of op straffe van nietig
heicl voorgeschreven rechtsvormen wer
clen nageleefcl en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 
over de kosten betreffende de strafvorde
ring en het dienaangaande lijfsdwang 
uitspreekt ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worclen ·gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiser in de drie vierde van de 

(1) Vgl. cass., 7 oktober 1968 (A1'!'. cass., 
1969, blz. 142) en de noot; 16 februari en 
20 april 1970 (ibid., 1970, blz. 571 en 777}. 
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kosten en laat h et overige vierde ten 
laste van d e Staat : v erwijst de aldus 
beperkte zaa.k naar h et Hof van beroep 
t e Gent . 

14 maart 1972.- 2e kamer. - Voo?'
zitte?' en Ve·rslaggeve1' , de H. D elahaye, 
raadsheer waarne1nend v oorzitter. 
Gelijlcluidende conclusie, de H. Depelchin, 
arlvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 maart 1972. 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STl~AFZAKEN. -L ARREST DA'.r BESLIST 
DAT HET BELGISCH STRAFGERECHT NIET 
BEVOEGD IS OM KENNIS TE NEMEN 
VAN EEN VAN DE AAN DE BEKLAAGDE 
'TEN LASTE GELEGDE MISDRIJVEN. -OM
DAT DIT i\USDRIJF DOOR EEN VREEMDE 
LING TEGEN EEN VREElVIDELING IN HET 
BUITE]),-:LAND ZOU GEPLEEGD ZIJN. -
ARTIKEL 226 EN 227 VAN IIET "\VET
BOER VAN STRA:E'VORDERING NIET YAN 
TOEPASSING. 

2° CASSATIEJYIIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BEKLAAGDE VEROORDEELD 
ALS DADER VAN EEN MISDRIJJ<'. -
lYUDDJ~L DOOR DE BEKI,AAGDE HIERUIT 
AFGELEID DAT DE V ASTSTELLINGEN 
VAN DE BESLISSING ENKEL EEN VER
OORDELING WEGENS MEDEPLICHTIG
HEID RECHTVAARDIGEN. UITGE 
SPROKEN STRAF NIET IIOGER DAN DIE 
WELKE OP DE 1\'IEDEPLICHTIGE TOEPAS
SELIJK HL - NIET ONTVANKELIJK 
lVIIDDEL. 

1° H et mTest dat beslist dat het Belgisch 
stmJgeTecht niet bevoegd is om lcennis te 
nemen van een van de aan de beklaagde 
ten laste gelegde misd1·ijven omdat dit 
misd1·ijj doo1' een vTeemdeling tegen een 
v1·eemdeling in het buitenland zot~ ge
pleegd zijn, doet v.itspmak ove1· cle 
l'echtsmc~cht van het Belgisch ge1·echt en 
daannee ave?' de ontvankelijkheid van de 

-stmjvonle?·irw De m·tikelen 226 en 227 
van het W etboek vc~n stmjvm·de?·ing z~jn 
in een de1·gelijk geval niet van toepas
sing (1). 

(1) Haadpl. ca.ss., 21 juni 1971 (A1'1·. cass., 
1971, biz. 1064); Repm·t. pmt. d1·. belge, 
v° Competence en matie1·e 1·epnssive, nr. 52. 

2° Niet ontvctnlcelijlc, tot stewing van cle 
voo?·ziening van cle als dade1· vctn een 
misdTijj ve?'OO?'deelde beklactgde, is het 
midclel dat hieruit is ajgeleid dat de 
vctststellingen van de 1·echte?· enlcel een 
ve1·oonleling wegens m edeplicht·igheicl 
nchtvctanligen, wannee1· de t~itgesp1·olcen 
st?'af' n·iet ho ye1· is dan die we lice op cle 
medeplicht-ige van toepassiny is (2) . 
(SW., art. 69; Sv., art. 411 en 414.) 

(G1'J'l'T:I1ANN, HOLAND EN SZEBENYI , 
T. KONIG.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat de voorzienirigen be
perkt zijn tot de beslissing van veroorde
ling betreffende de t elastlegging A en d e 
beslissing over de burgerlijke rechtsvor
d ering; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de strafvor
dering m et betrekking tot de telastleg
ging A: 

Over h et middel door de eisers afgeleid 
uit de schending van de artikelen 226 
en 227 van het Wetboek van strafvorde
ring, 

doo1'dctt h et hof van beroep zich onbe
voegd verklaart wat de telastlegging B 
betreft (beclrieglijke vercluistering) en cle 
eiser s niettemin veroordeelt wat de te
lastlegging A betreft (oplichting), 

te1·wijl de rechter, die zich onbevoegcl 
verklaart t en aanzien van een misdrijf 
waarvoor hij nie~ bevoegd is, zich tevens, 
krachtens de regel vastgelegd in arti
kel 226 van het vVetboek van strafvorde
ring, onbevoegd moet verklaren om :uit
spraak te doen over een samenhangencl 
misdrijf. zelf.;; indien dit in principe tot 
zijn bevoegclheid behoort : 

Overwegende dat het hof van beroep 
zich « onbevoegcl » verklaart ?'atione lot:·i 
ten aanzien van de telastlegging B, omdat 
de feiten van deze telastlegging door 
vreemclelingen tegen een vreemdeling 
niet in Belgie zouden zijn gepleegcl ; dat 
het claarcloor bedoelt dat de Belgische 

(2) Cass., 24 augustus . 1967 (A1'1'. cass., 
1967, biz. 1337). 
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rechter zonder jurisdictie is wat die feiten 
betreft; dat het arrest vaststelt dat, wat 
de telastlegging A betreft, zekere maneu
vers en andere bestanddelen ervan in 
Belgiii plaats hebben gehad; 

Overwegende dat de in artikel 226. 
van het W etboek van strafvordering neer
geschreven regel slechts tot doe! heeft de 
onderlinge bevoegdheid van de Belgische 
rechtbanken te regelen; dat hij niet van 
toepassing is wanneer een misdrijf in het 
buitenland zou gepleegd zijn en als dus
danig buiten de jurisdictie van de Bel
giselle rechtbanken valt; dat, in zulk 
geval, bedoeld misdrijf, voor zover het 
niet behoort tot een van de gevallen be
paald bij de artikelen 6 en volgende van 
de wet van 17 april 1878, aan de j1.ll'isdic
tie van de Belgische rechtbanken ont
snapt, maar dat de in Belgiii gepleegde 
misdrijven tot de jurisdictie van deze 
rechtbanlmn blijven behoren; 

Dat h et middel naar recht faalt; 

Over het middel, door Guttman en 
Holand afgeleid uit de schending van 
artikel 496 van h et Strafwetboek, 

do01·dat het hof van beroep de eisers 
wegens oplichting (telastlegging A) ver
oordeelt, na zich eerst onbevoegd te 
hebben verklaard wa~ de bedrieglijke 
verduistering (telastlegging B) betreft, 

tenvijl, om de eisers wegens oplichting 
te kunnen veroordelen, het hof van be
roep noodzakelijk vooraf het feit van ver
duistering diende te onderzoeken en te 
beoordelen, nu het moreel element van 
de oplichting niet kon bestaan zonder een 
voorafgaande verduistering, en het hof 
van beroep het bestaan van dit element 
niet kon vaststellen, vermits het zich 
onbevoegd verklaart om over de verduis
tering uitspraak te doen ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest niet blijkt dat de feiten 
van de telastlegging A. niet konden ge
pleegd zijn indien de eisers zich niet 
schuldig hadden gemaakt aan het mis
drijf omschreven in de telastlegging B ; 

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

Over het middel, door Holand af
geleid uit de schending van artikel 66 
van het Strafwetboek, 

do01·dat het arrest, om eiser als mede
dader van de oplichting t e veroordelen, 
zich ertoe beperkt vast te stellen dat, 
hoewel hij « op het achterplan gebleven 
was, hij door het innen van de check van 
150.000 frank op 24 november 1966 ge-

toond heeft in de combine van de eerste 
twee beklaagden betrokken te zijn », 

te1·wijl zulk feit uitsluitend een daad 
van medeplichtigheid kan uitmaken : 

Overwegende dat de t egen eiser uitge
sproken straf niet hager is dan die welke 
op hem mocht toegepast worden a ls 
medeplichtige van het wanbedrijf; 

Dat het middel derhalve, bij geb1:ek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substantiiile of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenlwmstig de wet is; 

II. In zover de voorziening van Gutt
man gericht is tegen het bevel tot on
middellijke aanhouding : 

Overwegende dat, ingevolge cle ver
werping van de voorziening gericht tegen 
de beslissing van veroordeling, cleze laat
ste in kracht van gewijsde is gegaan ; dat 
derhalve de voorziening tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding geen reden 
van bestaan meer heeft ; 

III. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen cle beslissing over de burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat de eisers geen bij
zonder n1iddel aanvoeren ; 

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

14 maart 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Delahave, raadsheer waar
nemend voorzitter. :.___ Ve1·slaggeve1·, de 
H. Naulaerts.- Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
.Pleite1·s, de HH. A. Lhonneux en E. Maes 
(van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 14 rnaart 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING VAN DE MEMORIES. - MEMORIE 
VAN DE ElSER TER GRIFFIE VAN HET 
HOF NEERGELEGD NA HET VERSTRIJKEN 
VAN DE TERMIJN GESTELD BIJ ART!
KEL 420bis, LID 2, VAN HET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 
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Niet ontvanlcelijk is de memorie tot staving 
van een voorziening in st?·afzaken die 
ter g1·iffie van het H of is nee1·gelegd, na 
het ve1·st1·ijken van de te1·mijn gesteld bij 
artikel 420bis, lid 2, van het Wetboek 
van stmfvorde?·ing (1). 

(SCHAEKELS, T. BAALS EN MEEUSEN.) 

Met d e notitie overeenstemmend 
arrest. 

14 maart 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. N aulaerts. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

3" KAMER. - 15 maart 1972. 

1°BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN . - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. - RECHTER 
DIE BESLIST DAT EEN VERZOEKSCHRIFT 
NIETISINGEDIENDDOOREENREPRESEN
TATIE·VE WERKNElliERSORGANISATIE, 
MAAR WEL DOOR EEN VERANTWOORDE
LUKE VAN DE V AKVERENIGING, DIE 
OPTREEDT I N ZIJN PERSOONLIJKE NAAM 
OF I N NAAlli VAN EEN GEWESTELIJKE 
AFDELING. - VERZOEKSCHRIFT DOOR 
DE REPRESENTATIEVE W"ERKNElVillRSOR
GAN ISATIE I N GEDIEND IN N AAlVI VAN 
EEN AFDELING, DOOR TUSSENKOlliST 
VAN EEN VERANTWOORDELIJKE VAN DE 
VAKVERENIGING. - MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

2° ARBEIDSBESCHERMING. - Co
MITE VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID 
E N VERFRAAIING VAN DE WERKPLAAT
SEN . - V ERKIEZING VAN DE PERSO
NEELSAFGEV AARDIGDEN . KLACHT 
TEGEN DE LUST V A..l.'< KANDIDATEN 
VOORGEDRAGEN DOOR EEN REPltESEN 
TATIE VE WERKNEMERSORGANISATIE.
REPRESENTATIEVE ORGANISATIE DIE 
DE LIJST VAN HAAR KANDIDATEN HAND
HAAFT. - BEROEP STAAT OPEN VOOR 
DE BETROKKEN WERKNEMERS EN DE 
BETROKKEN REPRESENTATIEVE ORGANI
SATIES, ALS DUSDANIG. 

(1) Cass., 20 april 1971 (An·. cass., 1971, 
biz. 776); 19 oktober 1971, supm, b1z. 180. 

3° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LUKE ZAKEN. - MIDDEL DAT ZONDER 
BELANG IS GEWORDEN WEGENS DE 
BESLISSING VAN HET HOF OVER EEN 
ANDER MIDDEL. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

4° CASSATIE.- OMVANG.- BURGER
LUKE ZAKEN. - CASSATIE VAN EEN 
BESCHIKKING VAN EEN IN LAATSTE 
AANLEG GEWEZEN VONNIS VAN DE 
ARBEIDSRECHTBANK. - CASSATIE 
BRENGT DE CASSATIE MEDE VAN DE 
BESCHIKKING VAN HETZELFDE VONNIS 
DIE SLECHTS HET GEVOLG IS VAN DE 
EERSTE. 

1° De bewijskmcht van het Ve?'zoo,kschTift 
dat doo1· een 1·epresentatieve we?·kneme?'s
o?·ganisatie in naam van de gewestelijke 
afdeling is ingediend dam· tussenkomst 
van een ve?·antwoo1·delijke van de vak
ve?·eniging, wo1·dt miskend dam· de ?'ech
te?' . die beslist, dat dit ve1·zoeksclwift niet 
is ingediend doo1· deze 1·ep1·esentatieve 
we1·knemeTsm·ganisatie, mam· wel doo1· 
de ve1·antwoo1'Clelijke van de valcve?·eni
ging, die handelt in zijn pe1·soonlijke 
naam of in naam van de gewestelijke 
afdeling. (B.W., art. 1319, 1320 en 
1322.) 

2° I ngeval een klacht is ingediend tegen de 
lijst van lcandidaten voo1· de verkiezing 
van de pe?·soneelsafgevaa?·digden in het 
comite voo1· veiligheid, gezondheid en 
ve1:{1·aaiing van de we1·kplaatsen, die zijn 
voo1'ged1·agen doo1· een 1'ep1·esentatieve 
we?·kneme1'S01'(Janisatie, en deze o?·ganisa
tie de lijst van lwa1· lcandidaten hand
haaft, lcunnen de betTOkken we1·kneme1'S 
en de bet1·okken 1'ep1·esentatieve we?·k
neme1'801'(Janisaties, als dusdanig, be-. 
roep instellen doo1· aan de m·beids
?'echtbanlc een ve1·zoelcsclw·ift te ?'ich
ten (2). (Wet van 10 juni 1952 betref
fende de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers, als1nede de salu
briteit van het werk. en van de werk
plaatsen, art. 1, § 4, h, gewijzigd bij 
de wetten van 10 oktober 1967 en 
17 februari 1971; koninklijk besluit 
van 18 februari 1971 b e treffende de 
aanwijzing van de personeelsa fgevaar
cligden in de comites en arrondissements
comites voor veiligheid, gezondheicl en 

(2) JVIen raadplege cass., 28 apl'il 1966 
(Bull. en PASIC., 1966, I, 1087); 19 april 1968 
(A1'1'. cass., 1968, biz. 1051) en 8 m aart 1972, 
supm, blz. 639. 
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verfraaiing van de werkplaatsen, arti
kel 25.) 

3° Niet ontvankelijk is het middel dat voo1· 
de eiseT zoncle·r belctng is gewonlen 
we (fens de beslissing van het H of ove1· 
een ande·r Tnidclel van cle voo1·ziening ( 1). 

4o De beschiklcing van een in laatste aanleg 
gewezen vonnis vctn de a?·beids?·echtbank, 
die slechts het gevolg is van een ve?·nie
tigcle beschiklcing van hetzeljcle vonnis, 
moet oak wonlen ve?"nietigcl (2). 

(ALGEl\fEEN BELGISCH VAKVERBOND, · 
T. ALGEJ\iEEN CHRISTELIJK VAKVER
BOND EN PERSONENVEJ\'NOOTSCHAP ilmT 

. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID cc NOYA

TYPIE ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; -- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 mei 1971 in laatste aanleg 
gewezen door de Arbeidsrechtbank te 
Nijvel; 

Overwegende dat het vonnis de hoofd
vorderi..ngen van de verenigde vakorgani
satie van de boek- en papiernijverheid te 
Brussel en van de gewestelijke afdeling 
waals Brabant van het Algemeen Bel
gisch Vakverbond en de tegenvordering 
van het Algemeen Christelijk Vakverbond 
niet ontvankelijk verklaard heeft; 

Overwegende dat aileen het Algemeen 
Belgisch V akverbond cassatieberoep heefb 
inges teld ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1025, 
1026 van het Gerechtelijk \Vetboek, 1 
§ 4, b, van d e wet van 10 jU11i 1952 
betreffende de gezondheid en de veiligheid 
van de werlmen1ers, als1nede de salubri
teit van het werk en van de werkplaatsen, 
gewijzigd bij d e wet van 16 januari 1967, 
artikel 6, § 1, bij de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk \Vetboek, 
artikel 3-70, en bij de wet van 17 februari 
1971 , artikel 9, § 3, en 25 van het konink
lijk besluit van 18 februari 1971 betref
fende de aanwij:iing van d e personeelsaf
gevaarcligden in de conlites en arronclis
sementscomites voor veiligheid, gezond
heicl en verfraaiing van de werkplaatsen, 

(1) Cass., 23 april 1971 (An·. cass., 1971, 
blz. 818). 

(2) Cass., 3 januari 1964 (Bull. en PASIC., 

1964, I, 456). 

doonlc£t het v01mis hEieft geoorcleeld dat 
de rechtsvordering niet in naam van eise
res was ingesteld, maar in de persoonlijke 
11aa.m van een verantwoordelijke of in die 
van eEm. afcleling en dat zij derhalve niet 
ontvankelijk was, · 

te1·wijl het inleidende verzoekschrift het 
opschrift clroeg « Fecleration Oenerale du 
Travail de Belgique, section regionale du 
Brabant \Vallon, Maison du Peuple, 
24, rue de Namm·, Nivelles »en a ls onder
t.ekenaar wercl genoemcl als volgt " Le 
soussigne, J-.JVI. Overtus, responsable syn
clical F.G.T.B., 24, rue de Namill' a 
Nivelles », waaruit volgt dat het vonnis 
gewezen is met schending v'an de bewijs
kracht van het inleidende v erzoekschrift 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en 
van de wettelijke bepalingen betreffende 
het opstellen van zodanig verzoekschrift 
(schencling van de andere wettelijke bepa
lingen in het middel aangehaald) : 

Overwegende dat het vonnis het ver
zoekschrift, dat in het middel is overge
nomen, verwerpt op grond dat hot inge
cliend is in de persoonlijke namn van de 
h eer J.lVI. Overtus, verantwoordelijk aan
gestelde van een afdeling van het Alge
nl.een Belgisch Vakverbond, of in naam 
van die afdeling ; 

Overwegencle dat blijkens de geding
stukken het beroep ingesteld is op verzoek 
van het Algemeen Belgisch Vakverbond, 
gewestelijke afdeling waals Brabant, en 
door tussenkon1st van de verantwoorde
lijke van de vakorganisatie de heer Over
tus; 

Dat hieruit volgt dat het vonnis de 
bewijskracht van het verzoekschrift heeft 
1niskencl ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1, § 4, b, van 
de wet van 10 jtmi 1952 betreffende de 
gezoncll1e.id en d e veiligheicl van de werk
nemers, alsmede de salubriteit van h et 
werk en van de werkplaatsen, gewijzigcl 
bij artikel 3 van de wet van 17 juli 1957, 
§ 4, h, van dezelfde wet, gewi.Jzigcl b ij 
artikel 6, § 1, van d e wet van 16 januari 
1967, bij artikel 3-70 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerechte
lijk Wetboek, en bij de wet van 17 febru
ari 1971, 9, § 3, en 25 van het koninklijk 
besluit van 18 februari 1971 betreffende 
de aanw:ijzing van de personeelsafge
vaarcligden in de comites en arrondisse
mentsconlites voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen en 97 
van de Grondwet, 
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doo?'dat het vonnis beslist dat de 
r echtsvordering- niet kan worden inge
steld in naam van een afdeling van een 
representatieve organisatie van werlme
Iners, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, zodanige orga
nisatie, die geen r echtspersoonlijkheid 
bezit, haar benaming kan doen volgen 
door die van een afdeling en door 
de aanwijzing van het lokaal waar 
deze afdeling is gevestigd, maar niet
temin de rechtsvordering in haar per
soonlijke naam instelt, waaruit volgt 
dat het vonnis gewezen is niet scherr
ding van artikel l, § 4, b, van de 
wet van 10 j1-mi 1952, gewijzigd zoals 
hierboven gezegcl, waarbij als een repre
sentatieve vverknemyrsorgan:isatie wordt 
beschotnvcl de op het nationaal vlak ver
bonden interprofessionele organisatie die 
t en minste vijftigcluizend !eden telt en 
die vertegenwoordigd is in de Centrale 
Raad voor het beclrijfsleven en in de 
Nationale Arbeidsraad, zoncler hieraan 
enig ver eiste toe te voegen betreffencle de 
plaats van vestiging van deze organisatie 
of uit de benaming de aanwijzing van een 
afdeling uit te slui ten, en t erwijl de arti
k elen l, § 4, h, van dezelfde wet, gewijzigcl 
zoals hi erboven gezegd, en 25 van het 
kon.inldijk . besluit v an 18 februari 1971 
aan do betrokken represem;atieve organi
satie, zonder andere voorwaarden, het 
recht verleent om te h andelen (schending 
van clie wettelijke b epalingen) ; 

tweecle oncle1·cleel , het vonnis niet zegt of 
h et cle rechtsvorderin ~S niet ontvankelijk 
acht omdat zi j ingesteld is door een v er
antwoordelijk aangestelde of door een 
afcleling, zoclat de reclengeving onzeker 
en tegenstrijdi g is , a.angezien het verzoek
schri f~ a ileen door de ene, met uitsluiting 
van de andere, kan worden inges teld en 
niet door beide ; 

de1·de ondenleel, h et vom1is geen ant
woord geeft op h et middel, door eiseres 
bij conclusie aangevoerd en luidens het
welk « het Algemeen Belgisch Vakverbond 
gewest wa::ds Brabant, het nationaal 
Algemeen Belgisch Vakverbond vverkelijk 
vertegenwoordigt » zoa.ls « een bankfi
liaa.l » «de moedermaatschappij verbindt » 
(schending van artikel 97 van de Grand-
wet): · 

Overwegende dat h et vonnis erkent dat , 
het Algemeen Belgisch Vakverbond be
voegd is om te handelen ; 

Dat derhalve het antwoord op het 
eerste m iddel het onderzoek van het 1 

tweede middel overbodig maakt ; 
En overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing die op de hoofdvorde
ring is gewezen, de vernietiging mee
brengt van de besl issing gewezen op de 
tegenvordering d ie er het gevolg van is ; 

Om die redenen, vernietigt het b estre
den vonnis, in zover het de hoofdvorde
ring ingeleid bij het verzoekschrift van 
eiseres en de tegenvordering van de 
ecrste verweerster n iet ontvankelijk ver
klaart en in zover het u itspraak doet over 
de desbetreffende kosten ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltel ijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan, ter verdere b eslissing door de fei ten
r echter ; verwijst de aldus beperkte zaak 
n aar de Arbeidsrechtbank te Brussel. 

15 maart 1072. - 3e kamei·. - Voo1'
zitte1·, de H. Busin, raaclsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·sla.ggeve1·, d e H. Versee. 
- Gelijlcluirlencle conclttsie, d e H. Ducha
telet, aclvocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Simoni. 

3c KAi\'lER. - 15 maart 1972. 

1° B.EDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAEJJ:N.- ARBEIDSOVEREENKOJ\iST. "
EINDEJAARSPRE!VIIE. - \ iVERKGEVER 
BETOOGT DAT DE PREMIE SLECHTS 
BETAALD WERD WANNEER DE WINSTEN 
VAN l cET BEDRIJF l ET llfOGELIJK 
lVIAAKTEN. - RECRTER STELT VAST 
D AT DEZE PREMTE EEN ALG-Ell1EEN , 
VAST EN BLIJVEND KENMERK I ·. AD. -

BESLISSING REGELl\IATIG !VIET REDENEN 
OlVIKLEED . 

2° CASSATIEMIDDELEN. - l?URGER
LIJKE ZAKEN.- ]\,i(IDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE 
GEGEVEN REDEN . - NIET ONTVANKE
LIJK l\IIDDEL. 

3° CASSATIElVIIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MID DEL TEN BETOGE 
DAT ER OP DE CONCLUSIE GEEN ANT
WOOED IS GEC+EVEN. - p ASSEND EN 
ONDUBBELZINNIG ANTWOORD . - ]\'frD
DEL MIST FEITELIJKE GRONDSLAG. 

1° W annee1· een we1·lcgeve1· bij concltts1:e 
betoo{ft clat een eindejam·sp1'emie geen 
deel uitmaalcte van de bezoldiging van 
het pe1'soneel van het becl1·ijj, omdat deze 
slechts betaalcl we1·d wannee1· cle winsten 
van het bed1·ijj het mogelijlc maalcten, 
omlcleedt de 1'echte1' 1·egelmatig zijn be-
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sl-issing, dat deze p1·emie deel ttitmaakte 
van de bezoldiging van het pe1·soneel, 
door te wijzen op het. algemeen, vast en 
bli,jvend kenme1·k van de premie. (Grand
wet, art. 97.) 

2o Zonde1· belang en derhalve niet ontvanke
lijk is het middel, dat lc1·itiek oejent op 
een ten ove1·vloede gegeven 1·eden van de 
best1·eden beslissing (1). 

3° Feitelijke g1·ondslag mist het middel ten 
betoge dat e1· op de conrlttsie geen ant
woO?·d is gegeven, wannee1· hie1'01J in de 
bestreden beslissing passend en ondttb
belzinnig is geantwo01·d (2). (Grondwet, 
art. 97.) 

(NAAl\1LOZE VENNOOTSCHAP « STEIN & 
ROUBAIX n, T . DOYEN, NICOLAY, LE
CLERCQ, PAQUAY, LEJEUNE, li'IAQUET, 
PECHEUX, COLSON, DETRAUX EN DE

LIEGE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 mei 1971 gewezen door het 
Arbeidshof te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en, voor zoveel als nodig, van de 
artikelen 5, 14, 15, 20 en 22 van de wetten 
betreffende het bediendencontract, geco
ordineerd bij koninldijk besluit van 
20 juli 1955, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist dat 
een eindejaarspremie moet worden begre
pen in de bezoldiging van de verweerders 
die in aanmerking is te nemen voor de 
berekening van de opzeggingsvergoedin
gen waarop zij recht hebben, en die 
beslissing rechtvaardigt door de over
weging dat « die premie, die telkens over
eenstemde met een bepaald procent van 
de wedde, betaald is alle jaren die aan 
het jaar 1968 zijn voorafgegaan n, 

te1·wijl die reden geen passend ant
woord is op de conclusie waarin eiseres 
heeft betwist dat de betaling van be
doelde premie het blijvend karakter heeft 
gehad clat vereist is om ze verplicht te 
maken en heeft cloen gelden dat de ge
noemde premie « slechts betaald werd 
wa1meer de gemaakte winst dit mogelijk 
maakte n, dat het boekjaar 1968 een 

(1) Cass., 17 september 1970 en 19 maart 
1971 (A?T. cass., 1971, biz. 50 en 699). 

(2) Cass., 10 mei 1969 (.A?'?'. cass., 1969, 
biz. 874). 

rampspoedig jaar geweest was en dat « zo 
de premie de vorige jaren betaald was, 
zulks was omdat de winst van de vennoot
schap het toenmaals mogelijk maakte n, 
zodat de in het arrest vermelde omstan
digheid dat v66r 1968 de premie geregeld 
betaalcl werd niet insloou dat eiseres ver
plicht was ze ieder jaar te betalen, onge
acht de uitkomsten van het dienstjaar, 
maar aileen dat de tijdens de ruenstjaren 
v66r 1968 gemaakte winst de starting 
van een premie aan de loontrekkers van 
de onderneming had mogelijk gemaakt : 

Overwegende dat uit de uiteenzetting 
van de feiten van de zaak, die de eerste 
rechter heeft gegeven en waarnaar het 
arrest verwijst, volgt dat eiseres aan haar 
bediendenpersoneel geregeld een jaar
lijkse premie van 1,35 maal de maand
wedde uitkeerde; dat eiseres erkent dat 
haar bediendenpersoneel die uitkering 
altijd heeft gekregen; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
vaststelt clat de premie een algemeen, 
blijvend en vast kenmerk had, ze heeft 
beschouwd als integrerend deel uitma
kend van de wedde, en aldus impliciet 
beslist heeft dat zij onafhankelijk was 
van de gemaakte winst ; dat het derhalve 
passend geantwoord heeft op het verweer 
van .eiseres, te we ten dat de premie slechts 
betaald werd wanneer de gemaakte winst 
het mogelijk maakte ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en, voor zoveel als nodig, van de 
artikelen 5, 14, 15, 20 en 22 van de wet ten 
betreffende het bediendencontract, geco
ordineerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955, 

do01·dat uit het debat weliswaar was 
gebleken dat de jaareindpremie aan de 
personeelsleden van eiseres niet was be
taald in 1968, maar het bestreden arrest 
niettemin beslist heeft dat uit dit feit 
nog niet volgde dat de betaling van de 
premie uitsluitend afhankelijk was van 
de wil van eiseres en het die beoordeling 
heeft gemotiveerd door de overweging, 
enerzijds, « dat eiseres in hoger beroep 
(thans eiseres) alleen niet heeft kunnen 
beslissen over het lot van die premie, 
aangezien er besprekingen tussen · de 
sociale partners hebben plaatsgehad 
onder leiding van een afgevaardigde van 
het Ministerie van Tewerkstelling en 
Arbeid n en, anderzijds, « dat in geen 
enkel van de voorgelegde dossiers een 
stuk voorkomt waaruit zou blijken dat de 
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afgevaardigden van de vakorganisatie 
voorgoed hebben afgezien van die pre
Inie )), 

te1·wijl de hierboven overgenomen rede
nen van de bestreden beslissing dubbel
zinnig en niet terzake zijn, aangezien de 
omstandigheid dat enerzijds besprekin
gen, waarvan het onderwerp niet nader 
wordt bepaald, tussen de sociale partners 
hebben plaatsgehad en dat anderzijds het 
niet bewezen is dat d e afgevaardigden 
van de vakorganisatie voorgoed hebben 
afgezien van de premia, zowel kan betake
nan dat de jaarlijkse betaling van de 
premie een verplichting was voor eiseres, 
als dat deze uitsluitend ter beoordeling 
stond van eiseres, 

dat derhalve het arrest niet met 
redenen is omkleed naar het voorschrift 
van artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegencle dat de vaststelling, door 
het arrest, van het vast, a lgemeen en 
blijvend kenmerk van de premia volstaat 
om de beslissing te verantwoorden dat de 
gevorderde premia door eiseres verschul
digd was; 

Dat de betwiste redenen ten over
vloede zijn aangevoerd; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is wegens het ontbreken van be
lang; 

Over het clerde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 5, 14, 15, 20 en 22 van de wet
ten betreffende het bediendencontract, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955, 

doo?'dat, om te beslissen dat de bedoelde 
eindejaarspremie deel uitmaakte van de 
bezoldiging van de verweerders en dien
tengevolge in aanmerking moest komen 
voor de berekening van de hun verschul
digde opzeggingsvergoedingen, het be
streden arrest erop wijst dat eiseres « er 
zich evenmin kan op beroepen dat in som
mige door de gedaagden ·in hoger beroep 
(thans verweerders) ondertekende over
eenkomsten de mogelijkheid is vermeld 
om een eindejaarspremie als gift toe te 
kennen, die in geen geval mocht worden 
beschouwd als een weddebijslag, want de 
verdere gedraging van partijen bewijst 
dat zij het voornemen hebben gehad het 
karakter van de premie te wijzigen en 
deze op te nemen in de bezoldiging ,, 

te1·wijl de verwijzing, in vage en alge
mene bewoordingen, naar een gedraging 
van partijen, die niet nader bepaald 
wordt, onvoldoende is als wettelijke 

rechtvaardiging van de gevolgtrekking 
die het arrest maakt betreffende het 
voornemen van partijen om de betaling 
van de premie verplicht te maken, met 
afwijking van wat zij uitdrukkelijk had
den bedongen, en het derhalve voor het 
Hof niet mogelijk maakt na te gaan of 
het fait waaruit het bestreden arrest 
afleidt dat partijen voornemens waren 
l11m schriftelijke overeenkomsten te wijzi· 
gen, zodanige gevolgtrekking toeliet : 

Overwegende dat uit het verband van 
het arrest volgt dat de gedraging van 
partijen, waarnaar het verwijst, de gedra
ging is die blijkt uit de algemene, vaste 
en blijvende wijze waarop de premie 
werd toegekend en betaald ; 

Dat het· middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

doo1·dat het bestreden arrest, met be
vestiging van de beroepen beslissing, 
eiseres heeft veroordeeld om aan de ver
weerders naar gelang van de tijd de 
premie voor het jaar 1968 te betalen, 
zonder te antwoorden, al was het impli
ciet, op de regelmatige conclusie waarin 
eiseres had doen gelclen dat de genoemde 
premie aan de in haar dienst gebleven 
personeelsleden niet betaald was, behalve 
voor de maand januari, en dat zij dien
tengevolge, naar recht en naar billijld1eid, 
niet moest worden betaald aan het per
soneel dat in de loop van het jaar 1968 
was afgedankt, 

tenvijl de rechter die een eis toewijst, 
verplicht is te antwoorden op het verweer 
dat de tegenpartij regelmatig bij con
clusie heeft voorgedragen : 

Overwegende dat het arrest, nu het 
beslist had dat de premie integrerend deel 
uitmaakte van de wedde, niet verplicht 
was een antwoord te geven op feitelijke 
beschouwingen die, ook al waren zij 
bewezen, vreem.d waren aan de verweer
ders; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

15 maart 1972. - 3• kamer. - Voo?'
zitte?' en Ve1·slaggeve1', de H. Busin, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conr;lusie, de H. Duchatelet, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Van 
Ryn. 
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1e KAMER. - 16 maart 1972. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE.- BUR
GERLIJKE ZAKEN.- VoORWAARDEN. 

Om te beslissen of cle exceptie van gewijscle 
acmneembaa1· is, moet wonlen gelet op 
cle gmnclbestanclclelen van cle twee 1·echts
vonle1·ingen en oncleTzocht of cle niettwe 
aansJJmak lean wonlen ingewilli{tcl zon
cle1· het voonleel van cle vo1·ige beslissing 
ongeclaan te malcen (1). (G."'iV., art. 23.) 

(VANDERHULST, T. TILl\1ANT EN COLLETTE; 
COLLETTE, T. TILl\1ANT EN VANDERHULST.) 

ARREST (veTfaz-ing). 

RET HOF;- Gelet op het b estreden 
vonnis, op 19 januari 1971 in hoger 
beroep gewezen door de rechtbank van 
eerste aanleg te Aarlen ; 

Overwegende dat de onder de nmn
mers 4750 'en 4763 ingeschreven voorzie
ningen tegen h etzelfcle vom'lis gericht 
zijn ; dat er aanleiding bestaat om ze 
smnen te voegen ; 

Over het middel aan de twee eisers 
gemeen en afgeleid nit de schending van 
de artikelen 1351 van het Burgerlijk 
"'iVetboek, 23 tot 28 van bet Gerechte
lijk "'iVetboek en 97 van de Grondwet. 

cloonlat he t bestreden vonnis de door 
eiser voorgech·agen exceptie van opschor
ting van gecling niet ontvankelijk ver
klaart op grond dat zij in strijd is m et 
h et gezag en de luacht van gewij sde van 
b et vonnis van de vrederecht;er te Virton, 
dat bevestigd is door de rechtbank van 
Aarlen op 111 april 1970 en waarin voor 
recht wordt gezegd dat verweerder een 
lanclpa.cht had a~;tngegaan en gerechtigcl 
was zijn recht op voorkoop te doen gel
den, 

tm·w1:jl, ee1·ste onclenleel, eiser de recht
bank verzocht de zaak oe verdagen tot 
beslist was op een rechtsvordering tot 
koopvernietiging, tegen hem ingesteld 
door de verweerder bij tussenkomst ; de 
tegenvordering die aanleicl.:ing heeft gege
ven tot voormeld vonnis en de voor
noemde nietigheidsvordering noch een 
zelfde voorwerp hebben, claar de ene 
strekt tot erkem'ling van een recht van 

(1) Cass., 6 april en 5 mei 1961 '(Bull. en 
PASIC., 1961, I, 835 en 955); 8 april 1965 
(ibicl., 1965, I, 843); verg. cass., 5 december 
1969 (An·. cass., 1970, blz. 330); men raadplege 

voorkoop en d e andere tot vaststelling 
van de nietigheid van die verkoop, noch 
een zelfde oorzaak, daar de ene gegrond 
is op artikel 1778te?" van het Bmgerlijk 
Wetboek en de andere op een dwaling 
cl.:ie de toestemming ongelclig m<takt 
(schencling van artikel 1351 van het Bm
gerlijk W etboek) ; 

tweecle onde1·cleel, het vonnis a lclus onbe
antwoord heeft gelaten eisers conclusie, 
waarin wordt betoogd dat, in de onder
stelling dat de nietigheid bewezen is, de 
voorwaarde vereist voor de uitoefening 
van het recht van voorkoop, met name 
een verkoop, niet vervuld zou zijn en er 
dus aanleicling was om de Tt:itspraak op 
te schorten op de rechtsvordering strek
kende tot erkenning van het recht van 
voorkoop (schencling van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat, mn te beslissen of 
de exceptie van gewijsde ammeembaar is, 
moet worden gelet op de grondbestand
delen van de twee rechtsvorderingen en 
onderzocht of de nieuwe aanspraak kan 
worden ingewilligd zonder het voordeel 
van de vorige beslissing ongedaan te 
maken; 

Overwegende dat in het onderhavige 
gevallaat.stbedoelde beslissing een vonnis 
is van 18 november 1969, dat bevestigd 

· is in hoger beroep en waarbij worclb 
erkend dat de eerste verweerder pachter 
is en clerhalve principieel gerechtigd om 
zich te beroepen op het bij art ikel 1778te?· 
van het Bm·gerlijk vVetboek Yerleende 
recht, te weten het recht van voorkoop 
ingeval het verhuurde goecl verkocht 
wordt; 

Dat de nieuwe aanspraak die het voor
werp is van een aanhangige r echtsvorde
ring tussen Vanclerhulst en C'ollet"Ce, het 
bestaan zelf betwist van de verkoop 
waarcloor de eerste verweercler het recht 
van voorkoop heeft verkregen ; 

Dat. aldus blijkt dat de uitwijzing van 
laatstbecloelde rechtsvorclerin.g geen in
vloed h eef'C op het voordeel van de beslis
sing van 18 november 1969 ; 

Dat uit die overwegingen volgt dat h et 
bestreden vonnis zijn beslissi.ng niet wet
telijk heefL gerechtvaarcligd als het, op 
grond van de exceptie van gewijsde, af
wijzend beschikt op de vordering van de 
eisers tot opschorting van het gecling ; 

-- - ---- · - ----
H et ?"echte?·lijk gewijsde en het Ge1·echtelijlc 
Wetboek, rede uitgesproken door Eerste 
advocaat-generaal P. Mahaux ter plechtige 
zitting van 1 september 1971, A1'1'. cass., 1971, 
blz. 1 tot 66. 
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Dat het micldel gegrond is; 

Om die redene~1, voegt de zaken samen 
die onder de nmnmers 4750 en 4763 ter 
rolle zijn ingeschreven; vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan, zegt dat him·over 
zal beslist worden door de feitenrechter ; 
verwijst d e zaak naar de rechtbank van 
eerste aanleg te Marche-en-Famenne. 

16 maa.rt 1972.- 1e kamer. - Voo1'
zitte?·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggeve?·, 
Bidder de Schactzen. - Gelijlcl~tidende 
concl•ttsie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleite?·s, de HH. Simont, Van 
Hyn en Fally. 

1e KAJV[ER .. 16 maart 1972. 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLElVIENT VAN 8 APRIL 1954. 
RICHTINGSVERANDERING . - BESTUUR
DER DIE Lil\'KS WIL AFSLAAN. 
BESTUURDER DIE ZICH, WEGENS DE 
Ol\'ISTANDIGREDEN, NIET GEDRAAGT 
NAAR ARTIKEL 25, 2, d, VAN GENOEJV[D 
REGLEl\IENT.- MANEUVER DAT ONDER 
DE TOEPASSING V A-1.'< ARTIKEL 17 VAN 
DIT REGLEl\IENT VALT. 

De best~ttwde1· die, wannee1· hij links wil 
aJslaan, zich wegens de omstandigheden, 
niet gedraagt naa1· de voo7·sch1·ijten van 
a1·tilcel 25, 2, d, van het wegveJ·lcee?·s
J'eglement van 8 aJJ?·il 1954 voe1·t een 
mane~tve·r ~tit en is, de1·halve, gehouden 
tot de ctlgemene ve1·plichting een ande1· 
te laten voo1'gaan als ve1·melcl in aTti
lcel 17 van genoemd J'egle·ment (1). 

(NEUTELEERS, T. «EAGLE STAR INSURANCE 
COMPANY LIMITED )) EN PERSONENVEN
NOOTSCHAP l\1ET BEPERKTE AANSPRA
KELIJKHEID « LAROCK >>.). 

ARUEST (vm·taling). 

HET HOF ; -· Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 december 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewe7.en ; 

(1) Raadpl. cass., 21 ~~pril 1969 (An·. ca.ss., 
1969, blz. 782); 21 september 1970 (ib·id., 
1971, blz. 63); 14 december 1970 en 17 mei 
1971 (ibid., 1971, biz. 373 en 926). 

· Over het middel afgeleicl uit de schen
ding van de ~trtikelen 17 en 25-2 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 hou
dende algemeen reglement op de politie 
van. het >vegverkeer, respectieve]jjk ge
WIJzrgd brJ de artrkelen 5 en 12 van hot 
lwninldijk besluit van 30 april1963, van 
de artikelen 1382, 1383, 1384 van het 
Bnrgerlijk Wetboek en 97 van de Groncl-
wet, · 

doo1'dat h ot bestreclen arrest, dat do 
beslissing van de eerste rechter verandert 
eiser veroordeelt om aan de eerste ver: 
weerster 33.164 frank en a an de tweede 
verweerster 20.654 frank to betalen en de 
tegenvorderii1g van eiser niet gegrond 
verldaart, op grond dat, daar de weg 
:;;lechts 6,10 m. breed was en d e breeclte 
van de vrachtauto van de tweecle ver
weerster 2,38 m. bedroeg, doze vracht
auto bijna h ot hole rechtergecleelte van 
de weg innam, clat de aangestelcle van de 
tw:eede verweerster, om zo clicht mogelijk 
brJ de wegas te blrJVOn, " zwh sleehts eon 
paar. centimeter, dat wil zeggen op een 
W01111g Inerkbare wi jze, naar links zou 
hebben kunnen verplaatsen "• dat " in clio 
ornstandigheden kan worden gezegd dat 
hrJ, zonder § d van arWwl 25-2 van hot 
v erkeersreglement te hebben overtre
den, zich op tijd naar § b van hetzelfde 
artikel heeft ge~lra.gen "• dat op hot ogen
blik clat de aangestelde van de tweecle 
v erweerster zijn voornemen h eeft ken
baar gemaakt om naar links af to slaan, 
de aangestelde van eiser neg ver van hem 
verwijderd . was, dat de aangestelde van 
e1ser neg m et een of ander inhaalmaneu
ver had kunnen beginnen, en clat "hieru.it 
volgt clat de litigieuze botsing uitsluitencl 
to wijten is aan Rennotte (de aano·estelde 
van eiser) die, op een kruispu~t, eon 
weggebruiker, die reeds correct was be
gonnen naar links af to slaan, links heeft 
willen inhalen "• 

tenvijl d e weggebruiker die naar links 
wil afslaan en die, zoals hot bestreden 
arrest zulks vaststelt ten aanzien van de 
aangestelde van de tweecle verweerster 
zieh, wegens overmacht, niet gedraagt 
naar de voorschriften van artikel 25-2 
van hot koninklijk besluit van 8 april 
195.4houdende algemeen reglement op de 
pobtre van h ot wegverkeer, eon n1aneuver 
uitvoert dat onderworpen is aan de bepa
lingen van artikel 17 van hetzelfde 
koninklijk besluit en, dientengevolge, de 
andere bestuurders n1oet laton vooraaan · 

t.erwijl, derhalve, door to stelle;:;_ clat 
de aangeste~de van eiser :voor de botsing 
aansprakehJk IS omclat hlJ eon weggebrui
ker, die reeds correct was begonnen naar 

r,. 
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links af te slaan, links heeft willen inha
len, het bestreden arrest de verplichting 
van de aangestelde van de tweede ver
weerster om de andere bestuurders te 
laten voorgaan heeft miskend : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat Timmermans, aangestelde van de 
tweede verweerster, een zware vrachtauto 
met aanhangwagen bestuurde op een 
rijbaan van 6,10 m. breedte, dat toen 
hij naar links begon af te slaan om een 
dwarsweg op t,e rijden, zijn vrachtauto 
werd aangereden door het door de aan
gestelde van eiser bestuurde voertuig dat 
hem links inhaalde ; \ 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de door Timmermans bestuurde 
vrachtauto, die 2.38 m. breed is, bijna 
het hele rechtergedeelte van de rijbaan 
innam en dat hij, om helemaal tegen de 
as van deze weg te blijven, zich slechts 
een paar centimeter, dat wil zeggen _op 
een weinig m erkbare wijze, naar Jinks zou 
hebben kunnen verplaatsen; 

Overwegende dat uit deze grond blijkt 
dat Timmermans, alvorens van richting 
te veranderen om de dwarsweg aan zijn 
linkerkant op te rijden, zich niet naar 
links van de door hem gevolgde weg heeft 
begeven zoals artikel 25-2, § d, van het 
verkeersreglement dat voorschrijft; 

Overwegende dat de bestuurder die, 
wmmeer hij links wil afslaan, zich niet 
gedraagt naar voornoemde bepalingen 
van h et verkeersreglen::tent om zich naar 
links van de weg te begeven, ook al was 
het wegens de omstandigheden, een 
maneuver uitvoert en gehouden is tot 
de algemene verplichting van artikel 17 
van het verkeersreglement de andere 
bestum·ders te laten voorgaan ; 

Overwegende, derhalve, dat door te 
besli ssen dat de litigieuze botsing uitslui
tend te wijten is aan de aangestelde van 
eiser, die, op een kruispln1t, links een 
weggebruiker h eeft willen inhalen die 
zich niet naar links had begeven omdat 
de rijbaan te smal was en aldus verplicht 
was d e aangestelde van eiser te laten 
voorgaan, het arrest zijn beslissing niet 
wettelijk heeft verantwoord ; 

D at het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest behalve in zover het de hogere 

(1) Men raadplege cass., 22 maart 1957 
(B.,zz. en PAsrc., 1957, I, -887); 12 januari 1968 
(A1'1'. cass., 1968, blz. 649); FLAMME en 
LEPAFFE, L e cont,·ctl d'ent1·ep1'ise, nrs. 515-
523; FLAliUIE, Tmite des ma1'Clles publics, 
d. I, nr. 778, blz. 372; CARBONNIER, Rev·ue 

beroepen ontvankelijk verldaart ; 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. 

16 maart 1972.- 1e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, de 
H. de Waersegger. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HR. VanRyn en Struye. 

1e KAMER. - 16 maart 1972. 

1° HUUR VAN WERK.- HuuR vAN 
DIENSTEN. - WERKEN IN EEN GE
BOUW. - AANNEMING TEGEN VASTE 
PRIJS. - BEGRIP. 

20 OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN.- RECHTER 
DIE WEIGERT REKENING TE HOUDEN 
lliET EEN BEPALING VAN E:EN OVEREEN
KOMST, ZONDER DEZE WEIGERING TE 
REOHTVAARDIGEN.- NIET WETTELIJK 
GERECHTVAARDIGD ARREST. 

1 o H et opnemen in een ove1·eenkomst -van 
een bepaling tot he1·ziening van de p1·ijs 
onde1· mee1· wegens loonstijging, is niet 
o1we1·enigbam· met de aanl van eMi aan
neming tegen vaste p1·ijs (1). (B.W., 
art. 1793.) 

2o De bindende kmcht van de ove1·eenlcomst 
wonlt mislcend door het a?Test, het
wellc de1·hctlve niet wettelijk gencht
vaa1·digd is, dat weige1·t 1·elcening te 
houden met een he1·zienlingsbepaling in 
een ove1·eenlcomst met Telatieve aanne
mingssom, op g1·oncl ctlleen dat deze 
be1Jaling in de ove1·eenlcomst alleen is 
ingevoegcl in de vo1'1n van een ve1·wijzing 
naa1· een typeove1·eenlcomst tussen ande1·e 
bepalingen van technische aa1·d, zonde1• 
vast te stellen dat het alckoonl van de 
pa1·tijen geen bet1·ek!cing he~?-t't gehad op 
cleze bepaling (2). (B.\V. , art. 1134 en 
1135.) 

t1·imest1·ielle de d1·oit civil, Hl60, blz. 683 ; 
DELVAUX, Tmite des btitisse"1'S, 2• uitg., 
d. I, blz. 57; DE PAGE, d. IV, nrs. 906-907. 

(2) Men raadplege cass., 22 mei 1970 (A,.,·. 
cass., 1970, blz. 889) ; 8 mei 1971 (ibid., 1971, 
blz. 886). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ERAI », 
T. VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
« INSTITUT lliEDICO-CHIRURGICAL AR
THUR GAILLY >>.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; -· Gelet op heb bestreden 
arrest, op 23 februari 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel .afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen ll08, ll34, ll35, 
1319, inzonderheid lid 1, 1320, 1322, 
1793 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet en, voor zoveel als nodig, 1, 
§§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 
5 oktober 1955 tot regeling van de over
eenkomsten betreffende de aannemingen 
van werken, leveringen en transporten 
voor rekening van de Staat; en 13, 0, van 
de bijlage tot genoemd koninklijk besluit, . 

do01·dat eiseres in een gebouw van ver
weerster werken had uitgevoerd en haar 
had gedagvaard tot betaling van 
780.361 frank wegens schommeling van 
lonen verschuldigd overeenkomstig een 
clausule tot herziening van de aanne
mingsprijs die was opgenomen in arbi
kel 13, 0, 3, 2°, van het typebestek 
nr. 100 van 1956 betreffende de werken 
uit te voeren aan Rijksgebouwen, en het 
arrest, om eiseres af te wijzen, erop wijst 
<< dat het koninklijk besluit van 5 oktober 
1955 en zijn bijlage ... in artikel 13, 0, 
(bijlage) bepalen dat « voor de aannemin
gen van >verken, behalve bij overeenkom
sten tegen absolute aannemingssom, het 
bestek de wijze van verrekening wegens 
schommeling van lonen ... bepaalt » ; ... 
dater in artikel1, lid 1, van het bijzonder 
bestek van 10 ok.tober 1957 geen enkele 
objectieve uiteenzetting van genoemde 
wijze van verrekening voorkomb, dat het 
enkel en zonder een bepaalde bedoeling 
via het typebestek nr. 105 van 1956 naar 
het typebestek nr. 100 van 1956 verwijst; 
dat deze verwijzing bovendien verloren 
lijkt te staan te midden van een reeks 
louter technische stukken, terwijl het 
juridisch aspecb van de te sluiten aanne
ming wordt omschreven in artikel 3 van 
hetzelfde bijzonder bestek getiteld « aard 
en voorwerp van de aanne1ning » waarin 
een herzieningsclausule normaal moest 
voorkomen; ... dat a ls men zou beschou
wen dat artikel 13, 0, 3 van het bestek 
nr. 100 van 1956 was opgenomen inge
volge artikel1, lid 1, van de tekst van het 
bijzonder besbek, hieruit zou volgen dat 
de globale prijs van de aanneming, in 

0ASSATIE, 1972. - 22 

de zin van artikel 3, lid 2, van hetzelfde 
bestek, zou zijn en enkel. kan zijn de 
prijs die de aanbieding van de aannemer 
en het voorwerp van de bestelling vormt, 
namelijk het bedrag van 14.902.ll7 frank 
da1; daarna op het niet betwis-ce bedrag 
van 15.050.767 frank werd gebracht; 
... dat er, derhalve, een duidelijke tegen
strijdigheid zou bestaan tussen, enerzijds, 
de globale prijs vastgesteld overeenkom
stig heb bijzoncler bestek en als definitief 
beschouwd krachtens arbikel 3, lid 2, 
ervan en, anderzijds, de vermeerderiJ:!.g 
van deze prijs met boepassing van de 
verwijzing, in de bweede graad, naar arti
kel 13, 0, 3, van het typebestek nr. 100 
van 1956, aangenomen bij artikel 1, 
lid 1, van hetzelfcle bijzonder b estek; ... 
dat de voorrang, bij arbikel 1, lid 4, aan 
de bepalingen en voorwaarden van heb 
bijzonder bestek toegekend in geval van 
tegenstrijdigheid tussen dit bestek en de 
vorige stukken, tot gevolg heefb ten deze 
de litigieuze clausule krachteloos te 
maken », 

te1·wijl de rechter aldus de bewijskracht 
miskent · van de vermeldingen a) van 
art.ikel 1, 1°, van het bijzonder bestek 
van de aanneming dat deze aanneming 
aan de bepalingen en voorwaarden « van 
titel II van het typebestek nr. 105 . van 
1956 (centrale verwarm..ing, ventilatie en 
klimaatregeling) van het Minisberie van 
Openbare Werken onderwerpt >>; b) van 
artikel1 van genoemd typebestek nr. 105 
van 1956 naar luid waarvan « V oor zover 
er door dit typebestek niet wordt . van 
afgeweken, de aannemingen van centrale 
verwarming, ventilatie en klimaatrege
ling onder de bepalingen en voorwaarden 
vallen : ... 2° van het typebestek nr. 100 
van 1956 betreffende de werken uit te 
voeren aan Rijksgebouwen >>;c) van arti
kel 1 van genoemd typebestek nr. 100 
van 1956 volgens hetwelk «In zoverre. t;Jr 
niet wordt van afgeweken door de bepa
lingen van het bijzonder bestek, op de 
aa1meming de bepalingen en voorwaarden 
toepasselijk zijn : 1° van het onderhavig 
typebestek. Dit bestek, in zoverre er niet 
wordt van afgeweken door de voorschrif
ten van het bijzonder bestek, vormb met 
het laatstgenoemde het bestek van de 
aanneming; 2° van het koninklijk besluit 
van 5 oktober 1955 tot regeling van de 
overeenkomsten betreffende de aanne
mingen van werken, leveringen en trans
porten voor rekening van de Staat en 
van zijn bijlage dat het algemeen bestek 
vormt; d) van artikel 13, 0, 3, 2o, van 
genoemd typebestek nr. 100 van 1956 
dat bepaalt: « Voor de aa1memingen van 
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werken waarvan de in het bijzonder 
bestek vastgestelde uitvoeringstermijn 
rninstens 100 werkdagen bedraagt, heeft 
de herziening van de prijs der overeen
komst, ten einde . rekening te houden 1;net 
de schommelingen ... van de lonen, soClale 
lasten en verzekeringen, plaats als Y:olgt : 
... De te betalen sommen worden bepaald 
door op het bedrag van iedere staat van 
vordering der eigenlijke werken, vastge
steld op basis van het contract, de vol
gende formule toe te passen : 1) ... De 
contractuele waarden van de parameters 
in de hierboven vermelde formule van 
herziening worden in het bestek opgege
ven en mogen in de loop van de aanne
ming geen enkele wijziging onderga~n. 
Wanneer ze in het bijzonder bestek met 
worden opgegeven, hebben de para
meters a, b, c, respectievelijk de volgende 
overeengekomen vaste waarde : . . . ( 1) 
W anneer de aaru1eming een door de 
minister van openbare werken en van 
wederopbouw vastgesteld bedrag over
schrijdt, of wanneer er wegens de aard 
van de aanneming aanleiding toe bestaat, 
wordt de toe te passen formule in het 
bijzonder bestek bepaald »; e) van artl
kel 1, § 2, van het koninldijk besluit van 
5 oktober 1955, dat krachtens overeen
komst van toepassing is, hetwell~ _in zijn 
laatste lid bepaalt : « Ret blJZonder 
bestek mag verwijzen naar ~ypebestekken 
of naar technische voorschnften die bepa
lingen betreffende sommige typen van 
aannemingen bevatten »; f) van artl
kel 13, 0, van de bijlage tot genoemd 
koninklijk besluit, dat luidt als volgt : 
" Voor de aannemingen van werken, be
halve bij overeenkomsten tegen absolute 
aannemingssom, bepaalt het bestek de 
wijze van verrekening wegens schonnne
lingen van de lonen, van de soClale lasten 
betreffende het op de bouwplaatsen gebe
zigde werkliedenpersoneel alsmede van de 
tarieven van vervoer per spoor of te 
water » uit al deze vermeldingen blijkt 
dat de 'clausule tot herziening van het 
bedrag van de overeenkomst. wegens 
schommelingen van de lonen mtdrukke
lijk is bedongen en niet kan beschouwd 
worden als niet geschreven (schendmg 
van de artikelen 1317, 1319, lid 1, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

terwijl in elk geval de rechter, door te 
weigeren genoemde clausule toe te passen, 
aan de overeenkomst van de partijen niet 
de gevolgen toekent die eraa~ verbonden 
zijn (schendmg van de art1kelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk '\Vetboek en, 
voor zoveel als noclig, van de artikelen 1, 
§§ 1 en 2, van het koninklijk bcsluit van 

5 oktober 1955 en 13, G, van de bijlage 
tot genoemd koninldijk besluit); 

te1·wijl, door zijn beslissing hierop te 
steunen dat het bijzonder hestek via het 
typebestek nr. 105 van 1956 naar het 
typebestek nr. 100 van 1956 verwijst en 
dat deze verwijzing in de tweede graad 
verloren staat te midden van een reeks 
!outer technische stukken, de rechter geen 
rekening houdt met de regel dat de toe
stennning, ongeacht de wijze waarop ze 
uitgedrukt en gegeven wordt, de contrac
terende partijen bindt (schenclmg van de 
artikelen 1108, 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

en tenvijl de omstandigheid dat een 
contract van aanne1ning van werken in 
een gebouw, zoals ten deze, n:et een 
clausule van een relat10ve aannemmgssom 
voor een globale prijs wordt aangeg~~n 
niet uitslui~; een herziening van de pnJS, 
volgens een bepaalde wijze, te bedingen 
ten einde rekening te houden met . de 
schommelingen van de lonen (schendmg 
van de artikelen 1134, 1135, 1793 van 
het Burgerlijk vVetboek en 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat, om uit de tussen 
partijen gesloten overeenkomst met rela
tieve aannemingssom de toel?as~mg te 
weren van de clausule tot herz1enmg van 
de prijs wegens stijging van de lonen die 
in artikel 13, 0, 3 van het typebestek 
nr. 100 van 1956 is opgenomen, het arrest 
hierop steunt dat het bijzonder bestek 
van 10 oktober 1957 « enkel en zonder 
een bepaalde bedoeling » naar voornoelrl:d 
typebestek nr. 100 van 1956 verWIJSt vm 
een ander typebestek en dat deze. ver
wijzing verloren lijkt te st~an te m1dden 
van een reeks !outer techn1sche stukken ; 

Dat het arrest stelt dat als men zou 
beschouwen dat artikel 13, 0, 3 van het 
typebestek nr. 100 van 195? was opge
nomen ingevolge art1kel 1, hd 1, v~n de 
tekst van het bijzonder bestek, luermt 
een tegenstrijdigheid zou volger~. tussen 
de globale prijs die door het biJZOnder 
bestek als definitief wordt aangenomen 
en de herziening van de prijs met toepas
sing van voormeld artikel13, 0, 3, welke 
tegenstrijdigheid, krachtens een bepalmg 
van het bijzonder bestek, de voor~~ng 
van dit bestek zou meebrengen en, biJge
volg, de herzieningsclausule krachteloos 
zou maken; 

Overwegende dat, enerzijds, het opne
men van een herzieningsclausule dat 
voorziet in de aanpassinli; van de .. Prijs 
onder meer overeenkomst1g een stlJgmg 
van de lonen, niet onverenigbaar is met 
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de aard van een overeenkomst met vaste 
aannemingssom ; 

Dat, anderzijds, het arrest, hoewel het 
vaststelt dat genoemde clausule door 
verwijzing en tussen andere technische 
clausules in het contract werd ingevoegcl, 
echter niet vaststelt clat het akkoord van 
de partijen geen betrekking heeft gehad 
op deze clausule ; 

Dat, derhalve, het arrest, door te wei
geren rekening te houclen met de in de 
overeenkomst opgenomen herzienings
clausule, de in het midclel aangeduicle 
artikelen 1134, 1135 en 1793 van het 
Burgerlijk W etboek heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre- . 
den arrest in zover het over de hoofd
vorclering uitspraak doet; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houclt de kosten 
aan opdat hierover door de feitenrechter 
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

16 maart 1972. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijklttidende 
conclusie, de H . Krings, advocaat-gene
raal.- Pleite1·s, de HH. Fally en .Faures.' 

1 e KAMER. - 17 maart 1972. 

1° VERZET. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VONNIS BIJ VERSTEK. - AKTE VAN 
VERZET DIE DE MIDDELEN VAN DE 
VERZETDOENDE PAR_TIJ MOET BEVAT
TEN. DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
VERPLICHTING. NIETIGHEID BE 
DOELD IN ARTIKEL 161 VAN HET WET
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - VORMNIETIGHEID. 

20 VERZET. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- VERSTEKVONNIS. - AKTE VAN 
VERZET WAARIN DE li'IIDDEI.EN VAN 
VERZET VOORKOMEN. - 00NCLUSIE 
VAN DE VERZETDOENDE PARTIJ WAARIN 
TOT STAVING VAN HAAR VERZET OOK 
MIDDELEN AANGEVOERD WORDEN, DIE 
NIET IN DE AKTE VAN VERZET VOOR
KOMEN. - 0NTVANKELIJKHEID VAN 
DEZE ll'liDDELEN. - VooRWAARDE. 

3° BEWIJS. - BEWIJS .DOOR GESCHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. :__' AKTE VAN 

VERZET TEGEN EEN VERSTEKVONNiS . -
AKTE VAN VERZET WAARIN· MIDDELEN 
VAN VERZET VOORKOMEN. ~ 'BESLIS
SING OP VERZET DIE ANDERE MIDDELEN 
VAN VERZET ONTV ANKELIJK VER
KLAART, WELKE DOOR I>E . VERZET
DOENDE PARTIJ BIJ CONCLUSIE WORDEN 
AANGEVOERD. - GEEN MISKENl'f,ING 
VAN DE BE;WIJSKRACHT VAN DE , VER
ZETAKTE. 

4° AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- AFsTAND vAN GEDING zoNDER vo.on
BEHOUD GEDECRETEERD . __:_ · GE.VQLG. 

5o VENNOOTSCHAPPEN. 
NOOTSCHAP ONDER EEN GEJVIEENSCHAP
PELIJKE NAAliL - VENNOOTSCfuU' DIE 
NIETTEMIN RECHTSP,ERSOONLIJKHEID 
HEEFT. - GEVOLGEN. 

60 KOOP. - 0VERDRACHT VAN SOHULD
VORDERING.- AFSTAND VAN SCJHULD
VORDERING DOOR EEN VENNOOTSCHAP, 
WAARVAN DE OPRTCHTINGSAKTE NIET IS 
BEKENDGEMAAKT.- AFSTAND ZONDER 
WERKELIJKE PRIJS MET HET DOEL 
ALLEEN TE VERMIJDEN DAT DE RECHTS
VORDERING TOT BETALING VAN ·. DE 

VENNOOTSCHAP TEGEN DE RCHULDE
NAAR NIET-ONTVANKELIJK WORDT. VER
KLAARD. -· 0NGEOORLOOFDE OORZAAK . 

1 o De artikelen 1 fi 1 en 1.3 7 van het W etboelc 
van bu1·ge1'lijlce ' 1'echtsvo1·dering, die 
bepalen dat de akte van ve1·zet de midde
len van ve1·zet moet bevatten, hebben tot 
doel deze middelen te~· kennis te brengen 
van de venvee1·de1· op verzet en te ve1"mij
den dat het ve1·zet louter opscho1·tend zou 
zijn; de nietigheid waa1·van spmke in 
de ee1·ste van deze wettelijke ·bepalingen 
is een vo1·mnietigheid die in een p1·ivaat 
belang wo1·dt voo?·gescl~reven en die niet 
lean worden aangenomen wannee1· niet is 
aangetoond dat zij de ve1·wem·de1· op ve?'
zet heejt benadeeld (1). (Rv., art. 173.) 

2o en 3° De pa1·tij die ve1·zet heeft gedaan 
tegen een verstekvonnis is ontvanlcelijlc 
om bij conclusie ve1·weem~iddelen aan 
te voe1·en die niet vom·lcomen in haa1· akte 
van verzet, wanneer de ve1·we1·ende pm·tij 

(1) Men raadplege cass., 2 februari 1905 
(Bull. en PASIC., 1905, I, 119}, 13 maart 1953 
(ibi.d., Hl53, I, 535) en de noot onder cass., 
14 september 1967 (A·1.,., cass ., 1968, blz. 68). 



- 676 

op ve?·zet kennis e1·van gehad heeft ; de 
beslissing waa1·bij deze middelen ont
vankelijlc w01·den ve1·klam·d, schenclt de 
wettelijke . bepalingen tot Tegeling van de 
ve?·zetp?·ocedu?·e niet en miskent evenm·in 
de bewijskmcht van de akte van ve1·zet (1). 
(Rv., art. 161 en 437; B.W., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

4° De beslissing die zoncle1· vo01·behoucl de 
ajstand van geding clee1·etee1·t en zo
doende inhoudt dat de zaken ovm· en 
wede1· in dezeljde staat w01·den te?·ugge
bmcht alsoj e1· geen geding geweest was, 
11luit niet in dat e1· geen p1"0ceshandelin
gen bestonden van het geding waa1·van 
dooT de ajstand weTd ajgezien. (G.W., 
art. 826.) 

5° De vennootschap onde1· een gemeen
schappelijke naam waa1·van de oprich
tingsalcte niet is bekendgemaakt, heejt 
niettemin ?"echtspe?·soonlijlcheid en dien
tengevolge een ajzonde1·lijk vennogen dat 
ve1·schilt van dat van haa1· vennoten (2). 
(Gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, art. 15.) 

60 W ettelijk gm·echtvaa1·digd is de beslis
sing die wegens ongeoo1'loofde oo1·zaalc 
de ajstand van schuldv01·de1·ing doo1· een 
vennootschap, wam·van de op1·ichtings
alcte niet is bekendgemaalct, nietig ve1·
klaa1·t op g1·oncl eensdeels dat e1· geen 
we1·kelijke p1·ijs is betaald en andenleels 
dat de ajstand alleen is geschied met het 

(1) Men raadplege het arrest van 2 februari 
1905 waarvan sprake in de vorige noot. 

Zie ook : VAN LENNEP, Btwgm·lijlc p?•oces
?"ecllt, d. V, nrs. 88 en vlg; GLASSON en 
TrssiER, P1·ocedtwe civile, d. III, nrs. 848, 
849 en 851; CIIAUVEAU sur CARRE, P?·ocedu?·e 
civile, .d. II, Questions 672 en 673, d. III, onder 
artikel 437 van C. pr. eiv., CCCLXIII, 
Questions 1545 en v lg. ; GAR.SONNET en CF:ZAI<
BRu, Procedtt?'e civile, q. VI, nrs. 313 tot 
315 en 322 ; BRAAS, P?·ocech!Te civile, d. II, 
nrs. 1175 en 1297 ; Pi:mdectes belges, v 0 0JJposi
tion en matiil?"e civile, nrs. 303 en vlg. en 373 
en v lg. ; Rep. pmt. du d1·. belge, v 0 P1'Dcedtt?'e 
civile, nrs . 193 tot 195 ; Encyclopedie Dalloz, 
Procedu1·e, v 0 Opposit·ion, nrs. 1<k7 en vlg. · 

De artikelen 161 en 437 van h et Wetboek 
v a.n burgerlijke rechtsvordering zijn vervan
gen bij artikel1047,lid 4, van het Gerechtelijk 
Wetboek luidens hetwelk « de a.kte van verzet 
op stralfe va.n nietigheid de middelen van de 
eiser in verzet beva.t "· Ret verslag van de 
Koninklijke Commissn.ris voor de gerechtelijke 
hervorming wij st er diena.angn.ande op clat de 
.verplichting de grieven va.n de verzetdoendc 
partij in de akte vn.n verzet op te geven, niet 

doel de bepaling van m·tikel 11, lid 3, 
van de gecoih·dinem·de wetten op de han
delsvennootschappen te ontdttiken en 
aldtts te ve1·mijden dat de schuldenaa1· 
zich be1·oept op de niet-ontvanlcelijkheid 
van de ?·echtsvo?·de?·ing tot betaling die de 
ove1·dTagende vennootschap tegen hem 
heejt ingesteld (3). 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « VERBIST » EN 
LITISOONSORTEN, T. VENNOOTSOHAP 
NAAR DUITS RECHT « :S:UBERT ZETTEL
MEYER » EN LITISOONSORTEN.) 

ARRE.<;;T. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest , op 27 november 1970 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

/ 
Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322, 1984, 1989 en 2003 van het 
Burgerlijk Wetboek, 173, 403, 414, 421 
en 437 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 826 vanhet Gerechtelijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest, om het 
incidenteel b eroep van de eisers af te 
wijzen, beslisb « dab er geen reclen is om 
de ontvankelijkheid van heb verzeb van 
29 maart 1968 te beperken » en dienvol-

belet dat de eiser in verzet in zijn conclusie 
(( nieuwe middelen kan aanvoeren die hem 
door het onclerzoek van het dossier en van de 
besluiten van de tegenpartij zijn bekendge
m aa.k.t " (blz. 413). 

(2) Cass., 17 mei en 28 juni 1968 (A?'?'. 
cass., 1968, biz. 1143 en 1309) en de conclusies 
van Procureur-generaa.l Ga.nshof van der 
Meersch voor deze arresten, waa.rvan cle eerste 
is verschenen in Bu.ll. en PASIO., 1068, I, 1074). 

(3) Zie DE PAGE, D1·oit civil, IV, nrs. 441 
en 446 ; Pandecfes belges , v° Cession cle C?"eance, 
m·. 142; Novellas , Droit civil, IV, 2, v 0 T?·o.ns
mission des obligat·ions, nrs. 51, 162, 163, 
165 en vlg. 

Over de omvang van de straf die is voorge
schreven bij artikel 11, lid 3, van de gecoordi
neerde wetten op de ha.ndelsvennootschappen 
en over het voorwerp van deze bepa.iing, raad
plege men cass ., 18 juli 1884 (Bull. en PAsrc., 
1884, I, 292) en 7 maart 1895 (ibicl., 1895, 
I, 117), a lsmede de conclusie van Procm·eur
genera.a.l Ganshof van der l'IIeersch, to en advo
caat-generaa.l, voor ca.ss., 1,1 jlmi 1956 (Bull. 
en PASIO., 1956, I , 1111), inzonderheid, 
blz. 1123. 
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gens het goedkeurt dat de eerste rechter 
aan de verweerders heeft toegestaan, op 
hun verzet, andere middelen te doen 
gelden dan die van onontvankelijkheid 
van de vordering, afgeleid uit de beweerde 
nietigheid van de dagvaardingen van 
11 februari 1967 en 2.0 februari 1968, en 
van . ongegrondheid van de vordering 
hieruit afgeleid dat de eisers « hun con
tractuele verplichtingen verbroken heb
ben en in plaats van schuldeisers te zij!l, 
aanzienlijke bedragen verschuld1gd ZIJn 
•.• », welke middelen in voormelde akte 
zijn opgegeven, en over die andere midde
len b eslist op de gronden, « dat aan 
artikel 437 van het Wetboek van burger
lijke r echtsvordering is voldaan indien 
d e akt e van verzet ... m et redenen om
ldeed is, zij het enkel nopens zekere 
twistpunten, waar anderzijds vaststaat 
dat verweerder op v erzet van de ovenge 
middelen van zijn tegenstander reeds 
voordien had kennis gekregen en eiser op 
verzet zich uitdrukkelijk het recht heeft 
voorbehouden alle andere middelen op 
tijd en stond te doen gelden; .. . dat t en 
d eze vaststaat dat, op 8 januari 1968, 
dus v66r h et verstekvonnis, de raadsman 
v an de gemtimeerden (thans de eisers) 
een afschrift van conclusws 1.utgaande 
van zijn tegenpartij h eeft ontvangen 
waarin deze de door de appellanten (thans 
d e verweerders) aangevoerde middelen 
ontwildrelt en dat de gemtimeerden v66r 
h et verzet erop geantwoord hebben; .. . 
dat (zij) niet kunnen staande houden zich 
over de draagwijdte en de ernst van h et 
verzet geen rekenschap t e hebben kunnen 
geven ; ... dat de omstandigheden . dat de 
eerste dagvaarding t egen een dode was 
gericht en de gelntime~rrlen va~ deze 
instantie afstand doen , met van die aard 
zijn dat zij aan de brieven en conclusies 
die naar aanleiding van voormelde dag
vaarding tussen de partijen werclen ge
wisseld a lle draagwijdte ontnemen, nu 
d e gedingvoerencle partijen met Hubert 
Zettelmeyer klaarblijkelijk de firma 
« Hul;>ert Zettelmeyer » beoogden; .. . dat 
geen enkele wetsbepaling middelen, well~e 
in de redenen van het verze t met ZIJn 
begrepen, met onontvankelijkheid treft 
warineer vaststaat dat verweerder op 
verzet van deze middelen kennis heeft 
geh ad en · ze zelfs v66r het verzet h eeft 
besproken ; . .. dat indien in het verzet 
niet uitdrukkelijk opnieuw zijn aange
voerd geworden middelen welke reeds 
waren ontwildwld in vroegere conclusies, 
d eze leen1.te de belangen van d e verweer
ders op verzet niet heeft lnmnen scha 
den ; ... dat de exceptie door gelntimecr-

den opgeworpen derhalve bij toepassing 
van artikel 173 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering t evens van 
de hand dient gewezen t e worden » ; 

te1·wijl , ee1·ste on deTdeel, d e alrte van ver
zet de middelen van de opposant inhoudt 
(artikel437 van h et vVetboek van burger
Iijke rechtsvordering), wat de opposant 
niet ontvankelijk maakt om andere mid
delen aan te voeren dan die welke hij 
h eeft aangegeven in bedoelde alde, die 
aan de andere partij in de termijn van 
de wet is betekend ; het ontbreken van 
aanduiding in de akte van d e feitelijke 
middelen en de rechtsmiddelen die de 
intrekking van de aangevallen beslissing 
rechtvaardigen een onregelmatigheid ten 
gronde is welke, indien de partij zich 
daarop beroept, zelfs hij afwezigheid van 
grieven client te worden uitgesproken, en 
t erwijl de rechter derhalve d e exceptie 
niet kon afwijzen bij toepassing van 
artikel 173 van het ViT etboek :van burger
lijke rechtsvordering zonder die wetsbe
palingen te schenden (schending van de 
artikelen 173, 414 en 437 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering) ; 
terwijl de geijkte formule van d e akte 
van 29 maart 1968, die « alle andere mid
delen op tijd en stond . te doen gelden » 
voorbehoudt, niet zonder miskenning 
van de bewijskracht van die akte kan 
worden toegepast op middelen welke de 
opposanten bij hypothese reeds voorheen 
zouden hebben doen gelden (sehending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), en evlenmin 
strookt met het voorschrift van de wet 
(schending van artikel 437 van het vVet
boek van burgerlijke rechtsvordering) ; 

tweede onde1·deel, de ke1mis door d e oor
spronkelijke eiser van de verweermidde
len van zijn tegenstanders en de bespre
lcing van die middelen v66r het verzet 
niet in aanmerking lnmnen k om en om, 
in voorkomend geval, de striktheid van 
de in artikel 437 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering neergelegde 
regel soepeler te maken dan indien be
doelde middelen die zi jn welke de partij, 
t hans opposante, zelf of door een ge
m achtigde heeft meegedeeld aan de oor
spronkelijke eiser (schending van d e arti
kelen 421 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, 1984, 1989 en 2003 
van het Burgerlijk V\Tetboek), de omstre
den middelen die zijnde v an officieuze 
conclusies welke d e rechter constateert 
te zijn genomen « voor zoveel a ls nodig 
door Hubert Zettelmeyer die overleden 
was », de beslissing de exceptie van de 
eisers slechts heeft kunnen afwi jzen 
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wegens de verkregen kennis en de door 
hen gedane bespreking van bedoelde 
middelen met schending van bovenge
melde wettelijke regels (schending van 
artikelen 421 en 437 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1984, 
1989 en 1003 van het Burgerlijk Wet
hoek) en met miskem1ing van de bel~·ijs
kracht van het geschrift van 29 maart 
1968 (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) ; zo het arrest vaststelt dat " de 
gedingvoerende partijen met Hubert Zet
telmeyer klaarblijkelijk de flrma Hubert 
Zettelmeye]:' beoogden », er blijft dat deze 
stalling ononderbroken werd bestreden 
door de verweerders tot met de afstand, 
door de eisers in hun tweede aanvullende 
conclusies van 15 mei 1970, van het door 
lnm exploot van 11 februari 1967 ino·e
leide geding ; de kennis van de omstreden 
midclelen waarvan het arrest gewaagt 
.derhalve de kennis niet kan zijn door 
het arrest bestempelcl als zijnde die 
van de middelen door de verweer
ders voorbehouden in hun alde van ver
zet van 29 maart 1968, tenzij met schen
ding van het gerechtelijk contract, aan
gegaan door de conclusies welke de par
tijen v66r bedoelde afstand van geding 
hadden genomen (schending van arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), en 
met miskenning van de bewijskracht van 
de conclusies die tot dan toe door de 
verweerders waren genomen (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), en dienvolgens 
door de beslissing niet in aanmerking kon 
worden genomen om de exceptie van de 
eisers af te wijzen (schencling van de 
artikelen 421 en 437 van het Wetboek 
van bm·gerlijke rechtsvordering en 97 
van de Grondwet); 

de1·de ondenleel. de afstand van geding, 
die door het arrest zonder voorbehoud 
wordt gedecreteerd, inhoudt clat de zaken 
worden teruggebrach~ in dezelfde staat 
alsof er geen door het exploot van de 
eisers van 11 februari 1967 ingeleicl 
geding geweest was (artikel 826 van het 
.Gerechtelijk Wetboek, oud artikel 403 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vorclering) ; door nietternin een uitwer
king tussen de partijen te geven aan 
conclusies welke in bedoelcl gecling offi
cieus werden meegecleelcl en aan de kennis 
of aan de besprelring van de daarin ver
vatte middelen, het arrest artikel 826 
van het Gerechtelijk W etboek (of, voor 
zoveel als nodig, artikel 403 van het vVet
boek van burgerlijke rechtsvordering) 
schendt; terwijl het arrest, door op die 
gronclen de exceptie van de eisers af te 

wijzen, de artikelen 437 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering en 97 van 
de Gronclwet schendt : 

Overwegende dat artikel 437 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, hetwelk in verband client gesteld te 
worden met artikel 161 van gezegd wet
hoek, tot cloel heeft de verweerders op 
verzet m kenms te stellen van de midde
len . ~o~ verzet en zulks reeds bij de ver
schiJnmg op de terechtzitting, ten einde 
nutteloze verdagingen te voorkomen; dat 
de door die wetsbepalingen gestelde nie
t1ghe1d slechts een vormnietigheicl uit. 
maakt, die in een privaat belang wordt 
voorgeschreven ; 

Overwege~1de dat, met betrekking tot 
de door de e1sers op grand van artikel 43 7 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordermg mgeroepen nietigheid van de 
akte van verzet, die van de verweerders 
uitgaat, in zover zekere micldelen erin 
niet warden aangecluid, het hof van 
beroep dit verzuim dienvolgens terecht 
als een vormverzuim heeft beschouwcl 
dat, vermits het. ten cleze de belangen 
van de e1sers met kon schaclen geen 
nietigheid meclebracht; clat het 'arrest 
inclerclaacl constateert eerst clat de akte 
van verzet gemotiveerd was en, in 't bij
zonder, de met1gheclen van de inleidencle 
dagvaarclingen im·iep, ten tweecle clat de 
eisers van de andere bedoelcle micldelen 
in kennis warden gesteld door vroegere 
conclusJes genomen op naam van Zettel
meyer Hubert handelende onder de fuma
naam <~ Firma Hubert Zettelmeyer », 
conchl:s1es waarvan htm niet kon ontgaan 
dat ZIJ. !uettegenstaande hun opschrift in 
werkehJkheJd voor de " Firma Hubert 
Zettelmeyer » genomen waren en die 
kla~rblijkelijk cleze flrma beoogden; ein
clehJk dat de e1sers zelf die conclusies v66r 
het verzet hebben besproken; 

Overwegende dat het arrest, door alzo 
te beslissen, de bewijskracht van de akte 
van verzet niet miskent · dat wat de 
miskenning betreft van ' de 'bindende 
kracht en de bewijskracht van de conclu
sie~ van de partijen, het middel in gebreke 
bh]ft de conclusies te bepalen waarover 
het gaat; 

Overweg;ende dat zo de eisers, na op 
20 februan 1968 een nieuwe dagvaarcling 
aan gezegde flrma te hebben gestum:d, 
afstand. declen van de procedure inge
steld biJ de op 11 februari 1967 aan Zet
telmeyer Hubert gerichte clagvaarding, 
zulks m et wegneemt dat de eisers, v66r 
het clecreteren van die afstand door het 
arrest, regelmatig van de litigieuze mid
delen kem1is lu·egen ; 
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Overwegende dat het middel dienvol
gens niet kan aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 537, 1134, 
1197, 1200, 1214, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van 
de hypotheekwet van 16 december 1851, 
1, 2, 11, lid 3, 15, 17 en 189 van de 
gecoi:irdineerde wetten op de handelsven
nootschappen, en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest onontvan
kelijk verklaart de eis, ingesteld door de 
Jitisconsorten Verbist (de eisers sub 2) als 
enige vennoten en vereffenaars van de 
onregelmatige vennootschap onder ge
meenschappelijke naam « Gebroeclers Ver
bist Freres " waarmee de verweerclers 
gecontracteerd haclclen, om de redenen 
dat deze vordering « aileen kan worden 
beschouwd als ingesteld ten verzoeke van 
deze vennootschap zelve " en « dat, nu 
deze vordering uitgaat van een onregel
matige vennootschap, waarvan de akte 
van oprichting nooit werd bekendge
maakt, zij noodzakelijk ingaat tegen het
geen bij artikel 11, lid 3 van de gecoi:irdi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen worclt voorgeschreven "• 

tenvijl, ee1'8te onde1·deel, de inleidende 
exploten met hun bijlagen en de conclu
sies van de eisers niet uitsloten dat deze 
laatsten als enige vennoten van de tussen 
hen bestaan hebbencle onregelmatige ven
nootschap onder gemeenschappelijke 
naam, de schuldvorcleringen uitoefenden 
.welke zij op de verweerster haclden en 
.welke uit de eenzijdige verbreking van 
het contract voortsproten; de grond, clat 
de vorclering « aileen >> kon worden be
schouwd ~Is door de vennootschap inge
steld, heu gerechtelijk contract schendt 
(schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek) en de be~Yijskracht 
miskent van voormelde akten, inzoncler
heid van de dagvaarcling van 20 februari 
1968 en de claarbij gevoegcle overeen
k€Jmst van 30 december 1966 (schencling 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk vVetboek); 

tweede onderdeel, onder voorbehoud van 
de scheiding van de patrimonia, de per
soonlijkheid van de vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam praktisch ge
lijk is aan die van de vennoten, die zelf 
handel drijven onder een firmanaam, en 
terwijl, zo deze laatsten gehouden zijn 
tot de schulden van de vennootschap 
alsof het hun eigen schulden zijn (arti
kel 17 van de gecoi:irclineercle wetten op 
de hanclelsvennootschappen), hieruit valt 
af te leiden dat, als keerzijde daarva.n, de 

schuldvorcleringen van de · vennootschap 
in gemeenschappelijke naam de schuld
vorderingen zijn van de vennoten, geza
menlijk in die hoeclanigheid ; terwijl, door 
uit te sluiten dat door hun dagvaarding 
de eisers, als vennoten, hun schuldvorde
ring op de verweerders konden uitoefe
nen, het arrest de gevolgen miskent, ten 
aanzien van de patrimonialiteit van de 
vennootschapsschuldvorcleringen, van de 
rechtspersoonlijkheid met onvolkomen 
gehalte van de vennootschappen onder 
gemeenschappelijke naam (schending van 
aile in het micldel aangeduicle bepalingen, 
uitgezonclerd de artikelen 1134, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 11, lid 3, van de gecoi:irclineercle 
wetten op de handelsvennootschappen 
en 97 van de Grondwet); terwijl, aange
zien de groncl van niet-ontvankelijkheid, 
omschreven in artikel 11, lid 3, niet toe
passelijk is op de vorclering ingestelcl door 
de eisers in htm hoedanigheid van venno
ten van een onregelmatige vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam, de in 
het arrest gedane aanhaling van die tekst 
de onontvankelijkheid welke het decre
teert niet kan rechtvaardigen (schending 
van deze wetsbepaling en van artikel 97 
van de Grondwet) : 

"\Vat het eerste onderdeel betreft 

Overwegencle clat de eisers Verbist hun 
vordering instelden « handelende zowel 
in eigen naam, ut singuli, als in hun hoe_
danigheid van enige leden-vennoten en 
vereffenaars van de feitelijke vennoot
schap of vennootschap onder gemeen
schappelijke naam Verbist Freres en/of 
Gebroeders >> ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na beslist te hebben dat de genaamden 
Verbist, ttt singuU, geen l'echten konden 
cloen gelden bij gebrek aan rechtsverband 
met de partij Zettelineyer, oorcleelt dat 
de vordering die zij als vennoten en ver
effimaars instelden aileen kan beschouwd 
worden als uitgaande van de onregel
matige vennootschap zelve : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door die interpretatie geenszins de bewijs
kracht van de becloelcle proceclureakten 
miskent; dat na de vordering te hebben 
onclerzocht uit het stanclpunt van de 
eigen rechten van de genaamden Verbist, 
er geen andere mogelijkheid openstond 
clan de vordering nog t e onderzoeken als 
uitgaande van de vennootschap zelve ; 

Dat het eerste ondercleel feitelijke 
grondslag mist; 

"\Vat het tweede onclerdeel betreft : 
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Overwegende dat de eisers ten on
rechte aanvoeren dat de schuldvorderin
gen van de vennootschap onder gemeen
schappelijke naam de schuldvorderingen 
zijn « van de vennoten, gezamenlijk in 
die hoedanigheid >>, zodat de sanctie van 
artikel 11, lid 3, van de gecoiirclineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
zijnde de niet-ontvankelijkheid van de 
vordering, ingesteld door de vennoot
schap waarvan de stichtingsakte niet 
werd bekendgemaakt, niet van toepassing 
zou zijn op d e vordering door hen zelf 
als vennoten ingesteld ; 

Overwegende dat de vennootsch.ap 
onder gemeenschappelijke naam waarvan 
de stichtingsakte niet werd bekendge
maakt, niettemin de rechtspersoonlijk
heid bezit, en bijgevolg een patrimonimn 
dat onderscheiden is van dat van de 
.vennoten; dat, vermits het hof van be
roep de ontstentenis van rechtsverband 
tussen de partij Zettelmeyer en de ge
naamden Verbist had vastgesteld, het 
terecht geoordeeld heeft d at de litigieuze 
schuldvorderi.J.l.gen aileen tot het patri
monium van de vennootschap behoor
den; 

Dat het tweede onderdeel naar recht 
faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 8, 537, 
110I, 1102, 1106, ll26, 113I, 1133, 
1134, ll35, 1142, 1145, I594, I598, 
I689 en I690 van hetBurgerlijk Wetboek, 
7 en 8 van de hypotheekwet van I6 de
cember I85I, 2, 4, ll, lid 3, I5 en I78 
van de gecoiirdineerde wetten op de 
handelsvennootschappen en 97 van de 
Grondwet, 

clo01·dat, nu het arrest moest kennis 
nemen van de vorderingen, respectieve
lijk ingesteld in een zelfde gecling tegen 
de verweerders : I 0 door de eisers sttb 2 
in hun eigen n aam ttt singttli, 2° door 
dezelfde in hun hoedanigheicl van enige 
leclenve1moten en vereffenaars van de 
onregehnatige vennootschap onder ge
meenschappelijke naam « Gebroeclers 
,Verbist Freres >>, en 3° (en in hoofdorde) 
door eerste eiseres als overne1ner van aile 
schuldvorderingen van de andere eisers, 
te welken titel ook, op de verweerders 
tengevolge van de eenzijdige verbreking 
van een contract van concessie van uit
sluitende verkoop met onbepaalde duur, 
na te hebben vastgesteld dat zowel voor 
het Landgericht te Trier, waar zij als 
eisers optraden, als bij wijze van verweer 
in de vorderi.J."lg ru· . I van het onclerhavig 
geding, de verweerders het; bestaan van 

de vennootschap onder gemeenschappe
lijke naam hadden erkend, en na de vor
dering nr. I ongegrond en de vordering 
nr. 2 onontvankelijk te hebben verklaard, 
bedoeld arrest, uitspraak doende over de 
vordering nr. 3, deze insgelijks ongegrond 
verklaart, om de redenen clat : a) de 
cessie van schuldvordering nietig was wijl 
zij op een onrechtmatige oorzaak be
rustte, « . .. bedoelde overeenkomst dar
halve tot doel heeft de wet te omzeilen, 
door de darden het middel uit handen te 
nemen dat d_e wetgever door art;ikel II, 
lid 3, van d e gecoiirclineerde wetten op de 
handelsvennootschappen hm1 ter be
schik.ki.ng heeft gesteld ter vrijwaring van 
het a lgemeen belang >>, en b) in de onder
stalling dab die cessie gelclig is, de over
nemer niet meer rechten kon hebben clan 
de overlater, «de betwiste cessie orunoge
lijk tot gevolg kan hebben het afgestane 
r echt te zuiveren van de gebreken welke 
h et aankleven >>, waaruit volgt d a t de 
verweerders ten opzichte van de perso
nenvem"lootschap met beperkte aanspra
k elijk.ll.eid Verbist gerechtigcl blijven .zich 
te beroepen op voornoemcl artikel ll, 
lid 3 ; 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, uit het bestaan 
van de oru·egelmatige vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam " Gebroeclers 
Verbist Freres », onder meer voor haar 
vereffening (artikel I78 van de gecoiirdi
neerde wetten op de hanclelsvennoot
schappen), de patrimonialit;eit in haren 
hoofcle voortvloeit van de schulclvorcle
ringen ontstaan uit tot haar m aatschap
pelijk cloel b ehorencle verrichtingen (arti
kelen 2, 4 en I5 van evengenoemde wet;
ten, 7 en 8 van de hypotheekwet) ; de 
proceclurehindernis, die voortspruit uit 
artikel ll, lid 3, de insi;elling van de vor
clering door de oru·egehnatige vennoot
schap belet, maar noch de substantia van 
het recht, noch de rechtsb ekwaamheid 
daarover te beschikken aantast (de arti
k elen 8, 537, I594, I598, I689 en I690 
van het Burgerlijk Wetboek) ; de over
eenkomsten de partijen die ze hebben 
aangegaan tot wet strekken en te goeder 
trouw moeten worden ten uitvoer ge
bracht (artikelen ll34 en ll35 van het 
Burgerlijk W etboek), de eruit ·voort
vloeiencle verbintenissen elkaars tegen
prestatie zijn (artikelen llOI , ll02, ll06 
en ll26 van het Burgerlijk Wetboek) en, 
bij niet-tenuitvoerbrenging, in schade
vergoeding worden opgelost ( artike
len ll42 en ll45 van het Burgerlijk vVet
boek); terwijl uit voormelcl artikel ll, 
lid 3, dat niet van openbare orde is, voor 
de schuldenaar geen enkel v erkregen 
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recht op niet-delging van zijn schuld 
voortvloeit (artikelen 6, 1131 en 1133 
van het Burgerlijk Wetboek); terwijl, 
-door te weigeren de verweerders te dwin
gen tou delging van hw1. schuld jegens 
·eerste eiseres, overnemer van de schulcl
vordering, die haar rechten heeft ont
vangen van de vennoten-vereffenaars van 
·de om·egelmatige vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam, onder voor
wenclsel van nietigheid van de cessie 
wegens onrechtroatige oorzaak, het arrest 
=eergemeld artikel 11, lid 3, en de geza
menlijke, in dit onderdeel van het middel 
.aangeduide wetsbepalingen schendt, en 
niet passend met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onde1·deel, artikel 11, lid 3, van 
·de gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen een rechtsplegingsex
·Ceptie is, die enkel kan worden opgewor
pen tegen de vordering, ingesteld door 
een vennootschap waarvan de akte van 
·oprichting niet zal zijn bekendgeroaakt ; 
terwijl, door de vordering ingesteld door 
·de eerste verweerster (lees eiseres) perso
nenvennootschap met beperkte aanspra-
1~elijkheid Verbist, regelmatige en over
nemende vennootschap, ongegrond te 
verklaren om de reden dat het door haar 
verworven recht aangetast zou blijven 
·door het gebrek waardoor het in het 
patrimoniwn van de overlater was aan
getast, het arrest de wettelijke regel van 
zijn aard afwendt, door hem tot een 
grondregel te maken (schending van 
meergemeld artikel 11 , lid 3), en de 
gevolgen daarvan u.itbreidt buiten de 
grenzen die de tekst ervan toelaat (scherr
ding van dezelfcle bepaling en van arti
kel 97 van · de Grondwet) : 

Overwegende clat het arrest in feite 
·en dienvolgens op onaantastbare wijze 
vaststelt, onder meer op grond van het 
·ontbreken van een werkelijke prijs, dat 
de overclracht van schuldvordering door 
de onregelmatige vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam aan de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
l celijkheid « Verbist n enkel geschiedde 
met het doel de bepaling van artikel 11 , 
lid 3, van de gecoordineerde wetten op de 
nandelsvennootschappen te ontduiken en 
.aan de derclen het voorcleel van de erin 
gestelde sanct.ie te ontnemen; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
·Op grond van die vaststelling, de over
·dracht als met een ongeoorloofde oorzaak 
behept heeft k=en beschouwen en 
.aldus een passende reden h eeft opgegeven 

om gezegde overdracht nietig te verkla
ren; 

Overwegende dat, door de overdracht 
wegens wetsontduiking nietig te verkla
ren, het arrest, verre van bovenvermelde 
wetsbepaling van haar doel af te wenden, 
integendeel er de normale uitwerking van 
verzekerd heeft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

17 maart 1972.- 1e kamer.- Voo1'
zitte1' en Ve1·slaggeve1·, Ridder Rutsaert, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclttsie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HH. Dassesse en Faures. 

1 e KAMER. - 17 maart 1972. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUR. - BEZET1'ING TOEGESTAAN 
TER BEDE. - WET VAN 30 APRIL 1951 
OP DE HANDELSHUUROVEREENKOlliSTEN 
NIET VAN TOEPASSING. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT ZONDER 
BELANG IS GEWORDEN WEGENS DE 
BESLISSING VAN RET HoF OVER EEN 
ANDER lli!DDEL. - NIET-ONTVAJ\'XE
LIJKHEID. 

1° De 1·echte1· stelt soeve1·ein in feite vast 
dat ttit de ove1:eenkomst van de pa1·tijen 
en ttit de omstandigheden van de ove1·
eenkomst wam·in deze we1'Cl gesloten, 
blijlct dat de gemeenschappelijke bedoe
ling van de pa1·tijen is geweest, zonde1· 
enige gedachte van wetsontdttUcing, 
slechts een 1·echt van bezetting te1· bede 
van het in gebntik gegeven goed tot 
stand te b1·engen, te1· ttitslttiting van elke 
huu?"Ove1·eenkomst, en beslist wettelijk dat 
de litigiettze ove1·eenkomst geen hutw
ove?'eenkornst is en mee1· bepaald geen 
handelshmw·oveTeenkomst en dat zij de1'
halve niet onde1· de toepassing valt van 
de wet van :gn ap1·il 1.951 op de handels-
htttt1'0VeTeenlcomsten ( 1). · 

(1) Cass., 30 april 1971 (A1'1'. cass .. 1971, 
blz. 847) en de noot 2, blz. 847; cass. fr., . 
20 december 1949 (8., 1950, I, 61). Zie ook: 
A. TscHOFFEN en lli. DUBRU, Les baux com
merciaux, nr. 25; M. La HAYE en JoR VAN 
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2° Niet ontvankelijk is het middel, dat voo1· 
de eiser zoncle?· belang is gewo1·den we gens 
de beslissing van het Hot' ove1· een ande1· 
middel van de voo1·ziening (1). 

(BERNAERTS, T. YERLOY EN MOERMAN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 januari 1971 in hager be
i·oep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen ; 

Over het eerate middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1709 van het 
Burgerlijk W etboek, 1, 2 en 3 vervat in 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten, gewijzigd door de 
artikelen 1 van de wet van 29 juni 1955 
en 48, § 4, van de wet van 5 juli 1963, 

doo1·dctt het vonnis de vorderingen van 
de verweerders gegrond verklaart, welke 
strekten tot veroorcleling van eiser om 
de goederen van de verweerders te ont
ruimen, welke eiser sinds februari 1970 
in gebruik had en waarin hij een handel 
in tweedehandswagens exploiteerde, om 
de reden da-u de verweerders aan eiser 
slechts een bezit ter bede hadden toege
staan, clat de overeenkomst ter bede of 
te precairen titel geen huurovereenkomst 
uitmaakt welke onderworpen is aan de 
wet op de handelshuurovereenkomsten, 
ook indien een bijna normale tegenpresta
tie voor het bezit wordt bedongen, dat de 
overeenkomst ter bede gekemnerkt wordt 
door de afwezigheid van bedongen duur
tijd van het contract derwijze dat de 
eigenaar zich het recht voorbehoudt op 
ieder ogenblik over de zaak te kunnen 
beschikken, dat een zeer korte opzegging 
gelijk kan gesteld worden met het ogen
blikkelijk ter beschikking houden, en dat 
de · omstandigheid dat de eigenaar een 
ernstige en belangrijke reden heeft om 
zich niet te binden, zeals bij voorbeeld 
een voorgenomen verkoping, determine
rend is om te beslissen dat men te doen 

KERCKHOVE, Le statut de.e batt.'V commm·ciaux, 
nr. 42; W. PATERNOSTRE, Bctux commm·ciattx, 
nr. 47, 2°; P . REYNTENS en CH. YAN REE
PINGHEN, P1·ecis de la 1J1'op1·iete commm·ciale, 
nr. 21; Novelles, d. YI, 2, vo Battx commm·
ciattx, m·s. 1381 en 1382. Cont1'Ct : KoKELEN
BERG, « Precaire bezetting : versoepeling of 
ondermijning van de handelswet ,, in Rechts
lcundig Weelcblad, 1971, kol. 1590 en vlg. Over 
bet begrip bezetting ter bede : raadpl. de 

heeft met een overeenkomst ter bede 
welke aan de wetgeving op de handels
huurovereenkomsten niet onderworpen 
is, 

te1·wijl, indien aan iemand het gebruik 
van een onroerencl geed tegen het betalen 
van een vergoeding wordt verleend, men 
te doen heeft met een huurovereenkomst 
in de zin van artikel1709 van het Burger
lijk '~T etboek, ook indien bedongen wordt 
dat de eigenaar op ieder ogenblik aan het 
genot een einde kan stellen, 

terwijl dienvolgens, indien dergelijk 
gebruik wordt verleend met het oog op 
de exploitatie van een kleinhandel, men 
te doen heeft met een handelshuurover
eenkomst zeals bedoeld in artikel 1 ver
vat in voormelde wet van 30 april 1951, 

terwijl hierui-u volgt dat luidens arti
kel 3 vervat in deze laatste wet, een der
gelijke hmu·overeenkomst, spijt het hier
mede strijclig heeling, voor negen jaren 
wordt aangegaan, 

en terwijl het feit dat de eigenaar 
ernstige redenen heeft om te beclingen 
dat hij op ieder ogenblik of na een zeer 
korte opzegging over het geed zal kunnen 
beschikken, niet volstaat opdat men zou 
te doen hebben met een van de uitzon
derlijke gevallen, waarop voormelde wet 
van 30 april 1951, overeenkomstig het 
erin vervat artikel 2, niet van toepassing 
is : 

Overwegende dat het vmmis eiser ertoe 
veroordeelt de aan de verweerclers toe
behorende onroerende goederen te ont
ruimen en de verweerders machtigt om 
eiser te doen uitdrijven, om de reden dat 
de verweerders slechts een bezetting ter 
bede van deze goederen aan eiser hebben 
toegestaan en dat eiser het bestaan van 
een mondelinge overeenkomst van han
delshuur niet bewijst ; 

Overwegende dat, in verband met de 
door de partijen gesloten overeenkomst 
en met de omstandigheden waarin dez(;} 
overeenkomst tot stand kwam, het vonnis 
vaststelt dat de verweerders, die specu
Ianten in onroerende goederen zijn, in 
onderhandeling waren om de twee aan-

noot get. MEURICE, onder cass. fr . , 20 decem
ber 1949, waarvan him·boven spra.ke; EsMEIN, 
" Les conventions d'occupation precaire d'un 
immeuble " (Ju1·is Classett1' pe1·iodique, 1952, 
nr. 1095); ca.ss. fr., 4 november 1960 (Dall., 
1961, I, 11), en noot DESSIRY onder appel 
Parijs, 24 juni 1959 (Ju1·is Classett?' pe1·ioclique, 
1960, lli'. 11400). 

(1) Cass., 15 ma.art 1972, sttp1·a, biz. 665_ 
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palende }mizen die htm respectievelijk 
toebehoorden te verkopen en dat zij 
reeds op 9 februari 1970 een verkoopover
eenkomst betreffende deze goederen met 
een vennootschap hadden gesloten onder 
de opschortende voorwaarde dat de koper 
de vereiste toelating zou bekomen om 
een " service-station » op te richten ; dat, 
luidens deze overeenkomst, de notariele 
alde zou worden verleden bim1en drie 
maanden na h et verwezenlijken van de 
voorwaarde ; 

Overwegende dat het vonnis verder 
vaststelt dat eiser, volgens zijn eigen 
verklaring, in het begin van dezelfde 
maand februari 1970, bemerkt had dat 
de ligging van de twee leegstaande huizen 
gtmstig was voor een handel in tweede
hanclswagen die hij ging beginnen en, na 
inlicht.ingen betreffende de eigenaars van 
deze lmizen ingewonnen te hebben, zich 
spontaan bij tweede verweerder aanbood; 
dat hij voorstelde het panel te kopen, 
maar toen geen middelen had ; dat hij 
beweert dat tweede verweerder akkoord 
was, met instemming van eerste ver
weerder, om hem de eigendommen tijde
lijk te verhuren tegen een bepaalde prijs; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat tweede verweerder verklaart, ener
zijds, dat hij wel gepreciseerd heeft dat 
het slechts over een zeer tijdelijke en 
onzekere oc~upatie ging, daar er reeds 
onderhandelingen aan de gang waren om 
de huizen terug te verlwpen, en ander
zijds clat eiser dan ook maar gevraagd 
heoft om enkele wagens v66r de lmizen en 
achter in de tuin te mogen parkeren; dat, 
luidens het vomlis, eiser de goederen 
slechts b etrokken heeft n adat de ver
weerders, op 9 februari 1970, de verkoop
overeenkomst hadden gesloten ; 

Overwegende dat h et vonnis releveert 
dat eiser in de overgelegde briefwisseling 
toegeeft dat hij wist dat hij moest ver
trekken zohaast de notariele akte van 
aankoop van de goederen zou worden 
verleden en slechts aandrong om tot h et 
uiterste te mogen blijven, en dat gans de 
h:ouding van eiser erop wijst dat hij aan
vankelijk maar een tijdelijke gebruik van 
de parkeerruimte b eoogde en slechts 
naderhand· allerlei maneuvers gebruikte 
om zich een titel van handelshuur te 
verschaffen ; dat, luidens het vonnis, uit 
de uiteenzetting van de feiten zelf blijkt 
dat eiser in gebreke blijft het bewijs te 
leveren van het aangaan van een handels
huurovereenkomst ; 
. Overwegende dat h et vonnis, op grand 
van bovenvermelde vaststellingen, beslist 
dat, bij het sluiten van de overeenkomst 

tussen partijen, er omstandigheden. be
stonden die de toelating tot occupatio 
enkel te precairen titel wettigden, zonder 
enige ontduiking van de wet op de han
delshuurovereenkomst ; 

Overwegende dat uit wat voorafgaat 
blijkt dat het vonnis in feite en dienvol
gens op onaantastbare wijze vaststelt 
dat, bij het sluiten van hun mondelinge 
overeenkomst, de gemeenschappelijke 
bedoeling van de partijen is geweest, 
zonder enige gedachte van wetsontdui
king, slechts een bezetting ter b ede van 
de goederen tot stand te brengen, ter uit
sluiting van elke huurovereenkomst en 
meer bepaald van elke handelshuurover
eenkomst; 

Overwegende dat artikel 1709 van het 
Burgerlijk vVetboek bepaalt dat huur van 
goederen een contract is waarbij de ene 
partij zich verbindt om de andere het 
genot van een zaak te doen hebben 
gedurende een zekere tijd en tegen een 
bepaalde prijs, die de laatstgenoemde 
zich verbindt te betalen; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt, enerzijds, dat de 
verweerders zich niet verbonden hebben 
om eiser het genot van de goederen te 
doen hebben gedurende · een zekere tijd, 
maar hem slechts de bezetting ter bede 
van deze goederen hebben toegestaan en 
zich het recht hebben voorbehouden om 
op ieder ogenblik over die goederen te 
lnumen beschikken, en, anderzijds, dat 
de verweerders een ernstige en belang
rijke reden hadden om zich niet te binden 
voor een zekere tijd en dat er omstandig
heclen bestonden die de bezetting ter b ede 
wettigden, zonder enige gedachte van 
wetsontduiking ; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
wettelijk beslist dat ten deze geen huur 
tussen p artijen werd gesloten, hoewel een 
vergoeding voor de bezetting werd be
paald, en, na vastgesteld te hebben dat 
elke gedachte van wetsontduiking bij de 
partijen uitgesloten was, dat de wet · op 
de handelshutuovereenkomsten niet van 
toepassing was ; 

Overwegende dat artikel 2 vervat in 
de wet van 30 april 1951 de gevallen 
bepaalt waarin de hum· niet onder toepas
sing van deze wet valt; dat, nu h et vonnis 
wettelijk beslist dat ten deze geen huur 
werd gesloten, de vraag of een van die 
gevallen zich in deze zaak al dan niet 
voordoet van belang ontbloot is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
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Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat heb bestreden vonnis enerzijds. 
verklaart dat het niet bewezen is dat 
tussen eiser en eerste verweerder een 
handelshuurovereenkkmst werd gesloten, 
om de reden dab deze verweerder nooit 
meb eiser in briefwisseling was, dab het 
niet bewezen is dab hij een lastgeving aan 
bweede verweerder zou hebben gegeven 
en dat het niet bewezen is dab eerste 
verweerder het schrijven van 21 mei 1970 
uitgaande van twecde verweerder zou 
gekend en goeclgekeurd hebben, en ander
zijds constateert dat beide verweerders 
op 19 juni 1970 een brief ondertekenden 
en aan eiser stum·den waarin zij verklaar
den « ons schrijven van 21 mei 1970 
blijft geldig >> en dat in die brief van 
21 mei 1970, tweede verweerder be~ref
fende beide Iitigieuze panden had ge
schreven « Wij hebben U begin van dit 
jaar toelating gegeven on1 deze gronden 
te gebruiken totdat de definitieve ver
koop zou doorgaan en dit tegen een heel 
kleine vergoeding, waarmede U volleclig 
akkoord ging », . · 

tenvijl de tegenstrijcligheid welke be
staat tussen, erierzijds, voormelde ver
klaringen, en anderzijds, voormelde con
staberingen van het vonnis, bot gevolg 
heeft dat heb vonnis niet naar behoren, 
zoals door artikel 97 van de Grondwet 
vereist wordt, gemotiveerd is, 

en terwijl voormelde verklaringen van 
het bestreden vonnis de bewijskracht 
miskennen welke door de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
gehecht worcH aan de brief van 21 mei 
1970 uitgaande van tweede verweerder 
en aan de brief van 19 jtmi 1970 uib
gaande van beide verweerders : 

Overwegende dat, nu het vonnis wette
lijk beslist dat tussen eiser en beide ver
weerders geen handelshuurovereenkomst 
werd gesloten en nu de beweerde strijdig
heid tussen bepaalde motieven en de 
beweerde miske1ming van bewijskracht 
zonder invloed zijn op het gekritiseerd 
dispositief, het middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

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

17 maart 1972.- 1e kamer. -· Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Meeus. - Gelijkluidende concl-usie, 

de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Bayart en Houtekier. 

2e KAMER. - 20 maart 1972. 

1° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. - VoORZIENING IN CASSA
TIE VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDElUNG EN 
TEGEN DE EINDBESLISSINGEN OP DE 
TEGEN HEi\i INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINGEN . - CASSATIE VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING. - CASSATIE VAN DE EINDBE
SLISSINGEN OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINGEN DIE ER HET GE
VOLG VAN ZIJN. 

2° CASSATIE. - OlllVANG. - STrtAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. - VOORZIENING IN CASSA· 
TIE VAN DE BEKLAAGDE BEPERKT TOT 
DE STRAFVORDERING.- CASSATIE VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING. - BRENGT DE VERNIETIGING 
MEDE VAN DE NIET DEFINITIEVE BE· 
SLISSINGEN OP DE RECHTSVORDElUNGEN 
VAN DE BURGERLIJKE P:ARTIJEN. 

1° W annee1· de belclaagde zich in cassatie 
heeft voo1·zien tegen de beslissing op de 
st1·ajvo1·cle?·ing en tegen de eindbeslissin
gen op de tegen hem ingestelcle bu?·ge?'
lijlce 1'echtsvm·de1·ingen, b1·engt de cassa
tie van de ee1·ste beslissing de cassatie 
mecle van de ande1·e beslissingen, die e1· 
het gevolg van zijn ( 1). 

2° De cassatie, op de voo?•ziening van de 
belclaagde, van de beslissing op de stmj
vm·de?·ing b1·engt de ve1·nietiging mede 
van de niet definitieve beslissingen op de 
?'echtsvm·de?'ingen van de bU?·ge1·lijke 
pa1·tijen, zelfs indien de belclaagde zich 
tegen deze beslissingen niet in cassatie 
heejt vooTzien (2). 

(DE BRUYN, T . DE HEYN EN LACROIX.} 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het besbreden 

(1) Cass., 28 februari 1972, supm, blz. 684. 
(2) Cass., 9 september 1968 (A1'1', cass., 1969. 

blz. 26) : men raadplege cass., 23 november 
1971, supm, blz. 301. 
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arrest, op 15 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 16, 7, § 3, van het wegverkeers
reglement, 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk vVetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het W etboek van straf
vordering, 

do01·dat het bestreden arrest, onder 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser wegens onopzettelijke verwondingen 
veroordeelt tot 3.000 frank geldboete, 
alsmede in de kosten van de strafvorde
ring, en, na hem alleen · aansprakel.ijk te 
hebben verldaard voor de schadelijke 
gevolgen van het ongeval, hem veroor
deelt om degenen die zich tegen hem 
burgerlijke partij hebben ges"Leld, te 
vergoeden, op grond dat " lu·achtens 
artikel 16 van het wegverkeersreglement 
eiser de do01·gang moest vrijlaten voor 
de burgerlijke partij Michelle Henault, 
die rechts van hem kwam, na regelmatig 
de Lambermontlaan te zijn opgereden », 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, eiser in de con
clusie die namens hem in hoger beroep 
werd neergelegd, aanvoerde dat, zelfs in
dien het relaas van de feiten door Mevr. 
Michelle Henault aangenomen werd, 
laatstgenoemde toch geen aanspraak 
zou kunnen maken op de voorrang rechts, 
daar wegens het in werking stellen van 
de lichten tot regaling van het verkeer 
de gewone voorrangsregels geen toepas
sing vinden, waaruit volgt dat het be
streden arrest niet regelmatig met rede
nen is omkleed, aangezien de stelling dat 
eiser Mevrouw Michelle Henault die 
rechts van hem. kwan1, moest laten voor
gaan, geen passend antwoord is op die 
conclusie; 

tweede onde1·deel, na te hebben vastge
steld dat op het betrokken kruispunt het 
ver,k:eer werd geregeld door verkeerslich
ten, het hof van beroep wettelijk aan 
eiser niet kon verwijten artikel 16 van 
het wegverkeersreglement niet te zijn 
nagekomen, vermits dit ten deze wegens 
de aanwezigheid van verkeerslichten niet 
van toepassing was : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep heeft beweerd 
dat « wegens het in werking stellen van de 
lichten tot regeling van het verkeer, de 
gewone voorrangsregels geen toepassing 

vonden » en derhalve de bm·gerlijke par
tij Henault " zich niet kon beroepen op 
de voorrang rechts " ; 

Dat het arrest, om eiser te veroordelen, 
enkel stelt dat die burgerlijke partij 
rechts van eiser kwam, zodat het diens 
verweer niet beantwoordt en evenmin de 
redenen aangeeft waarom niettegen
staande de aanwezigheid van verkeers
lichten, in onderhavig geval de regels 
betreffende de voorrang rechts toch van 
toepassing bleven ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Fl. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen door de verweerders 
De Heyn en Lacroix tegen eiser inge
steld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering die 
ingesteld is tegen eiser, de vernietiging 
meebrengt van de eindbeslissingen op de 
rechtsvorderinge,n van de burgerlijke par
tijen Franciscus De Heyn en Leon 
Lacroix, die er het gevolg van zijn en 
waartegen eiser zich regelmatig in cassa
tie heeft voorzien ; 

Overwegende dat de vernietiging even
eens geldt voor de beslissingen op de 
rechtsvorderingen tegen eiser ingesteld 
door de burgerlijke partijen Parmentier, 
Henault en de Patroonkas voor Industrie 
en Handel, welke beslissingen geen eind
beslissingen zijn in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering, 
evenmin uitspraak doen inzake een be
voegdheidsgeschil en waartegen eiser in 
de stand van de rechtspleging zich niet 
in cassatie kon voorzien ; 

Om die redenen, en zonder ach t te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
middel, dat tot geen ruimere cassatie 
aanleiding kan geven, vernietigt het be
streden arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt de verweerders De Heyn en Lacroix 
in de kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

20 maart 1972. - 2e kamer. - Vo01·
zitte1·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Closon. - Gelijlclttidende conclusie, 
de H. Oolard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Simont. 
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2• KAMER. -'- 20 maart 1972. 
~ . ' . ' 

1 o AANSPRAK.ELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE
LIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 1384, 
LID 2; VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. 
- VooRWAARDE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANGESTEL
DE.- BEGRIP.- BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG DAT AAN EEN DERDE TOE
BEHOORT. - MNWEZIGHEID VAN DE 
EIGENAA.R IN DIT VOERTUIG. - HIER
DOOR KOJ\'[T DE BESTUURDER NIET 
NOODZAKELIJK ONDER HET GEZAC+ EN 
HET TOEZICHT VAN DE EIGENAA.R TE 
STAAN. 

1 o en 2° De acmspmlcelijkheicl ap (f7'and van 
aTtilcel 1384, l·id S, van het Bu1·ge7·lijlc 
W etbaelc ande1·stelt met nmne, dat hij 
die de schade he~ft ve1·aa1·zaa1ct ap het 
agenblik van het dam· hem gepleegde jeit 
zich tegenave·r de aanstelle1· in een staat 
van ande1·geschilcbheid bevand; ttit het 
.feit alleen dat de e·igenaa?" van een vae?'
tttig hie1·in heejt plaats gena·m.en, te1·wijl 
hij het dam· een clenle heeft daen besttwen, 
valgt niet dat de bestutwder zich naad
zalcelijk anile1· het gezag en het taezicht 
van deze eigenam· bevindt, dit wil zeggen 
in de staat van ande1·geschilctheid, clie het 
beg1·ip van aangestelde ande1·stelt (1) . 

(NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP « GROEP JOSI >> , 
T. VANROOSBROECK EN LECOCQ.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF ; -· Gelet, op het bestreden 
arrest, op 27 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) ll1en raadplege cass., 24 december 1951 
(Bull. en PASIC., 1952, I, 213), 27 april 1953 
(ibid., 1953, I, 654), 8 december 1955 (ibid., 
1956, I, 345), 28 oktober 1957 (i bid., 1958, 
I, 198), 24 april 1961 (ibid., 1961, I, 904), 
23 januari 1964 (ibid., 1964, I , 548) en 21 april 
1971 (.A1'1'. cass., 1971, blz. 778). 

In gelijkaardige gevallen ·als het onder
ha~ge neemt het :Frans Hof van cassatie aan 
dat ev een verband van ondergeschiktheid 
bestaa.t wanneer het bewezen iB dat de eige
naar van het voertuig in het voertuig is geble
ven en zich bemoeid heeft met het bestmen 
ervan en d e leiding Vfl.n de reis heeft behouden 
(zie cass. fr., 17 a pril 1930, S., 1931, I, 252; 
1 roei 1930, Gaz. Pal., ·1931, II, 5; 17 mei 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen Vanroosbroeck Gilberte : 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt clat de voorziening aan deze partij 
werd betekend ; 

Dat, zij derhalve niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen L ecocq Yvonne : 

Over het micldel afgeleicl ui"t de schen
cling van de artikelen 1384 van het, Bur
gerlijk Wetboek, 6 van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aansprake
lijkheiclsverzekering inzake motorrijtui
gen en 97 van de Gronclwet, 

cloo1·dat h et bestreden arrest het hager 
beroep van eiseres ongegrond verklaart, 
meer bepaalcl om de reden clat laatst
genoemcle niet bewijst clat op h e t. ogen
blik van het ongeval haar verzekerde 
hanclelde als aangestelde van het slacht
offer, op generlei grand kan worden 
beweercl clat beldaagde onder het gezag en 
toezicht stond van de getroffene en het 
niet volst.aat clat iemancl een motorvoer
tuig met t.oesten:tming van de eigenaar 
gebruikt,, om daardoor zelf de verhoucling 
van aansteller en aangestelcle te doen ont
staan, 

tenvijl degene die een voertuig bestuurt 
dat h em niet t.oebehoort en waarin de 
eigenaar van het voertuig eveneens heeft 
plaats genomen, zich tegenover de eige
naar in een staat van onclergeschiktheicl 
bevindt ·en a ls diens aangestelde moet 
worden beschouwd, zoals eiseres bij con
clusie h eeft aangevoerd ; 

derhalve, door te beslissen clat het, niet 
volstaat dat iemand een motorvoertuig 
met toestemming van de eigenaar ge
bruikt om daardoor zelf de verhouding 
van aansteller en aangestelde te cloen ont-

1030, S., 1931, I, 225; 4 december 1945, 
Juris Classew· 1Jth·iodique, 1946, II, nr. 3110), 
m aar niet wanneer de eigena.ar passief is 
gebleven (cass. fr., 12 november 1951, J.C.P., 
1952, nr. 6677 en noot ESMEIN; 26 november 
1957, Dall., 1958, Somm., nr. 74). 

In verband met de rechtsgevolgen van de 
betrekkingen van hoffelijkheid en gedienstig
heid, zie DE PAGE, D1·oit civil, d. I, ru·. 22, 
en d. II, nrs. 447 en 986; DALCQ, T ·mite de la. 
rcsponsabilite civile, nrs. 1799 en 1800 ; PmsoN 
en DEVILLE, Responsabilite civile ext?·a-con
tmclttelle, 6• uitg., m·s . 884 en vlg. en 895; 
DE~IOGUE, D1·oit civil, d. V, nr. 890 ; PLANIOL 

en RIPETIT, T1·aite pml. de cl?·oit j1·an~ais, uitg. 
1952, door Es~mrN, d. VI, ru·. 642 . 
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staan, bet bestreden arrest de wettelijke 
begrippen van aansteller een aangestelde 
beeft miskend : 

Overwegende dat, na te hebben gezegd 
« dat op generlei grond kan worden 
beweerd dat Auguste Lobert (bestuurder 
van bet voertuig, verzekerde van eiseres) 
onder het gezag en toezicht stond van 
Jean Duperoy (eigenaar van bet voertuig, 
slacbtoffer van het ongeval) », bet arrest 
stelt « dat bet niet volstaat dat iemand 
een motorvoertnig met toestemming van 
de eigenaar gebrnikt om claardoor zelf 
de verbouding van aansteller en aange
stelde te doen ontstaan » ; 

Overwegende dat de aldus onder woor
den gebrachte regel juist is ; dat degene 
die een voertnig bestunrt met toestem
ming van de eigenaar, niet noodzakelijk 
diens aangestelde is; 

Overwegende dat eiseres beweert dat 
de regel anders iR wal)lleer, zoals bier, de 
eigenaar heeft plaats genomen in bet 
voertuig; 

Dat zij weliswaar niet beweert dat, 
wegens de bijzondere gegevens van bet 
geval, waaronder de aanwezigheid van de 
eigenaar, de bestuurder in feite moest 
worden beschouwd als aangestelde van 
de eigenaar van het voertuig ; 

Dat volgens baar stelling ieder die een 
voertuig bestuurt waarin de eigenaar 
van dit voertuig plaats h eeft genomen, 
zich noodzakelijk onder diens gezag en 
t 0ezicbt bevindt, dit is in de staat van 
ondergescbiktbeid die het begrip van 
aangestelde onderstelt ; 

Overwegende dat door het feit dat de 
eigenaar van een voertuig hierin plaats 
heeft genomen, de bestuurder niet nood
zakelijk onder diens gezag en toezicbt 
komt te staan ; dat dit een feitel ijk gege
ven is waarop de rechter bij zijn beoorde
ling onder meer kan wijzen, maar waaruit 
hij niet wettelijk verplicht is bet bestaan 
af te leiden van een verbouding van 
ondergescbiktbeid, kenmerkend voor het 
begrip aangestelde ; 

Dat het m iddel naar recht faalt ; 

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

20 maart 1972. - 2e kamer. - Voo?"
zitte?", de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, de 
H. Legros. - Geli.ikhtidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleite1·, d e H. Van Ryn. 

2• KAMER. - 20 maart 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN.- NA EEN EERSTE VOOR
ZIENING WORDT GEEN ANDERE VOOR
ZIENING TOEGELATEN. - EXCEPTIES. 

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- BEVESTIGING DOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP, OP GROND VAN EIGEN 
REDENEN, VAN DE BESLISSING VAN DE 
EERSTE RECHTER. - DRAAGWIJDTE. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- NIETIGVERKLARING DOOR DE RECH
TER IN HOGER BEROEP VAN DE BEROE
PEN BESLISSING. - WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, ARTIKEL 215. 
TOEPASSINGSVOORWAARDE. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
WET VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5. -
HANDHAVING VAl.'! DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS 01\>I REDENEN VAN OPEN
BAAR BELANG.- VOORWAARDEN SOE
VEREIN IN FEITE BEOORDEELD DOOR DE 
ONDERZOEKSGERECHTEN. 

5o VOORLOPIGE HECHTENIS. 
ARREST VAN DE KA.MElt VAN INilE
SCHULDIGINGSTELLING WAARBiJ BE
SLIST WORDT DAT DE HANDHA VING VAN 
DE VOORLOPIGE HECHTENIS DOOR RET 
ALGEMEEN BELANG VEREIST WORDT.
CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE. -
REDENGEVING VAN RET ARREST. 

5o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - MIDDEL 
GEGROND OP DE BEWERING DAT DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP BIJ DE 
BEVESTIGING VAN RET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE VAN DE BEROEPEN BESLIS
SING GESTEUND HEEFT OP GEGEvENS 
DIE NIET IN RET DOSSIER VOORKOMEN 
EN DOOR DE EERSTE RECHTER ZIJN 
AANGEVOERD. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP HEEFT DEZE GEGEVENS GE
WEERD. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

7° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
fuCHTENIS ONDElL DE VOORWAARDEN 
VAN ARTIKEL 5, § 1, LETTER C, VAN 
RET EUROPEES VERDRAG TOT BE" 
SCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE 
MENS EN DE FUNDAli'IENTELE VRIJHE
DEN.- RECHT BINNEN EEN REDELIJKE 
TERMIJN TE WORDEN BERECHT OF 
HANGENDE RET PROCES IN VRIJHEID TE 
WORDEN GESTELD. - REDELIJKE TER-
1\HJN. - BEGltiP. 
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8° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- EUROPEES VERDRAG TOT BESCRER
MING VAN DE RECRTEN VAN DE MENS 
EN DE .FUNDAMENTELE VRIJREDEN.
ARTIKEI. 5, § 3. - RECHT VAN DE 
GEDETINEERDE BINNEN EEN REDELIJKE 
TERMIJN BERECRT OF IN VRIJREID TE 
WORDEN GESTELD. - « REDELIJKE 

TERMIJN "· - BEGRIP. 

9° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. ·_ MIDDEL R I ERUI'I.' AFGELEID 

DAT DE VERDACHTE, IN VOORLOPIGE 
HECHTENIS ZIJNDE, NIET BINNEN EEN 
REDELIJKE TERMIJN WORDT BERECHT. 
- MIDDEL WAARIN FElTEN EN RECHT 
VERMENGD ZIJN. - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

I0° VOORLOPIGE HECHTENIS. -
HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIK
KING '£0T HANDHA VING VAN DE VOOR
LOPIGE HECHTENIS. - VERSCHIJNING 
VOOR DE KAllffiR VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING. - BERICRT DOOR DE 
GRIFFIER TE GEVEN AAN DE RAADSMAN 
VAN DE VERDACHTE. - NIET OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE
SCHREVEN. - VERZUIM OF VERVAN
GING VAN DIT BERICHT DOOR EEN 
ANDER BERICHT HEEFT SLECHTS NIE
TIGHEID TOT GEVOLG IN HEV AL VAN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

ll 0 RECHTEN VAN DE \TERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - HOGER 
BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKIN G TOT 
HANDHA VING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS. - VERDACRTE DIE VOOR 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING IS VERSCHENEN, BIJGESTAAN 
DOOlt ZIJN RAADSMAN, EN ER ZICR 
ZONDER VOORBEHOUD HEEFT VERDE
DIGD. CASSATIEMIDDEL HIE RUIT 
AFGELEID DAT DE RAADSlVIAN VAN DE 
VERDACHTE VAN DE GRIFFIER GEEN 
KENNIS HEEFT GEKREGEN VAN PLAATS, 
DAGEN UUR VAN DE VERSCHIJNING. -
NIET-ON TVANKELIJKHEID 0 

(1) Cass., 25 januari 1972, sttpm, blz. 507. 
(2) Cass., 21 oktober 1946 (Bttll. en PASIC., 

1946, I, 368) ; 10 maart 1969 (A?'?', cctss., 1969, 
blz. 635). 

(3) Cass., 16 februari 1970 (A?'?'. cass., 
1970, blz. 564) . 

(4) Cass:, 5 januari 1953 (Bttll. en PASIC., 
1953, J, 305); men raadplege cass ., 3 novem
ber 1941 (ibid., 1941, I, 413); 23 oktober 
en 4 december 1967 (A?'?', cass., 1968, blz. 293 
en 488). 

I 0 Buiten het toepassingsgeval van a?·ti
kel 40, lid 4, van de wet van 15 jttni 1935 
op het geb?'itik de?' talen in geTechtszaken, 
het geval van ?'egelmatige afstand of dat 
wam·in tegen een a?'?'est van ve1·wijzing 
naa?' het hof van assisen nag cassatiebe
?'oep openstaat na het an·est van ve?'OO?'
deling, kan in stmfzaken een pa1·tij zich 
geen tweede maal in cassatie vooTzien 
tegen een en dezelfde beslissing (I). 
(Sv., art. 438.) 

2° De ?'echte?' in hoge1· beToep die de eigen 
?'edenen ve1·meldt waa1·op hij steunt om 
de beslissing van de ee1·ste ?'echte?' te be
vestigen, neemt het beschikkende ge
deelte e?'Van ave?', maaT niet de 1·edenen 
e1·van (2). 

3° De ?'echte?' in hogeT beToep ve1·niettgt het 
be?'oepen vonnis niet en doet geen ttit
spmak bij wege van nieuwe beschikking 
dan in geval van schending of niet heT
steld ve?'Zttim van op stmfle van nietig
heid voo?"gesclweven vo1·men (3). (Sv., 
art. 2I5.) 

4.0 De onde?·zoeksge?'echten beoo1·delen soeve
?'ein in feite of het openbaa?' belcmg al 
dan n1:et de handhaving van de voodopige 
hechtenis ve1·eist (4). (Wet van 20 april 
I874, art . 5.) 

5° W annee?' de ve1·dachte in zijn conclttsie 
voo?' cle kame?· van inbesclmldigingstel
ling, die uitspTaak dient te doen ove1· 
de handhaving van de voo1·lopige hechte
nis, bij toepassing van de a1·tilcelen 5 
en 19 van de wet van 20 ap?·il1R74-, geen 
exceptie van onbevoegdheid noch cnige 
ande1·e exceptie opwe1·pt en niet betoogt 
dat het hem ten laste gelegde feit, al was 
het bewezen, geen st?·afbaa?' miscl1·ijf is, 
beantwoO?·dt de kame?' van inbesclmldi
gingstelling passend en voldoende de 
conclusie van de venlachte wam·bij het 
bestaan van 1·edenen van OJJenbaa?' belang 
betwist w01·dt, doo?' de vaststelling dat 
de1·gelijke 1·edenen bestaan (5). 

6° Feitelijke g1·ondslag mist het middel dat 
is afgeleid ttit de schending van de ?'ech
ten van de ve1·dediging en hie1·uit dat de 

(5) Cass., 1 april 1968 (An·. cass., 1968, 
blz. 1008) en de arresten vermeld in de noot 2, 
blz. 1009. Zie nochta.ns .cass., 14 maart 1972, 
sttpm, blz. 661. 

Betreffende artikel 97 van de Grondwet: zie 
noot geL. R.H. onder cass., 21 juli 1951 (Bull. 
en PASIC., 1951, J, 762). 
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1·echte1' in hoge1· be1·oep, bij de bevestiging 
van de be1·oepen beslissin'g, gesteund 
heejt op gegevens die niet in' het mede
gedeelde dossie1· vo01·komen en doo1· de 
ee1·ste ?'echter zijn aangevoe1·d, te1·wijl de 
1·echte1' in hoge1· be1·oep deze gegevens 
heejt gewee1·d ( 1). 

·7o en 8° liuidens m·tikel 5, § 3, van het 
Eu1·opees ve1·d1·ag tot besche1·ming van de 
1·echten van de mens en de f~tndarnentele 
v1·ijheden, onde1·tekend te Rome op 
-1- novembe1· 1950 en goedgelceu?·d bij de 
handeliny van de wetgevende rnacht van 
13 mei 1fl55, heeft eenieder die gevangen 

"!vor·dt gehouden ove?·eenlcornstig § 1, c, 
·van hetzelfde m·tikel het 1·echt binnen een 
redelijlce tennijn be1·echt te wo1·den of 
.hangende het proces in vrijheid te wo1·den 
gesteld; de 1·edelijlce te1·mijn waa1·binnen 
hij die voo?'lopig gevangen wo1·dt gehou
-den het ?'echt heeft te wo1·den be1·echt moet, 
in de betelcenis van deze bepaling, niet 
in abstracto maa1· in het licht van de 
gegevens van iede1·e zaak wo1·den beoo?'
deeld (2). 

·.9° Niet ontvanlcelijk, w.egens ve1·menging 
van feiten en 1·echt, is het middel hie1·uit 
afgeleid dat de verdachte, in voo?'lopige 
hechtenis zijnde, niet binnen een ?'ede
lijlce te1'11~ijn is be1·echt, daa1· het onde?'
·zoek van dit middel, dat niet aan de 
.Jeitem·echte?· we1·d onde?'WO?pen, het Hof 
zou ve1·plichten feitelijlce gegevens na te 
gaan (3). 

I 

10° In geval van hager be?'Oep tegen een 
beschilclcing tot }tandhaving van de voo?'
lopige hechtenis, is het doo1· de g?·if
fie?' te geven be1·icht van plaats, dag en 
uu1· van de ve1·schijning voo1· de lcame1· 
van inbeschuldigingstelling en van het 
jeit dat het dossie1· te1· beschilclcing van 
de raadsman van de venlachte is gesteld, 
niet voorgesch?'even op stmffe van nietig
heicl en het ve1·z~tim of de ve1·vanging 
e1·van doo1· een ande1· be1·icht lean slechts 
tot de nietigve?·lcla1·ing van de ?'echtsple
ging leiden, indien zij de ?'echten van de 

(1) Vgl. cass., 3 juni 1971 (A1'1· . cass., 1971, 
biz. 981). 

(2) Men raadplege cass., 16 m aart 1964 
(Bull. en PAsrc., 1964, I, 763). Zie ook J. VELU, 

" Le regime de !'arrestation et de la detention 
preventive, a la lumiere de' !'evolution du 
-droit international », Revue de d1·oit penal, 
1965-1966, b iz. 683 en vlg., inzonderheid 
nr. 62, b iz. 719, en de verwijzingen vermeld 
in de noot m. 142, blz. 764. 

ve1·dediging hebben geschaad (4) . (Wet 
van 20 april 1874, art. 5 en 20. ) 

11° In geval van hoge1· be?'Oep tegen een 
beschilclcing tot handhaving van de voor
lopige hechtenis is de ve1·dachte, die voor 
de kame1· van inbeschuldigingstelling is 
ve1·schenen, bijgestaan doo1· zijn ?'aads
man, en e1· zich zonder enig vo01·behoud 
heeft ve1·dedigd, niet ontvankelijlc in zijn 
betoog voo1· het Hof van cassatie dat de 
rechten van de ve1·dediging zijn geschon
den omdat zijn madsman van de g1·if!ier 
geen be1·icht heeft gekngen van plaats, 
dag en um· van zijn ve1·sdzijning (5) . 

{VAN IMI'E.) 

ARitEST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 februari 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

A. Op de voorziening ingesteld op 
14 februari 1972 : 

Overwegende dat eiser zich reeds op 
11 februari 1972 tegen het bestreden 
arrest in cassatie heeft voorzien, zodat 
de daarna tegen dezelfde beslissing inge
stelde voorziening krachtens artikel 438 
van het W etboek van strafvordering niet 
ontvankelijk is, zelfs al werd zij ingesteld 
alvorens de eerste voorziening verworpen 
werd; 

B . Op de voorziening ingesteld op 
11 februari 1972 : 

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

doo1·dat, om de beschikking van de 
raadkamer te bevestigen, het arrest, na 
uitsluiting van de andere redenen ervan, 
zich beperkt tot in feite te overwegen dat, 
gezien de vele en zware telastleggingen 
die tegen verdachte persoonlijk werden 
aangevoerd, het openbaar belang de 
handhaving van de hechtenis vereist; 

(3) Men raadplege cass., 24 januari 1972, 
sup1·a, blz. 503. 

(4) en (5) Men raadplege cass., 23 septem
ber 1968 (A1'1· . cass., 1969, b lz. 89). Zie ook : 
R . HAYOIT DE 'fERMICOURT, " De la loi sur 
la detention preventive », Rev. de dr. penal, 
1924, blz. 306 en 307. 
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te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, indien het hof 
van beroep de reclenen van de beschikking 
afkeurde, het deze beschikking moest 
teniet doen en, na de zaak aan zich te 
hebben getrokken, bij wege van nieuwe 
beschikking moest uitspraak doen, wat 
het niet heeft gedaan ; 

tweede onde1·deel, door de redenen van 
de beschildl::ing te vervangen door de 
enige reden dat, gezien de vele en zware 
telastleggingen die tegen verdachte per
soonlijk werclen aangevoerd, het open
baar belang de handhaving van de hech
tenis· vereist, het hof van beroep niet; ant
woordt; op eisers betogen waarin hij zowel 
in eerste aanleg als voor dat hof heeft 
aangevoerd dat het begrip openbaar be
lang niet mag worden verward met het 
gemak van het gerecht, de nalatigheid of 
de luiheicl van zijn medewerkers en dat de 
eerbiediging van de vrijheid van de per
soon gewaarborgd bij artikel 7 van de 
Grondwet op zijn minst een even groat 
openbaar belang is a ls het gemak van de 
verantwoorclelijke voor een rechtsvorde
ri:ng die inzake verscheidene gedetineer
den loopt van 23 november 1971 tot 
3 februari 1972 : 

Wac het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter in hager 
beroep die de beroepen beslissing beves
tigt op eigen gronden, eenvoudig vas!;
stelt dat hij dezelfde beslissing neemt als 
de eerste rechter, wat insluit clat hij geen 
schending of :niet hersteld verzuim van 
vormen bij de wet voorgeschreven op 
straffe van nietigheid heeft geconsta
teerd; 

Dat geen enkele wetsbepaling in dit 
geval de vernietiging oplegt van de be
slissing van de eerste rechter noch de 
rechter in hager beroep verplicht bij 
wege van nieuwe beschikking uitspraak 
te doen; 

Dat h et onderdeel naar recht faalt ; 

vVat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor de kamer van inbesc.huldigingstel
ling geen exceptie van onbevoegcll1eid of 
enige andere exceptie heeft opgeworpen 
en niet heeft aangevoerd dat de hem ten 
laste gelegde feiten, al waren zij bewezen, 
geen strafbaar misdrijf opleverden, maar 
zich beperkt heeft tot de in he!; middel 
overgenomen beschouwingen om aan te 
tonen dat het openbaar belang de hand
having van de hechtenis niet; vereiste ; 

Overwegende dat de ·wet van 20 april 
1874 op de voorlopige h echCEinis de onder
zoeksgerechten de macht heeft verleend 

om in. fei!;e op onaantastbare wij'7.e te 
oordelen of het openbaar belang al dan 
niet; vereist de hechtenis te handhaven; 

Dat het arrest dan ook doe>r de enkele 
vaststelling dat het openbaar belang de 
hanclliaving van d e h echtenis vereist, een 
passend en voldoend antwoord geeft op· 
de beschouwingen waarbij eiser dit be
twistte; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over h et tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 5, §§ 1t: en 3, en 
artikel 6, §§ 1 en 3b, van het Europees 
verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den, goedgekeurd bij alde van de wet
gevende macht van 13 .mei 1955, 

doo1·dat het bestreden arrest een be
schikking bevestigt, waarvan de redenen 
aantonen dat, om bet tegen eiser uitge
vaardigde aanl1oudingsbevel te handha
ven, de onderzoeksgerechten niet ge
stetmd hebben op gegevens die niet voor
komen in het dossier van de rechtspleging· 
dat aan eisers raadsman werd meege
deelcl, maar aanletmen bij he!; mondeling· 
verslag van de onderzoeksrechter op de 
zitting van de raadkamer en bij de mon
delinge vordering van de promn·eur des 
Konings, welke beide gegrond waren op 
het bestaan van andere nog niet afgeslo
ten onderzoekingen ten laste van mede
verdachten, a lsmede hierop dat in het 
belang van een goede rechcsbedeling de 
raadkamer te gepasten tijde moet kunnen 
onderzoeken of er tussen die verschillende 
rechtsplegingen al dan niet samenhang 
bestaat , 

te1·wijl een beslissing jegens een ver
dachte genomen op basis van gegevens 
die niet voorkomen in het dossier dat aan 
zijn raadsman is meegedeeld of afgeleid 
uit andere dossiers waarvan noch ver
dachte noch zijn raadsman inzage hebben 
kunnen nemen, de rechten der verdedi
ging miskent en tegelijk het rechtsbegin
sel van een billijk gecling, en zijn corolla
rium, h et rechtsbeginsel van gelijke 
wapens voor de partijen in een strafge
ding schendt, wellm beginselen door het 
Europees verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamen~ 
tele vrijheden gehulcligd worden : 

Overwegende dat, om de beroepen 
beschikking te bevestigen, het arrest, na 
uitdrukkelijk de andere door de eerste 
rechter aangegeven redenen te hebben 
afgewezen, uitsluitend hierop steunt "dat, 
gezien de vele en zware telastleggingen. 
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die tegen verdachte persoonlijk werden 
aangevoerd, het openbaar belang de 
handhaving van de hechtenis vereist " ; 

Dat het arrest geenszins steunt op 
gegevens die niet aan eisers raadsman 
zij"n meegedeeld ; 

Dat het middel, dat op een onjuiste 
lezing van het arrest berust, feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 5, §§ 1c en 3, en 
artikel 6, §§ 1 en 3b, van het Europees 
verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de ft.mdamentele vrijhe
den, goedgekem·d bij alde van de wet
gevende macht van 13 mei 1955, 

doonlat het bestreden arrest voor de 
dertiende maal achtereenvolgens het aan
houdingsbevel handhaaft, dat werd uitge
vaardigd tegen eiser, ten opzichte van 
wie het onderzoek sinds twee maan
den beeindigd is, zoals blijkt uit de pro
cesstukken en met narr1e uit de door de 
griffier opgemaakte inventaris van het 
onderzoek, die aantoont dat het laatste 
stuk van het onderzoek op 23 november 
1971 werd ingeschreven, en uit de be
schikking tot mededeling door de onder
.zoeksrechter op 22 december 1971 ver
leend, 

tenvijl, luidens artikel 5, § 3, van voor
noemd, verdrag, eenieder die gearresteerd 
is of gevangen wordt gehouden, het' recht 
heeft binnen een redelijke termijn berecht 
te worden of hangencle het proces in vrij
heid te worden gesteld en het derhalve 
met dit verdrag strijdig is een verdachte 
in voorlopige hechtenis te houden ten 
opzichte van wie het onderzoek be
eindigd is en voor wiens verschijning voor 
het vonnisgerecht nog geen termijn be
paald is of zelfs voorzienbaar is : 

Overwegende dat artikel 5, § 3, van het 
in het middel vermelde verdrag, dat bij 
a,lde van de wetgevende macht van 
13 mei 1955 werd goedgekeurd, met 
betrekking tot de daarin bedoelde invrij 
heiclstelling van de veronclerstelling uit
gaat dat de verclachte niet bi1men « een 
reclelijke termijn " wordt berecht; 

Dat die redelijke termijn niet in 
abstmcto maar in het licht van de gege
vens van iedere zaak moet worden beoor
deeld; 

Dat het onderzoek van het middel, dat 
niet aan de rechter over de grand van de 
zaak werd onderworpen, het hof zou ver
plichten feitelijke gegevens na te gaan ; 
dat het middel derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5 (artike1 1 van de wet van 
23 augustus 1919) en 20 van de wet van 
20 apri l 1874 op de voorlopige hechtenis, 

doo1·dat geen enkele vermelding van 
het bestreden arrest. het Hof de mogelijk
heid geeft na te gaan of het bericht, voor
geschreven bij artikel 20 van voor
noemde wet, regelmatig werd gegeven ; 
uit de gegevens van de procedure integen
deel blijkt dat dit bericht door de procu
reur-gener,aal telegrafisch aan de raads
man van verdachte werd gestuurd, 

tenvijl het aldus gegeven bericht niet 
in de plaats kan treden van datgene dat 
de griffier client ~e geven : 

Overwegende clat het door de griffter, 
overeenkomstig artikel 20 van de wet 
van 20 april 1874, te geven bericht van 
plaats, dag en uur van de verschijning 
voor de kamer van inbeschulcligingstel
ling niet is voorgeschreven op straffe 
van nietigheid ; dat het verzuim of de 
vervanging ervan door een ander bericht 
slechts tot de vernietiging van de rechts
pleging kunnen leiden, indien zij de 
rechten van de verdediging hebben ge
schaad; 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat eiser voor de kamer van inbe
schuldigingstelling is verschenen, bijge
staan door zijn raadsman, en er zich 
zonder enig voorbehoud heeft verdedigd ; 
dat zijn betoog dat de rechten der verde
diging rniskend zijn dus niet ontvankelijk 
is; 

Dat het m iddel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

20 maart 1972. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1' en Ve1·slaggeve·r, de H. Trousse, 
raadsheer waarne1nend voorzitter. 
Gelijkluidende conrlusie, de H. <:olard , 
advocaat-generaal. - P leite1·, de H. G. 
Weber (van de balie te Rrussel). 

2e KAllmR. - 21 maart 1972. 

1o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL TOT AANVOERING 
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VAN EEN.RECHTVAARDIGINGSGROND AF
GELEID UIT EEN ONOVERKOMELIJKE 
DWALING. - MIDDEL WAARIN FElTEN 
EN RECHT VERllffiNGD ZIJN. - NIET
ONTVANKELIJKHEID.- BEGRIP. 

2° PARITAIR COMITE. - FoNDSEN 
VOOR BESTA,ANSZEKERHEID INGESTELD 
BIJ BESLISSING VAN EEN PARITAIR 
COMITE DIE BIJ KONINKLIJK BESLUIT 
ALGEMEEN VERBINDEND VERK.LAARD 
IS. - WET VAN 7 JA,NUARI 1958. -
MISDRIJF BEPAALD BIJ ARTIKEL 16-10 
VAN DEZE WET. - GELDBOETE DIE 
MOET WORDEN TOEGEPAST ZOVEEL 
lVIAAL ALS ER PERSONEN ZIJN VOOR WIE 
GEEN BIJDRAGEN GESTORT ~'ERDEN. -
BEDRA,G VAN DE GELDBOETE DAT NIET 
HOGER MAG ZIJN DAN 50.000 F RANK. 
-BEGRIP. 

3° STRAF.- FoNDSEN VOOR BESTAANS
ZEKERHEID INGESTELD BIJ BESLISSING 
VAN EEN PARITA,IR COMITE DIE BIJ 
KONINKLIJK BESLUIT ALGEMEEN VER
BINDEND IS VERKLAARD.- VVET VAN 
7 JANUARI 1958.- MISDRIJF BEPAALD 
BIJ ARTIKEL 16-1° VAN DEZE ~T. -
GELDBOETE DIE MOET WORDEN TOEGE
PAST ZOVEEL MAAL ER ALS PERSONEN 
ZIJN VOOR WIE GEEN BIJDRAGEN 
GESTORT ~RDEN.- BEDRAG VAN DE 
GELDBOETE DAT NIET HOGER li'I:AG ZIJN 
DAN 50.000 FRANK. - BEGRIP. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONOLUSIE WAARIN DE BEKLAAGDE OM 
UITSTEL VAN DE TENUITVOERLEGGING 
VAN DE STRAF VERZOEK'I'.- VEROOR
DELING TOT EEN WERKELIJKE STRAF. 

(1) Ca.ss., 2 maart 1964 (Bull. en PABlO., 
1964, I, 707); men raadplege ca.ss., 22 februari 
1971 (.A7'1', cass., 1971, blz. 598) en 24 januari 
1972, supra., blz. 503. 

(2) Bij ontstentenis van een conclusie is de 
rechter niet verplicht zich uitdrukkelijk uit 
te spreken over het bestaan van een recht
vaardigingsgrond die onder meer is afgeleid 
uit een onoverkomelijke dwaling. Aangezien 
de feitenrechter in dit geval dienaangaande 
geen enkele vaststelling heeft gedaan, kan 
het Hof geen middel onderzoeken dat hieruit 
is afgeleid dat de verdachte had moeten vrij
gesproken worden, omdat hij zich kon beroe
pen op een dergelijke rechtv::tardigingsgrond, 
daar in een dergelijk middel, da t zodoende 
het Hof zou verplichten gegevens van feite
lijke aard na te gaan en vast te stellen, feiten 
en recht vermengd zijn en dit middel derhalve 
niet ontva.nkelijk is. 

Het Hof besliste dan ook de 2• maart 1964 

- !ll'll'LIOIET ANTWOORD OP DE CON
CLUSIE. 

5° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE AANSTELLER. -
AANSPRAKELIJKHEID ALLEEN TEN GUN
STE VAN DERDEN, SLAOHTOFFERS VAN 
DE DOOR DE AANGESTELDE IN ZIJN 
FUNOTIE VEROORZAAKTE SCHADE . ----'
AANSTELLER DIE RET SLAOHTOFFER 
HEEFT VERGOED. - REOHTSVORDERING 
KRAOHTENS INDEPLAATSSTELLING TE
GEN DE AANGESTELDE. - VERHAALS
VORDERING VAN DE AANGESTELDE 
TEGEN DE AANSTELLER ENKEL GE
GROND OP DE HOEDANIGHEID VAN DEZE 
LAATSTE. 

1° Niet ontvankelijlc, we gens ve1·menging 
van jeiten en 1·echt, is het middel hie1·uit 
ajgeleicl clat de best1·eclen beslissing de 
eise1· had moeten v1·ijsprelcen wegens een 
onove?·lcomelijke cltcaling, dat het Hoj 
zou ve1·plichten gegevens van jeitelijlce 
am·cl na te gaan en vast te stellen (1) (2). 
(Grondwet, art. 95.) 

2° en 3° Doo1· voor te sclwijven clat voo1· de 
misd1·ijven bepaald bij m·tilcel 16-1° van 
de wet van 7 janua1·i 1958 bet1·efjende 
de Fondsen voo1· bestaanszeke1·heid de 
geldboete zoveel maal toegepast wonlt als· 
e1· pe1·sonen zijn voo1· wie geen bijd1·agen 
gestort wenlen, niet hogeT mag zijn dan 
50.000 jmnk, beslist a1·tilcel 19ter van 
cleze wet dat alle geldboeten van 21) tot 
500 fmnlc bepaald bij deze m·tilcelen 1fi-1° 
en 19ter en aldtts toegepast, niet hager 
mogen zijn dan dit laatste bedmg en niet 
dat al deze met wettelijlce opdeciemen 

en de 22• februari 1971 (Bull. en PASIO., 1964, 
I, 707, en A1'1·. cass., 1971, blz. 598) dat, 
aangezien de eiser deze rechtvaardigingsgrond 
voor de feitenrechter niet had aangevoerd, 
feiten en recht vermengd zijn in het middel, 
dat derhalve uiet ontvankelijk is. 

Wanneer evenwel de bestreden bcslissing 
vaststellingen betreffende deze rechtvaardi
gingsgrond bevat, k an het midclel ontvanke
lijk zijn, ongeacht of de eiser de onoverkome
lijke dwa.ling al dan niet voor de feitenrechter 
had aangevoerd en k a.n het Hof de wettelijk
heid toetsen. Een <iergelijk middel is imme1·s 
niet vreemd aa.n de openbare orde. 

De feitenrechter beoordeelt gewis soeverein 
in feite het bestaan van een onoverkomelijke 
dwaling die door de eiser als rechtvaardigings
grond wordt aangevoerd (cass., 23 juni 1969, 
A1'1'. cass., 1969, blz. 1054, en 20 april 1970, 
ibid., 1970, blz. 767), doch deze beoordeling 



-693-

ve1·hoogde geldboeten samen het bedoelde 
bedmg niet mogen te boven gaan (1). 

4° Doo1· de ve1·dachte tot een tve1·kelijke 
stmj te ve?'Oo?·delen beantwom·dt de ?'ech
te?' impliciet de conclusie waa1·bi_i, zonder 
aanvoe?'ing van een 1·eden, wm·dt ve1·zocht 
om de toelcenning van ttitstel van de 
temtitvoe1·legging van de stmj (2). 

50 Aangezien de aanspmlcelijkheirl van 
m·tikel 138-1., lid 3, van het Btt1'ge1·lijlc 
W etboelc slechts bestaat ten gttnste van 
de1·den die het slachto fje1· ztjn van de 
schade, die doo1· de aangestelde is ve?'001'
zaalct in de fttnctie waa?'VOO?' de aanstelle1· 
hem heejt geb1·utlct, is de aanstelle1·, die 
een de1·gelijlce schade heejt ve1'goed, in 
beginsel e1·toe genchtigd een 1·echtsvo1·de-
1'ing lcfachtens indeplaatsstelling tegen 
zijn aangestelde, dade?' van de schade, in 
te stellen; deze mag zich integendeel van 
de op hem 1·ustende aanspmlcelijkheid 
niet ontlasten doo1· een verhaal ttit te 
oefenen op de aanstelle1·, om de enlcele 
1·eden dat deze civiel1·echtelijlc aanspmlce
lijlc is jegens de1·den (3). 

(DELANNOY EN DESTIN, 
T. VERHAEGEN, q.g.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

is slechts soeverein in zover zij van feitelijke 
aa.rd is (men raadplege in verband met de 
overmacht, cass., 12 maart 1959, Bttll. en 
PASIC., 1959, I, 702, en in verband met het 
onvoorzienbaar karakter van een hindernis, 
inzake wegverkeer, cass., 5 februari 1968, An. 
cass., 1968, biz. 742). 

Het Hof oefent zijn toezicht op de omschrij
ving die de rechter geeft van de onover
komelijke dwaling als rechtvaardigingsgrond 
(men raadplege inzake onvoorz.ienbare hinder
nis de noot getekend door R.H. onder cass., 
5 april 1956 en de arresten van het Hof die 
erin vermeld worden, Bull. en PASIC., 1956, 
I, 800, en in verband met overmacht de noot 
die eveneens ondertekend is door R.H., onder 
cass., 6 mei 1946, ibid., 1946, I, 172) of over 
de betekenis of de draagwijdte die de rechter 
aan dit rechtsbegrip toekent (men raadplege 
onder meer cass., 18 ja.nua.ri 1941, Bttll. en 
PASIC., 1941, I, 236, 10 juli 1946, ibid., 1946, 
I, 293, 27 januari 1969, A1'1'. cass., 1969, 
biz. 509, en 25 janua.ri 1972, supra, biz. 508). 
In verband met a) de morele dwang, raad
plege men cass., 4 januari 1965 (Bttll. en 
PASIC., 1965, I, 431) en 23 december 1968 
(An·. cass., 1968, biz. 400); b) overmacht, 
raadplege men cass., 24 juni 1957 (Bull. en 

arrest, op 19 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. W at de voorziening van Delannoy 
Etienne betreft : 

A. als beklaagde : 

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

B. als rechtstreeks dagende partij : 

Overwegende dat uit geen stuk, waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat . 
de voorziening betekend wercl aan de 
partij tegen wie zij gericht is; clat zij dar
halve niet ontvankelijk is ; 

II. '\Vat de voorziening van Destin 
Remy betreft : 

A. als beklaagcle : 

Over het tweecle miclclel, afgeleid uit de 
schencling van het rechtsbeginsel volgens 

-hetwelk een onoverkomelijke dwaling met 
overmacht gelijkgesteld wordt en een 
rechtvaardigingsgrond uitmaakt, 

dooTdat het onoverkomelijk karakter 
van de dwaling ten deze afcloend bleek 
uit de feitelijke gegevens van het dossier, 

PASIC., 1957, I, 1272}, 12 maart 1959 (ibid., 
1959, I, 702}, 23 februari 1967 [dit laatste 
arrest betrekking hebbend op overmacht in 
de betekenis van artikel 1148 van het Bm·ger
lijk Wetboek] (A1'1'. cass., 1967, biz. 797}, 
c) wettige zelfverdediging, raadplege men 
cass., 28 juni 1938 (Bull. en PASIC., 1938, 
I, 232) en 26 januari 1959 (ibid., 1959, I, 526). 

Het Hof onderzoekt nog of de vaststellingen 
van de rechter niet in strijd zijn met de gevolg
trekking die hij eruit afleidt ofwel of deze a l 
dan niet wettelijk kan worden aangenomen 
(men raadplege in verband met overmacht : 
cass., 5 november 1956, Bull. en PASIC., 1957, 
I, 221, en 10 januari 1972, supm, biz. 4-56, en 
in verband met de onvoorzienbare hindernis, 
inzake wegverkeer, de noot, ondertekend door 
R.H., onder cass., 5 april 1956, Bull. en 
PAsiC., 1956, I, 809) . Men raadplege oak cass., 
28 maart 1972, inj1·a, biz. 721. 

(1) Men raadplege cass., 11 april 1960 (Bull. 
en PASIC., 1960, I, 960). 

(2) Men raadplege cass., 9 januari 1967 
(An·. cass., 1967, biz. 555) en 16 februari 1970 
(ibid., 1970, biz. 564). 

(3) Cass., 24 mei 1962 (Bull. en PASIC., 1962, 
I, 1082). 
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volgens welke eiser onwetend was van 
het niet-vervullen van de sociale ver
plichtingen, waarvoor bepaalde bedien
den van zijn werkgeefster dienden in te 
staan : 

Overwegende dat uit geen stuk, waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
eiser voor het hof van beroep het bestaan 
van een onoverkomelijke dwaling als 
rechtvaardigingsgrond heeft ingeroepen; 
. Overwegend.e dat de vaststell:i:ng van 

zodanige rechtvaarcligingsgrond een feite
lijke beoorcleling onderstelt, weshalve 
het m.iddel, dat feiten en recht vermengt, 
niet ontvankelijk is : 

Over het zescle middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 19te?' van de wet 
van 7 janua.ri 1958, betreffende de fond
sen voor bestaanszekerheicl, aangevuld 
door de wet van 18 december 1968, 
artikel 3, 

cloonlat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot een geldboete van 60.320 fr., 

tenvijl bedoelcl artikel bepaalt dat het 
bedrag van de geldboete 50.000 frank 
niet mag overschrijden : 

· Overwegende dat artikel 19te?' van de 
wet van 7 januari 1958 bepaalt dat het 
bedrag van de geldboei;e, en niet het 
beclTag van de geldboete vermeerderd met 
de wettelijke opdeciemen, 50.000 frank 
niet mag overschrijden; 

Overwegende dat het arrest eiser ver
oordeelt tot 116 gelclboeten van 26 frank, 
hetzij in totaal3.016 frank; clat deze ver
oordeling het wettelijk maximum niet 
overschrijclt; 

Dat het midclel naar recht faalt ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 19 van voormelde 
wet van 7 januari 1958, gewijzigd door 
artikel 3 van de wet van 18 december 
1968, 

cloO?·dat het bestreclen arrest de vraag 
van eiser tot uitstel van de veroo];deling 
tot geldboeten wegens verzachtende om
standigheden onbeantwoord laat : 

Overwegende dat, zelfs indien eiser 
voor het hof van beroep het beweerde uit
stel zou hebben gevraagd, zoncler zijn 
vraag op bepaalde redenen te stetmen, 
de rechter impliciet erop zou hebben ge
antwoord door eiser tot betaling van 
geldboeten zonder ui"Lstel te veroordelen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
.schending van artikel 18 van voormelde 
wet van 7 januari 1958, gewijzigd door 

artikel 3 van de wet van 18 december 
1968, 

doonlat het bestreden arrest de gelclig 
in het geding geroepen werkgever niet 
civielrechtelijk aansprakelijk verklaart 
voor de betaling van de geldboete waartoe 
eiser wordt veroordeeld : 

Overwegende dat, zo de civielrechtelijk 
aansprakelijke partij die de door haar 
aangestelcle aan derden berokkencle scha
de vergoed heeft, in principe, een verhaal 
heeft op haar aangestelde, deze laatste 
integendeel zich van de op hem rustende 
aansprakelijkheid niet lmn ontlasten door 
een verhaal uit te oefenen op de aansteller 
om de enkele reden dat deze civielrechte
lijk aansprakelijk is jegens derden; 

Dat het middel, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is ; 

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

B. als rechtstreeks dagende partij : 

Overwegende dat uit geen stuk, waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de voorziening betekend werd aan de 
partij tegen wie zij gericht is; 

Dat derhalve de eerste en dercle midde
len, welke uitsluitend gericht zijn tegen 
de beslissing over de rechtstreekse dag
vaarding van eiser, niet ontvankelijk 
zijn; 

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

21 maart 1972. - 2e kamer. - Voo?'" 
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve?·slaggeve?', de H. Naulaerts.- Gelijlc
ltticlende conclttsie, de H. Dmnon, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. G. Du
brulle (van de balie te Gent). 

2e KAMER. -..,..- 21 maart 1972. 

OASSATIE.- OMVANG.- STRAFZAKEN. 
- STRAFVORDERING. - VoORZIENING 
IN CASSATIE VAN RET OPENBAAR MINIS
TERIE. - VONNIS VERNIETIGD OMDAT 

DE GROND VAN DE VRIJSPRAAK UIT 
HOOFDE VAN EEN TELASTLEGGING IN 
STRIJD IS MET DE \EROORDELING MET 
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BETREKKING TOT EEN ANDERE TELAST

LEGGING. - VERNIETIGING SLAAT OP 
BEIDE BESLISSINGEN. 

W annee?·, op de voo?·ziening van het open
baa?· ministe?·ie (1), de vtijspmalc ve?·
nietigd wotdt, omdat de reden waamp ze 
is geg?·ond in sttijd is met de ve?·ootdeling 
op de stmjvorde?·ing met bet?·ekking tot 
een ande1·e tclastlegging, slaat de vernie
tiging op beide beslissingen (2). (Grond
wet, art.. 97.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 

TE llUDENAARDE, T. D'HERDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vom1is, op 8 oktober 1971 door de Cor
rectionele Rechtbank te Oudenaarde in 
hoger beroep gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 28, 34-3°, 59,§ 1, 2°, en 63 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer, 

doO?·dat de correctionele re0htbank, 
zitting houdende in hoger beroep, de 
beklaagde· van de vervolging uit hoofde 
van ongewettigde weigering van de bloed
proef ontslaat, om reden dat " het mis
drijf niet bewezen voorkomt, daar de 
omstandigheden voorzien bij artikel 59, 
§ 1, van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer niet voorhanden 
zijn n, 

te?·wijl deze beschikking op een dubbel
zinnigheid in de motivering wijst, waar
door de controle van het Hof onmogelijk 
gemaakt wordt, daar de correctionele 
rechtbank niet verduidelijkt : 

- of de beklaagde niet een voertuig 
op een openbare plaats bestuurde, daar
door een t egenstrijdigheid tot stand 
brengend met de veroordeling uit hoofde 
van dronken sturen, 

- ofwel of de bloedproef niet opgelegd 
werd door een van de magistraten, 
ambtenaren of beambten in artikel 59, 
§ 1, ibidem bevoegd verklaard tot het 
opleggen van de bloedproef, in welk 
geval de authenticiteit van het proces-

(1) Men raadplege cass., 14 oktober 1963 
(Bttll. en PAsrc., 1964, I, 150) en 10 november 
1970 (A?'l'. cass., 1971, biz. 312) : wanneer de 
beklaagde zich in cassa.tie heeft voorzien, 
strekt de cassatie va.n de veroordeling zich 
in dit geval niet uit tot de vrijspraak. 

verbaal dat tot grondslag van de vervol
ging diende in twijfel getrokken wordt : 

Overwegende dat het vonnis de vrij
spraak wegens de telastlegging B, met 
name de weigering een bloedstaal te laten 
nemen, motiveert door het ontbreken van 
" de omstandigheden voorzien bij arti
kel 59, § 1, 1° en 2° (wet betreffende de. 
politie over het wegverkeer) n; 

Overwegende dat deze vrijspraak 
steunt op een dubbelzinnige reden; 

Dat het immers aan het Hof niet moge
lijk is uit te make!! of de rechter be
schouwt ofwel dat de magistraat of de 
ambtenaar die het nemen van een 
bloedstaal bevolen had, daartoe ingevolge 
de bepalingen van artikel 59, § l, niet 
bevoegd was ofwel dat eiser geen voertuig 
op een openbare plaats bestuurde ; 

Dat in deze laatste veronderstelling 
bedoelde motivering tegenstrijdig zou 
zijn met de beslissing van hetzelfde von
nis die verweerder veroordeelt op grond 
van de telastlegging A " op een openbare 
plaats een voertuig bestuurd te h ebben 
terwijl hij verkeerde in staat van dron
kenschap "; 

Overwegende dat de onwettelijkheid 
van de beslissing betreffende de telastleg
ging B zich uitstrekt tot de beslissing 
waardoor eiser schuldig wordt verklaard 
aan de telastleggingen A en 0 en uit dien 
hoofde een enkele straf uitspreekt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de karit 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt · de verweerder in de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Gent, zitting houdende in 
hoger beroep. 

21 maart 1972. - 2e kamer. - Voo?·
zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve?·slaggeve?·, de H . Janssens. - Gelijk
lttidende conclusie, de H . Dumon, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 21 maart 1972. 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - VEROORDEELDE ElSER IN 

HOGER BEROEP. - 0PENBAAR l\1INISTE-

(2) Cass., 19 oktober 1953 (Bttll. en PAsre., 
1054, I, 113) en noot 2; men raaclplege cass. , 
9 december 1969 (A?'?'. cass., 1970, blz. 344)· 
en 13 maart 1972, supm, · blz. 655. 
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RIE DAT TEGEN HEM EN TEGEN EEN 
VRIJGESPROKEN MEDEBEKLAAGDE HO
GER BEROEP AANTEKENT. - BEVESTI
GING DOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. - VEROORDELING VAN DE 
VEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN VAN 
HOGER BEROEP.- 0NWETTELIJKHEID. 

2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN.- CASSATIE VAN DE BESLISSING 
TOT VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE
RING. - GEEN CASSATIEBEROEP OF 
ONREGELMATIG CASSATIEBEROEP VAN 
DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE
LIJKE PARTIJ. - BESI.ISSING WAARBIJ 
DEZE PARTIJ BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR 
DE VEROORDELING IN DE KOSTEN HEEFT 
GEEN BESTAANSREDEN MEER, ZELFS 
INDIEN DE CASSATIE OP EEN MIDDEL 
VAN AMBTSWEGE WORDT UITGESPRO
KEN. 

3° GERECHTSKOSTEN. - VooRZIE
NING IN CASSATIE. - STRAFZAKEN. -
VEROORDELENDE BESLISSING VERNIE
TIGD OP DE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - BESLISSING WAARBIJ 
EEN PARTIJ BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR 
DEZE VEROORDELING ZONDER BE
STAANSREDEN. 0NREGELMATIGE 
VOORZIENING VAN DEZE PARTIJ. -
KOSTEN VAN DEZE LAATSTE VOORZIE
NING TEN LASTE VAN DEZE PARTIJ. 

1 o Stelt een ve?'OO?'deelde hoge1· be1·oep in en 
telcent het openbam· rniniste1·ie hoge~· 
beToep acm tegen hem en tegen een m·ij
gesp'I"Olcen medebelclaagde, dan rnoeten 
de lcosten van het hoge1· bemep van het 
openbam· rninisteTie tegen deze laatste, in 
geval van bevestiging van de v1'ijspmalc, 
ten laste van de Staat blijven ( 1). (Wet 
van 1 jcmi 1849, art. 3.) 

2° W anneeT de beslissing tot ve?'OO?'deling 
van de belclaagde in . de lcosten van de 
st?'afvo?·de?·ing ve1·nietigd wo1·dt op cle 
voo1·ziening van de belclaagde en de 
btwge?'?'echtelijlc aanspmlcelijlce pa1·tij 
zich niet of zich o1u·egelmatig in cassatie 
heejt voo1·zien, ve1·liest de beslissing 
wam·bij deze pa1·tij btwge?'?'echtel-ijlc aan
spnt}celijlc woTdt ve1'!claaTd voo?' deze 
ve1·oo1·deling, ham· 'bestaans1·eden, zeljs 
indien de ven~ietiging op een middel 
van ambtswege wo1·dt t£itgesp1·olcen (2). 

(1) Cass., 15 februari 1972, supm, biz. 552. 
(2) Cass., 11 september en 16 oktober 1967 

{A1'1'. cass., 1968, biz. 46 en 242); 25 novem
ber 1968 (ibid., 1969, biz. 418), 2 maart 1970, 

3° W annee1· de beslissing waa?'bij een pa1·tij 
bU?'ge?'?'echtelijlc aanspmlcelijlc WO?'dt VeT
lclam·d voo1· een ve?·oo?·deling haa1· be
staansTeden ve1·liest, wegens de ve?·nieti
ging, op de voo1·ziening van de belclaagde, 
van de ve?'OO?'delende beslissing, blijven 
de lcosten van de voo1·ziening van de 
pm·tij, die btwge?'?'echtelijlc aanspmlce
lijlc is ve1·lclacq·d, te hm·en laste, indien 
zij zich on1·egelmatig in cassatie heejt 
voo1·zien, met name indien zij haa1· voo?'
ziening niet heeft betelcend aan de pa1·tij 
tegen wie zij was geTicht (3). 

(KRAAN EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « ME
RA », T. « PIJNENBURG INTERNATIONAAL 
EXPEDITIE EN TRANSPORTBEDRIJF 
EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « HOEF
NAGEI.S EN VAN DUYSE »; PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID « MERA », T. ER~1ES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1971 door het Hof 
vall; beroep te Brussel gewezen ; 

I. W at betreft de voorziening van 
Kraan Jacob, beklaagde : 

A. In zover zij gericht is tegen de 
beslissing over de strafvorclering : 

Over het midclel ambtshalv:e afgeleid 
uit de schencling van artikel 3 van de wet 
van 1 juni 1849 betreffende de herziening 
van de tarieven in strafzaken : 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van eiser enerzijds, en van het openbaar 
ministerie anderzijds, gericht tegen eiser 
en tegen de door de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijld1eid 
« Mera » rechtstreeks gedaagde Ermes 
Johannes, het bestreden arrest het beroe
pen vmmis bevestigt waarbij eiser ver
oordeeld en de rechtstreeks gedaagde vrij
gesproken werd ; dat het arrest eiser 
nochtans veroordeelt tot de kosten van 
hager beroep tegenover de publieke par
tij, zonder uitsluiting van de kost.en van 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
tegen de rechtstreeks gedaagde ; dat het 
derhalve de aangehaalde >vetsbepaling 
schenclt; 

redenen (ibid. ; 1970, blz. 612) en 6 december 
1971, supm, blz. 335. 

(3) Cass., 23 maart 1959 (B'ltll. en PASIC., 
1959, blz. 748). 



- 697 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

B. In zover zij gericht is tegen . de 
beslissing over de burgerlijke rechtsvor
dering ingesteld door 

l 0 de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid « Hoefnagels en 
Van Duyse »: 

Overwegencle dat eiser geen middel 
aanvoert; 

2° « Pijnenburg Internationaal Expedi-
tie en Transportbedrijf » : . 

Overwegende dat het arrest eiser ver
oordeelt tot betaling van een bepaald 
bedrag en voor het overige een deskun
dige aanstelt; dat zodanige beslissing, 
die geen uibspraak doet over een betwis
ting omtrent de bevoegdheid, geen eind
beslissing is in de zin van artikel 416 van 
het W etboek van strafvordering ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; · 

II. Wat betrefl; de voorziening van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheicl « Mera » : 

A. Als civielrechtelijk aansprakelijke 
partij : 

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

Overwegende dat ui t geen stuk, waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de voorziening betekend werd aan de 
partij tegen wie zij gericht is ; 

Dat nochtans de vernietiging van de 
. beslissing die Kraan Jacob veroordeelt 
tot al de kosten van het hoger beroep van 
het openbaar ministerie noodzakelijk tot 
gevolg heeft dat de beslissing die eiseres 
civielrechtelijk aansprakelijk verklaart 
voor deze veroordeling zonder voorwerp 
wordt; 

2 . In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
r echtsvordering ingesteld door : 

a) de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid « Hoefnagels en 
Van Duyse » : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
aanvoert; 

b) Pijnenburg Internationaa Expeditie 
en Transportbedrijf : 

Overwegende dat het arrest eiseres 
veroordeelt tot betaling van een bepaald 
bedrag en voor het overige een deskun
dige aanstelt; dat zodanige beslissing, die 
geen uitspraak doet over een betwisting 
omtrent de bevoegdheid, geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 van 
het W etboek van strafvordering ; dat de 
voorziening derhalve niet ontvankelijk is ; 

B. Als rechtstreeks dagende burgerlijke 
partij : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zover het Kraan 
Jacob in al de kosten van het hoger 
beroep van het openbaar ministerie· ver
oordeelt ; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige, de beslissing voor zover ze de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Mera » civielrechtelijk 
aansprakelijk verklaart voor voormelde 
veroordeling aldus zonder voorwerp wor
dende; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt ieder van de eisers in de kosten 
van zijn voorziening, een vierde van de 
kosten van de voorziening van Kraan 
Jacob uitgezonderd, hetwelk ten laste 
van de Staat zal blijven; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

21 maart 1972. - 2e kamer. - Vo01·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts. - Gelijk
lttidende conclttsie, de H. Dumon, advo
caat-generaal. 

2e KAlllER. - 21 maart 1972. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK.
HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS. - TE LATE BETEKE
NING. - HOGER BEROEP NIET ONTVAN
KELIJK. 

Niet ontvankelijk is het hoge1· be1·oep va'll 
de p1·ocu1·eut des Konings tegen een 
vonnis van de politietechtbanlc, dat 
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betelcend is na het ve1·st1·ijlcen van de 
tennijn van vijjtien dagen gesteld bij 
a1·tilcel 205 van het W etboelc van stmj
vo1·de1·ing, eventueel ve1·lengd ove?·een
lco;nstig a1·tilcel 644, lid 1, van clit wet
boelc, te 1·elcenen van de ttitspraalc van 
het vonnis (1). (Sv., art. 205; wet van 
1 mei 1849, art. 8.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DE:!>."'DER
MONDE, T. MARIMAN EN PRAET.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 oktober 1971 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 172, 174, 202 en 
205 van het Wetboek van strafvordering, 

doo1·dat het bestreden vonnis het hoger 
beroep van de Procureur des Konings 
ontvankelijk verldaart, 

tenvijl dit hager beroep niet binnen 
vijftien dagen te rekenen van de uit
spraak van het vonnis werd betekend aan 
de verweerders : 

Overwegende dat de ProcureuT des 
Konings hoger beroep heeft ingesteld 
tegen het vonnis van de eerste rechter 
waarbij verweerster vrijgesproken werd 
en verweerder, civielrechtelijk aansprake
lijk voor deze laatste, buiten zaak werd 
gesteld; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 8 van de wet van 1 mei 1849, het 
openbaar ministerie bij de rechtbank die 
van het hoger beroep kennis moet nemen, 
op straffe van verval, bi1men vijftien 
dagen te rekenen van de uitspraak van 
het beroepen vmmis zijn beroep moet 
betekenen, hetzij aan beklaagde, hetzij 
aan de voor het misdrijf civielrechtelijk 
aansprakelijke partij ; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
werd geveld op 21 april 1971 en het 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
slechts op 10 mei 1971 werd betekend aan 
de verweerders ; 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
dat het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart en de verweerders respectievelijk 
veroordeelt tot geldboete en kosten en 
civielrechtelijk aansprakelijk verklaart 

(1) Cass., 11 mei 1970 (A1-r. cass., 1970, 
blz. 834). 

voor deze boete en kosten, de voormelde 
wetsbepaling geschonden heeft; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zover het, op de 
strafvordering wijzend, verweerster ver
oordeelt tot een geldboete met ver
vangende gevangenisstraf en tot de helft 
van de kos~en van de beide aanleggen en 
verweerder civielrechtelijk aansprakelijk 
verklaart voor de geldboete en de kosten ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; zegt dat 
er geen aanleiding is tot verwijzing. 

21 maart 1972. - 2e kamer. - TToor
zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. -
TTe1·slaggeve1·, de H. Janssens. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Duman, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 21 maart 1972. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN.- GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. - BEGRIP. 

Geen geb1·uilc van een · vals stulc in de 
betelcenis van a1·tilcel 19? van het Stmj
wetboelc is het jeit, dat hij die onde1· mee?' 
ve1·volgd wordt wegens ve1·valsing van 
dit stttk, vom· de ?·echte?· deze telastlegging 
betwist onde1· aanvoe1·ing dat dit stulc 
ove1·eenstemt met de wm·lcelijlcheid die het 
rnoest vaststellen. (S.W., art. 197.) 

(KAUFl\1ANN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Overwegende dat het bestreden arrest 
oordeelt dat « de stuiting der verjaring 
echter niet ter sprake kmnt, vermits 
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vaststaat dat de vervalsing en het ge
bruik der vervalste stukken in hoofde 
van beklaagde het gevolg waren van 
eenzelfde bedrieglijk inzicht, zodat deze 
feiten een en hetzelfde misdrijf uitmaken 
en de verjaring slechts begint te !open 
van de laatste daad van gebruik » en dat 
« het gebruik tot heden voortduurt », 
zijnde de dag van de uitspraak of 15 okto
ber 1971; 
. Overwegende dat het hof van beroep 
niet nader bepaalt welke handelingen 
van eiser als een gebruik van va~se stuk
ken worden aangezien en de aangehaalde 
redengeving in het onzekere laat of het 
hof van OOl'deel is dat de verdecliging van 
·eiser in clit strafgeding neerkomt op een 
gebruik van de vals beweerde stukken, 
dan we! dat eiser op een andere wijze nog 
verder gebruik maakt .van de stukken; 

Dat een arrest dat op dubbelzinnige 
redenen berust, niet naar eis van rechte 
is gemotiveerd; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

21 maart 1972. - 2• kamer. - Vom·
zitte?', de H . Louveaux, voorzitter. -
VeTslaggeve1·, de H. J anssens. - Gelijk
luidende conclu.sie, de H. Dumon, advo
caat-generaal. 

2• KAMER. - 21 maart 1972. 

10 CAS SA TIE 0 - BEVEL vAN DE MINIS
TER VAN JUS TIT IE. - STRAFZAKEN. -
VONNIS TOT VEROORDELING WEGENS 
EEN MISDRIJF DAT VERJAARD IS. -
VERNIETIGING. 

2° DRONKENSCHAP. - BESLUITWET 
VAN 14 NOVEi\'IBER 1939, ARTIKEL 1.
AANGESTELDE VEROORDEELD TOT EEN 
GELDBOETE. - VONNIS WAARBIJ DE 
AANSTELLER BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR 
DE BETALING VAN DEZE GELDBOETE.-
0NWETTELIJKHEID. 

3° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUS TITlE. - STRAFZAKEN. -
VONNIS WAARBIJ EEN AANSTELLER 
BURGERRECHTELIJK AANSPJYAKELIJK 

WORDT VERKLAARD VOOR DE BETALING 
VAN DE GELDBOETE TEN LASTE VAN 
ZIJN AANGESTELDE UITGESPROKEN WE
GENS DRONKENSCHAP OP EEN OPEN
BARE PLAATS. - VERNIETIGING. 

1° Op de voo1~ziening van de p?·octtreu?'
genemal, ingesteld op bevel van de 
Ministe1· van Justitie, ventietigt het Hoj 
het vonnis tot ve?'OO?'deling wegens een 
misd1·ijj dat ve1jaa1·d was (1). (Sv., 
art. 441.) 

2° Onwettelijk is de beslissing wam·bij een 
aanstelle1· bu1·ge1'1'echtelijk aanspmkelijk 
tvo1·dt ve1·klaaTd voo1· de betaling van de 
geldboete, die ten laste van zijn aange
stelde is uitgesp1·oken wegens een ove1·
t1·eding van a1·tikel 1 van de beslttitwet 
van J4. novembe1· 1939 bet1·ef]ende de 
betettgeling van de d1·onkenschap (2). 
(S.W., art. 39 en 50; Sv., art. 162.) 

3° Op de vooTziening van de p1·octt?'eU1'
gene?·aal, ingesteld op bevel van de 
Ministe1· van Justitie, ventietigt het Hof 
het beschikkende gedeelte van een vonnis, 
wam·bij eim aanstelle1· voo1· zijn aange
stelde bu?·ge?'?'eGhtelijlc aanspmkelijk 
tvo1·dt ve1·lclaa1'd voo1· de betaling van de 
geldboete die ten laste van de aangestelde 
is uitgesp1·oken wegens een ove1't1·eding 
van a1·tikel 1 van de besluitwet van 
14· novcmbe1· 1939 bet1·ef}ende de betcu
geling van de d1·onlcenschap (3). (Sv., 
art. 441.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE, IN ZAKE DE BRUNSFELD EN 
DE «FIRMA HELl\'IUT KUHNWALDT ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gezien de vordering 
van de Procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie, luidende als volgt : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

» De onclergetekende Procureur-gene
'raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 

(1) Cass., 25 januari 1971 (A?T. cass., 1971, 
biz. 507). 

(2) en (3) l'IIen raadpiege cass., 10 juni 1968 
(A1·1· . cass., 1968, biz. 1235) en 23 september 
1969 (ibid., 1970, biz. 84) . 
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dat de Minister van Justitia hem bij 
brief van 29 november 1971 '--- Bestuur 
der Wetgeving m. 130.836/234/AP/Pres. 
- uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij 
het Hof overeenkomstig artikel 441 van 
het W etboek van strafvordering aangifte 
te doen van hei; in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis dat op 22 september 1970 
gewezen is door de Politierechtbank te 
Maaseik waarbij onder meer Brunsfeld 
Gerhard, autovoerder, op 11 februari 1940 
te Keulen geboren en er wonende, veroor
deeld werd tot een geldboete van 25 frank 
wegens dronkenschap in een openbare 
plaats, welk misdrijf in de nacht van 
26 op 27 augustus 1969 werd gepleegd, en 
de « Firma » Helmut Kulmwaldt, Trans
port voor personenwagens, 93 Hamburg 
Niedergeorswerderdeich m. 196, burger
rechtelijk aansprakelijk verklaard werd 
voor de geldboete waartoe Bnmsfeld 
Gerhard wegens bedoeld feit veroordeeld 
werd; 

'' De verjaring van de strafvordering 
werd niet geschorst zodat die veroorde
ling die meer dan een jaar na de overtre
cling werd uitgesproken strijdig is met 
de wet, namelijk met de artikelen 21 tot 
23 van de wet van 17 april1878 gewijzigd 
bij de wet van 30 mei 1961; 

» Geen enkele wetsbepaling verleende 
overigens de politierechtbank het recht 
de " Firma » Helmut Kulmwaldt burger
rechtelijk aansprakelijk te stellen voor 
de geldboete die Brunsfeld Gerhard aldus 
werd opgelegd ; 

» Om die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis te 
vernietigen, in zover het Bnmsfeld Ger
hard veroordeelt wegens de voorn~elde 
telastlegging en de " Firma » Hehnut 
Kulmwaldt, Transport voor personen
wagens, burgerrechtelijk aansprakelijk 
verldaart voor de geldboete die wegens 
dit feit tegen Brunsfeld Gerhard werd 
uitgesproken, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing en te zeggen dat er geen grand 
is tot verwijzing. 

» Brussel, 2_ december 1971. 
» N amens de Procureur-generaal, 

» De Advocaat-generaal, 
» (get.) F. Duman »; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met overneming van 
de redenen van voormelde vordering, 
vernietigt het aangegeven vonnis van 
22 september 1970 in zover het Bnmsfeld 

Gerhard tot een boete en in kosten ver
oordeelt wegens de hierboven vermelde 
telastlegging en de " Firma » Helmut 
Kulmwaldt, Transport van personen
wagens, civielrechtelijk aansprakelijk ver
klaart voor de geldboete die wegens dit 
feit tegen Bnmsfeld Gerhard werd uit
gesproken ; beveelt dat van dit arrest 
m elding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk v ernietigde beslissing; 
zegt dat er geen grand is tot verwijzing. 

21 maart 1972. - 2e kamer. - Vo01·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Chatel. -- Gelijklui
dende conclusie, de H. Duman, advocaat
generaal. 

3e KAMER. - 22 maart 1972. 

lO ARBEIDSONGEVAL. - BEGRIP. 

2o VERWIJZING NA CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERNIETI
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. 

3o WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING VAN DE WET IN DE TIJD. -
VERNillTIGING VAN EEN VONNIS VAN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN. 
RECHTBANK TER -ZAKE NIET MEER 
BEVOEGD OP HET OGENBLIK VAN DE 
VERNIETIGING. - VERWIJZING NAAR 
HET ARBEIDSHOF. 

1 o H et a1·beiclsongeval, in cle zin van de 
gecoi:h·dinee1·de wetten bet1·efjende de ve1'
goeding de1· schade voo1'tsp1·uitende uit 
m·beidsongevallen, is een schielijke ge
beu?·tenis, die een lichamelijlc letsel 
teweegb1·engt en wam·van de oo1·zaalc of 
een van cle oo1·zalcen buiten het 01'ganisme 
van de get1·ofjene ligt (1). 

2o en 3o W annee1· een vonnis van de 1'echt
banlc van ee1·ste aanleg inzalce a?·beids
ongevallen wo1·dt ven~ietigd net de in
we?·kingt1·eding van a1·tilcel 579 van het 
Ge1·echtelijlc J!Vetboelc, lcmchtens hetwellc 

(1) Cass., 10 november 1971, sttpTCt, blz. 256 . 
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de a1·beidsge1·echten terzalce bevoegd zijn, 
wm·dt de zaak venvezen naar het a?·beids
hof (1). (G.W., art. 3 en 1110.) 

(MAGNUS, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ZURICH ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 mei 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over hat middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1 en 2 van de bij koninldijk besluit 
van 28 september 1931 gecoordineerde 
wetten op de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 

do01·dat het bestreden vonnis de vorde
ring van eiser, welke strekte tot het beko
men van de vergoedingen, bep~ald door 
artikel 2 van voormelde gecoordineerde 
wetten, voor het ongeval dat hem op 
20 februari 1964 te Ukkel was overko
men, ongegrond verldaart en beslist dat 
eiser in gebreke blijft te bewijzen dat het 
gaat om een arbeidsongeval, zulks na 
geconstateerd te hebben dat eiser gehurkt 
aan het werken was toen een gekraak 
zich j plotseling in de lmie voordeed en 
dat een aanwezige geneesheer vaststelde 
dat de lmieschijf gekwetst was, en na 
beschouwd te hebben dat de eerste rech
ter terecht een deskundige aangesteld 
had metals opdracht de oorzaak van de 
kwetsuur te bepalen, onder meer of ze kdn 
te wijten zijn aan een abnormale en 
plotselinge gebeurtenis, onder andere een 
abnormale inspanning of beweging, dat 
de deskundige besluit dat de kwetsuur 
niet aan een abnormale inspanning of 
beweging kon toegeschreven worden .en 
dat eiser niet bewees dat de deskund1ge 
zich vergist had, 

te1·wijl, opdat men te doen heeft met 
een arbeidsongeval in de zin van voor
meld artikel 1 van de geco6rdineerde wet
ten op de arbeidsongevallen en opdat 
eiser recht zou hebben op de vergoedingen 
bepaald door artikel 2 van gezegde wet
ten, het niet vereist is dat het letsel 
veroorzaakt is door een abnormale in
spanning of beweging, en de constaterin
gen van het vonnis dienvolgens niet vol
staan om de beslissing te rechtvaardigen 

(1) Cass., 8 maart 1972, supra, biz. 645. 

dat het ten deze niet ging om een ar
beidsongeval, zodat het vonnis niet naar 
de eis van artikel 97 van de Grondwet 
gemotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
stelt dat de vraag of de door eiser op 
24 februari 1964 opgelopen kwetsuur al 
dan niet een arbeidsongeval uitmaakt, 
afhangt van het feit of deze kwetsuur al 
dan niet veroorzaakt werd door een 
abnormale en plotselinge gebeurtenis, 
onder meer een abnormale inspa1ming of 
beweging ; dat het vervolgens de mening 
bijtreedt van een terzake aangestelde 
deslnmdige volgens wie het letsel niet 
kon toegeschreven worden aan een abnor
male inspanning of beweging, en beslist 
dat eiser niet het bewijs heeft geleverd 
dat deze deslnmdige zich heeft vergist, 
zodat eiser in gebreke is gebleven te 
bewijzen dat het om een arbeidsongeval · 
gaat; 

Overwegende dat, in de zin van de 
gecoordineerde wetten betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, het ongeval een schie
lijke gebeurtenis is die een lichamelijk 
letsel teweegbrengt en waarvan de . oor
zaak of een van de oorzaken buiten het 
organisme van de geHoffene ligt ; 

Overwegende dat het vonnis, door van 
eiser het bewijs te eisen dat de kwetsuur 
veroorzaakt werd door een abnormale en 
plotselinge gebeurtenis, onder meer een 
abnormale inspanning of beweging, ter
wijl slechts het bewijs diende geleverd 
te worden dat de oorzaak of een van de 
oorzaken buiten het organisme van de 
getroffene lag, de in het middel aange
haalde wettelijke bepalingen geschonden 
heeft; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vmmis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerster in de kosten ; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

22 maart 1972. - 3e kamer. - Voor
zitte?·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, de . 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Plei
te?·, de H. Bayart. 
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BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND, 

23 maart 1972. 

RECHTSBIJSTAND. - STRAFZAKEN. 
VERZOEKSCHRIFT VA-1\f DE BEKLAAGDE 
DIE VRAAGT DAT EEN ADVOCAAT BIJ 
HET HOF ZOU WORDEN AANGEDUID 
TEN EINDE EEN l\IIEl\IIORIE TOT STAVING 

· VAN ZIJN CASSATIEBEROEP NEER TE 
LEGGEN. 

Daa1· de beklaagde, die zich in cassatie 
heeft voo1·zien, de mogelijkheicl heeft om 
zelf een memo1·ie tot staving van zijn 
cassatiebe1·oep nee?' te leggen, lean hij te 
dien einde geen kosteloze tussenkomst 
van een advocaat bij het H of belcomen ( 1). 

(DECAUX.) 

Beslissing. 

RET BUREAU:- Gelet op heb ver
zoekschrift van 9 maart 1972 ; 

Gelet op d e bepalingen van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerechte
lijk W etboek ; 

Overwegende dat de aanvraag nieb ont
vankelijk is, daar de aanvraagster, be
klaagde, persoonlijk en zonder bijstand 
van een advocaat bij het Hof een memorie 
tot staving van h aar cassatieberoep mag 
indienen (2) ; 

Om die redenen,verwerpt de aanvraag. 

23 maart 1972. -Bureau voor rechts
bijsband.- Voo?'zitte?', Ridder de Schaet
zen. - Gelijkluidende conclusie, de H. De
lange, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 23 maart 1972. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN 
-LASTEN. - VERLIES DOOR EEN HAN
DELSVENNOOTSCHAP VAN EEN SCHULD
VORDERING OF VAN EFFECTEN IN POR
TEFEUILLE. - AFTREKBAARHEID . -
YASTSTELLING VAN RET DIENSTJAAR. 

(1) Bill', rechtsbijstand, 12 november 1968 
(A1'?'. cass., 1969, blz. 280). 

(2) Het cassn.tieberoep was gericht tegen 
een a rrest van de kamer van inbeschu.ldiging
sielling dat de h andhaving va n de hechtenis 
van de eiseres b evolen had. 

Het ve1·lies cloo1· een handelsvennootschap 
van een activabestandcleel, onde1· meer 
van een sclmldvo1'de1'ing of van efjecten, 
kcm niet tvo1·den afget·rokken van de 
winsten ove1· een boekjact?', dan wannee1· 
het heeft plctatsgehad voo?"dat dit boekjaa1· 
tve?'d afgesloten en het ve1'lies vaststaand 
is gewonlen op het ogenblik van het 
opmalcen van de balans van dit dienst
jaa?' (3). CVVetb. van de inkomstenb., 
art. 44.) (Impliciete oplossing.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « GUY ARENJ)· 
INTERNATIONAI, », T. BELGISCHE STAAT;. 
1\HNISTEl< VAN FINANCifi;N.) 

ARREST (ve?"taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arresb, op 22 februari 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het mid afgeldeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 77 van de gecoordineerde wetten op 
d e handelsvennootschappen (Boek r; 
titel IX, van het Wetboek van koophan
d el), 20, inzonderheid 1°, 21, 43, inzon~ 
d erheid 1° en 2°, 44, 96 en 218 van het. 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
(koninklijk besluit van 26 februari 1964), 
167, inzonderheid § 1, 3°, a, van het. 
koninklijk besluit van 4 maart 1965, 

doonlctt het bestreden arrest beslist dat 
h et verlies dat voor eiseres voortvloeide· 
uit de kosteloze overdracht van haar aan
delen van d e . naamloze vennootschap 
« Organisation mondiale d'echantillons et. 
de documentation » en uit d e afstand vaii 
h aar schuldvordering op deze vennoot: 
schap, niet kan worden afgetrokken vari 
haar belastbare winsten over het jaar· 
1959, hoewel h et erkent « dat a lle door· 
verzoekster (thans eiseres) neergelegde 
stuld~en aantonen dat reeds v66r 31 de
cember 1959 onderhandelingen aan de· 
gang waren, dat een « beginselakkoord » 
was aangenomen dat als eerste ptmt de 
consignatie van een bedrag van 100.000 fr 
in handen van Mr. de Diesbach omvatte 
en dat deze consignatie zelfs op 30 decem
b er 1959 plaatshad », 

en doordat h e t deze beslissing in. 
hoofclzaak verantwoorclt op grand " dat. 
het vaststaat d at de akkoorclen be-

(3) Men rn,adplege cass., 11 juni 1928 (Bttll .. 
en PASIO., 1928, I, 182); 22 april 1929 (ibid., 
1020, I, 164); 2 januari, 26 maart (twee arres- · 
t en) en 25 juni 1063 (ibid., 1963, I, 514, 800 
en 1130); J 0 septembet· 1963 (i bid., 1964, . 
I , 35). 
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'treffende d e kosteloze afgifte van d e 
-effecten - O .M.E .D . en de afstand van 
de schuldvordering van verzoekster pas 
-op 25 februari en 8 m aar t 1960 werden 
o'ndertekend-( ... ) ; da t uit; niets blijkt dat 
-h et beginselakkoord dat, n aar het schijnt, 
betrekking h ad op een antwerp van over
eenkomst . .. v 66r 31 december 1959 
d efinitief en onaantastbaar w as geworden 
z odat de contracterende p artijen over 
welbepaalde punten onherroepelijk waren 
verbonden ( .. . ) ; dat zo een ptmt van h et 
akkoord v66r 31 december 1959 was tot 
stand gek om en zulks nog niet het geva l 
was voor d e overige punt en van d e 
transact;ie en dat over deze punten werd 
onderhandeld n a die d atum, dat dit 
eers t;e punt, d a t v66r 31 december 1959 
tot st and was gekom en, zelfs niet; werd 
overgenomen in d e minnelijke schikking 
van 8 maart 1960 en dat d e juist e draag
wijdte v an die consigna;,ie zelfs werd 
bet wis t; ( ... ) ; dat in elk geval uit niets 
blijkt da t de kost eloze overdracht van 
de effecten O.M.E .D . en de afst and van 
d e schuldvordering . . . in 1959 en m et 
'name v66r 31 december 1959 hadden 
plaat sgehad, d a t , in die om st andigheden , 
nie t; k an worden aan gen om en da o1 de b ij 
d e overeenkomst v an 8 m aart 1960 
bepaalde k osteloze overdracht van d e 
effect en O.M.E.D. zich in 1959 heeft 
voorgedaan en dat ze voor verzoeks t;er 
een bedrijfsverli es over het di enstjaar 
1960 zou vertegenwoordigen , dat ten 
slot t;e uit a l d eze overwegingen even eens 
blijkt dat d e afstand door verzoekst er 
v an h aar schuldvordering van 209.714 fr . 
op de vennootsch ap O.M.E.D. evenmin 
k an worden aangen om en voor het b elas
tingjaar 1960 », 

te1·wijl, h oewel d e door d e wet v oorge
sch reven jaarbalans die tot grondslag 
client voor d e aanslag de act iva en p assiva 
:van de vemwotsch ap op de dag v an de 
afsluiting van h et dienstj aar m oet ver
m elden , h et niet nodig is d at een maat
schappelijke schuld of een verlies p as 
gebleken of erkend is of da t h et b edrag 
er van p as bij overeenkomst werd vastge
steld na h et afsluit;en van h et dien stj aar 
om de beh eerders ervan vrij t e stellen 
die schuld of d a t verlies in het passief van 
de op t e m aken b alans op t e nem en ; van 
het ogenblik d a t deze schuld ontstaan is 
v66r het afsluiten van h et dienstjaar d e 
beheerder , die er n a die d a tum en bij h et 
opmaken van d e jaarbalans kennis v an 
gekregen h eeft, verplicht is de vennoot
sch ap ervoor te d eb it eren in deze b alans, 
op straffe van de omvang t e vervalsen 
:van de activa en van _ de passiva op de 

dag van d e afsluit ing 
verdraaien die door 
vast ges t;eld, waarui t v
d en arrest , dat aann 
1959 een beginselak 
daardoor vastst elt d a 
zakelijk in 1959 was. 
redenen die he t verme 
wett;elijk h etr echt ko~ 
verhes rek enmg t e ho~-~""'-~ ...... ,~ 
op 31 december 1959 , 
te m ogen aftrekken v-
inkomst en over het j 

Overwegende d a t h e. , 
niet bekri t iseert; in z o 
de afstand van de sch_ "--.. --;;; 
kosteloze afgift e van "-~ 
d e op 25 februari en 8 ~ ~ 
t ekende ak koorden b~:~ ~ ~ 
op 31 d ecember 1959 :n. ~- ~ ~ 
den plaatsgeh ad; -~ ~---~~ ~ 

Overwegende da t :Q._ ' ~~ tl.~ ~ 
stelt d at h et arrest ~ ~~ ~ ~ 
dat het verlies v an d_ ~ ~ , ~~~ ~ ~ 
d elen in 1959 " is ont::;:, ~ ~~:i ~~ ~ -
zijds, d a t h e t; is geble.,1~~~ ~~~ ~~ ): ~ .'6-. ~ 
nog vast st aand IS gew-0 ~ ..... ~ ~ ~ ~. 
ber 1959, d o?h'"v66r o:('l:'~~--- ~,, ~ ~~ ~~ 
ken v an d e Jaarbala n :;:; ~ljJ:- ~ :{'" ~~ '"(;;~'"(;;~~~ 

Overwegende da t })_ , ~~:- ~~~ ~~ ~~ ._. 
vaststelt d at vanaf ei~t )-:i_~'l ~ ~ ~ ~ 
een " beginselakkoord. ,, Cl ~l:'<t:-~ t ~ ~~ ~ ~ ~ 
en een bedrag van lOo ""-~~~~-\':It ~~~~~ 
signeerd, b eslist , op g t-0 · Oo0'-'l ~ ~b ~0 ""~~ ~ 
van gegevens die h et }:Jll.q \>- i':t_-~-Q.<>- ~-l.' l.. ' 
akkoord nie t; impliceet-t l:'~~i ~:q_ q,-Q.~~.Q.0 ~ ~4~{: 
dat de k ost eloze ov~ ~:t":l. 4 ~~~:t.-~~.Q. ~~ ~ ~ ~ effect en O .M.E.D . en q_ l:'CJ.l:'€1. lt; .Q. ~ . ~-~~0~ 
schuldv order ing van ej'il ~ €\.f, ~h.t l~t ct~t; -<4~ .Q., 
den plaat sgeh ad; ~l:'~~ ~_t€t:q_ \>-~ b1~ ~~~1 

Overwegende dat alq l :q_ J..q \>-l:t J)~t 
wat eiseres b eweert, het;lt~ , . 9f'lr;{'t:q_ ct~ 
vastgesteld d at het b e t ~l':t> lll ~t h.~~~ 
31 d ecember 1959 wa~ '\?l~tee~t ll ~ijq_ ' 

Dat het middel in d.it 0llt~t V.e:t>{ et h. ~e 
grondslag mist ; alJ~i t:l.q,ll ~e.j:J v-ee:f1 t 

- . CJ-tt - , 66 t 
Om die reden en, v el' feite . ~ 

ning ; veroordeelt eiser~el'Pt 1lj1t 
el:l ill. cle " ~ 

23 maart 1972. - l e cle 1~o~<;i 
zitte1·, d e H. Valentin_ ltq,ll:t 0 s t e e, 
n em end voorzitter . ______: l'~:taq~l· . " ll. 
H. de Waersegger. - rr l>e1'&l~hee, 'P-

0 
l . d H D I '-'el· · Cl ,. " · o1 c us~e , e . e ange, aq tJ!cz~ .fl !)e >v!t ·• 

- Pleite1·s , de HH. Del "oca ttcte1t'be1·, !t~, 
t e Brussel) en F ally. hez ( !tt.15 rte c cle 

"all. ell.e~ o11., 
qe b !t~:tl, 

--------- !tli6 
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180 van het koninklijk 
t?>) }>rtil!.e t 1.965 tot uitvoering beslll.i.t 
' • llla,a,r l . van h 

-<T&P. "' a.e 1.rikorostenbe asbngen b et 
"f[etooe'I!. 7"Va,~ra de kohleren uitvoerb epaalt 

" ,ou. hi aar v 
00

'1!. : .. wordt ervan eeu ll.i.t er. 
)da.a.rd 'L'1~~n a.e betrokken belastin tr.eksel 
ge.z,on.d:eP. gpllchti-
gen. •· raadl'lege ca,ss., 19 juni, 196 

~<1) 111~,., bl'L· 1270) eu. de concl : (<lrr, 
lvv 1 • R •t Usie cass., .genera,al ayo1 de Ter . "an. 

l'rocu:reu:r Inicollrt,. 
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(GOVAERT lVI., JOSEE, P., JULES, A., R. EN 
S., T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN . ) 

/ 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et arrest van 
het Hof van 31 januari 1967 (1)_ en het 
bestreden arrest, op 2 maart 1971 op 
verwijzing door het hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 60 van de bij 
besluit van d e Regent van 15 januari 1948 
gecoordineerde wetten betreffencle de in
komstenbelastingen (207, 208 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen), 
37 tot 39 van h et koninld ijk besluit van 
22 september 1937 tot uitvoering van de 
gecoordineerde wetten op de inkomsten
belastingen, 1315 van h eb Burgerlijk 
·vvetboek, 97 van de Grondwet., en van 

- de rechten van de verdediging, 
cloo1'dat het bestreden arrest d e vorde

ring van de eisers tot voorbrenging van 
het origineel van het uitvoerbaar kohier 
waarin de litigieuze aanslagen opgenomen 
werden afwijst en deze beslissing . enkel 
en aileen staaft op de overweging dat hun 
eis op niets stetmt, 

tenvijl bovenvermelde artikelen betref
fende de inkomstenbelastingen bepalen 
dat de kohieren door de daartoe aange
wezen directettr der belastingen uitvoer
baar worden verklaard op de wijze door 
de Koning geregeld; h et hof van be,:oep, 
ingevolge de weigering van de aclminis
tratie om gezegd regelmatig uitvoerbaar 
kohier voor be brengen, nieb heeft kum1en 
vaststellen en niet heeft vastgesteld dat 
het kohier op de -..vijze door d e Koning 
bepaald uitvoerbaar was verklaard noch 
dat de aanslag naar de vorm regelma.tig 
was, zodat er niet kan nagegaan worden 
of de voorgeschreven formaliteiten nage
leefd werden en of de opgelegde belasting 
regelmatig is, dan wanneer deze formali
teiten van substantiele aa.rd en van open
bare orde zijn, 

terwijl de aclministratie, als oorspron
kelijke eiseres, het bewijs moest bijbren
gen van de ,regelmatigheid van de aan
slagen en bijgevolg van het uitvoerbaar 
verklaard kohier betreffende deze aan
slagen, 

toen eerste advocaat-generaal, v66r cass., 
26 oktober 1944 (A7T. cass ., 1945, biz. 18); 
men raadplege ook cass., 15 januari 1970 
(A7'7', cass., 1970, blz. 432) . 

(1) A1T. cass., 1967, blz. 677. 

0ASSATIE, 1972. - 23 

terwijl door te weigeren aan verweerder 
te b evelen het uitvoerbaar kohier voor te 
brengen, h et arrest de eisers iri de onmo
gelijkheid stelt de onregelmatigheid ervan 
be bewijzen en dienvolgens htm recbt€m 
van verdediging schendt : · 

Overwegende dat artikel 60 van de ,op 
15 januari 1948 gecoordineerde wetten op 
de inkomstenbelastingen, luidens het
welk de kohieren uitvoerbaar worden 
verklaard door de ambtenaren die ·het 
aanwijsb, niet bepaalt dat de Koning· 'de 
wijze regelt waarop de kohieren u itvoer-
baar moeten verklaard worden ; · 

Overwegende dat de administratie, in 
principe, niet gehouden is het origineel 
kollier voor te brengen om het bestaan 
van een uitvoerbaar verldaard kohier te 
bewijzen en om het toezicht ove·r ·zijn 
regelmatigbeid mogelijk te maken; .•, 

Overwegende immers dat, door te be
palen dat een koninklijk besluit de wijze 
regelt waarop client gebandeld te worden 
voor de opmaking en de betekeni.ng van 
de kobieren, voormeld artikel 60, l o, 
zonder voorbehoud de Kmling m achtigt 
de regelen te bepalen welke toepasselijk 
zijn op dit stuk en, derhalve, af te wijken 
van de regelen van het gemeen recht; 

Overwegende dat artikel 40 van b et 
koninklijk besluit van 22 september 1937 
tot uitvoering van gezegde gecoordi
neerde wetten, een bijzoncler bewijsnlid
del van het kohier bepaalt door voor te 
schrijven dat aan de betrokken belas
tingplichtigen uittreksels nit bet kobier 
-..vorden gezonden; _ 

Overwegende dat gezegde uittreksels 
vermoed worden gelijkvormig het kohi:er 
te zijn en clat de belastingschulcli ge niet 
gerechtigd is, zonder rechtvaardiging, b et 
voorbrengen van het kohier te eisen ; 

Overwegende dat het arrest in di.t' op
zicht erop wijst dat de eisers, die de voor
brenging van het kohier vragen ten eiride 
te kunnen nagaan of h et · regelmatig is 
naar vorm, dienaangaancle geen enkel 
bep aald ptmt vermelden, dat zij , niet 
beweren dat de aanslagbiljetten die wei'
den toegezonden en clie bet voorwerp 
van het gescbil uitmaken, niet ge1ijk
vormig het origineel zouden zijn en clat 
zij evenmin enige bepaalcle opmerking 
maken nopens de voor gelijkvormig _ af
schrift verklaarde uittreksels die zich in 
bet aclministratief dossier bevinden; 'dat 
het arrest besluit dat in dergelijke om
standigbeden de vraag van de eisers op 
niets stetmt, zodat er geen redenen zijn 
om de verzocbte voorbrenging te beveleri ; 

Overwegende dat het arrest, door a ldus 
te bescbouwen dat de eisers geim bepaalde 

..J 
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grief met betrekking tot de regeimatig
heid van het kohier en van de aansiag
biij etten doen geiden, zonder schending 
van de door het middei ingeroepen wets
bepaiingen of van de rechten van de 
verdecliging b eslist d a t d e voorbrenging 
van het origineei kohier niet m.oet bevoien 
worden; 

Dat het middei niet kan aangenomen 
worden ; 

Over het tweede miclclei, afgeieid uit 
de schending van d e artikelen 1138, 2° 
en 4°, van het Gerechtelijk vVetboek en 
97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest in zijn 
beschikkend gedeeite bepaait da t het 
" akte geeft aan de achuinistratie, ener
zijds, d at zij ermede instemt dat de 
verkoopopbrengst van d e bossen , weike 
ais wederbeiegging in aanmerking client 
te worden genomen, wordt vastgesteicl 
op 1.393.080 frank en , anclerzijds, dat 
zij tot herziening van de besiissing zai 
overgaan op grond van gezegd bedrag, 
mede op grond van d e besiechting van 
de andere twistptmten in het arrest van 
6 januari 1965 van h et Hof van beroep 
te Gent ,, 

te1·wijl het arrest van het Hof van 
31 januari 1967 aile in het arrest van 
6 januari 1965 van het Hof van beroep 
te Gent besiechte geschiipunten had ver
nietigd, behalve in zover de opbrengst 
van de bossen moest afgetrokken worden 
van het vermogensaccres, 

t erwijl, zo de administratie in conclusie 
had gevraagd dat haar akte zou worden 
gegeven zoais door h et b estreden arrest 
wordt gedaan, zij in haar verschillencle 
conclusies vermeidde dat " het tussen 
partijen hangende twistptmt nog enkei 
het beclrag van de opbrengst van d e hout
verkoop van de boss en betrof, .. . bedrag 
dat ais wederbelegging client te worden 
genomen ,, en het arrest, ingaancle op de 
conciusies van beide partijen, b eslist dat 
(( nog siechts een enkel ptmt in cliscussie is, 
te weten weik bedrag van het in aanmer
king genomen vermogensaccres moet wor
den afgetrokken ten titei van opbrengst 
van de bossen ,, zodat moet besioten wor
den dat de twistptmten in het arrest van 
6 januari 1965 van het Hofvan b eroep te 
Gent, met u itzondering van h et bepalen 
van de opbrengst van de bossen, definitief 
vernietigd b ieven door het arrest van het 
Hof van 31 januari 1967 en, in akkoord 
tussen beide partijen, niet aanhangig 
waren bij het hof van b eroep te Brussei 
en aan zijn oordeei niet onderworpen 
waren, zodat clit hof artikei 1138, 2°, van 

het Gerechteiijk Wetboek schendt door te 
oordeien over of minstens door akte t e 
geven van twistptmten die niet aan zijn 
oordeei waren onderworpen en die boven
dien in de drie conclusies uitgaande van 
de F.dministratie uitclrukkelijk werden 
uitgeschakeid, 

t erwiji het arrest zich zeif tegenspreekt 
en aidus artikei 1138, 4°, van he~ Gerech
teiijk \Vetboek sch endt door enerzijds 
uitdrukkelijk vast te steilen clat " nog 
siechts een enkel ptmt in cliscussie is, t e 
w eten welk bedrag van het in aanmerking 
genomen vermogensaccres m oet worden 
afgetrokken ten titel van opbrengst van 
de bossen " en anderzijcls a ide ervan te 
geven dat de achuinistratie de aanslag 
zal herberekenen « mede op grond van de 
beslechting v an d e andere twistptmten 
in h et arrest van 6 januari 1965 van het 
Hof van h eroep te Gent ,, 

terwijl h et arrest zich nog t egenspreekt 
door vast t e stellen dat het niet vernie
tigde gedeelte van het arrest v an het Hof 
v an h eroep te Gent erin bestaat « dat h et 
verkopen door oorspronkelijke rekwirant 
van hout op stam en van onbewerkt hout 
ais een daad v an b eheer van zijn privaat 
p atrimonium moet worden beschouwd " 
en anderzijds akte te geven v an « de be
slechting van de and ere twistptmten ,, 
zodat men niet kan uitmaken of het 
arrest alclus b edoelt dat het toch als door 
het Hof van heroep te Gent definitief 
b eslecht aanziet datgen e wat claarna door 
h et Hof van cassatie werd v ernietigd, 
en het arrest aldus onduideiijk gemoti
veerd is : 

Overwegende dat h et arrest van 
6 januari 1965 van h et Hof van h eroep 
t e Gent voor het Hof aileen werd aange
vochten in zover h et beslist h ad dat het 
bedrag van d e verkoopopbrengst van de 
bossen op 1.393.080 frank moest b epaald 
worden, en clat het aileen in die mate 
werd vernietigd ; 

Overwegende dat, door aan verweerder 
aide ervan te geven, zoals hij h et hij 
conclusie had gevraagcl en zoncler clat de 
eisers zich in conclnsie e1'tegen h aclden 
verzet, dat h e t tot de h erziening van zijn 
beslissing zal overgaan op groncl van de 
andere door h e t Hof van beroep t e Gent 
b eslechte twistpunten, het arrest geen 
u:itspraak cloet over niet gevorderde 
zaken; 

Overwegende dat h etgeen waarvan 
aid us aide werd gegeven ni e t tegenstrij
dig is , maar integendeei volkomen over
eenstemt m et d e beschouwing van het 
arrest Iuidens welke (( nog slechts een 



.I I . ---~ 

- 707 

enkel punt in discussie is te weten welk 
beclrag van het in aanmerking genomen 
vermogensaccres moet worden afgetrok
ken ten titel van opbrengst van de bas
sen i> ; 

Overwegende dat, door te beschouwen 
cla t « d efinitief gevonnist is door h et niet 
vernietigde gecleelte van het arrest van 
6 januari 1965 dat terzake het verkopen 
door oorspronkelijke rekwirant van hout 
op stan1 en van onbewerkt hout a ls een 
daad van beheer van zijn privaat patri
Inonium 1noet worden beschouwd, zodat 
de , opbrengst ervan niet als een bedrijfs
inkomen kan worden b ehandeld », h e t 
arrest; geenszins b edoelt dat geen arider 
twistpunt door h et Hof van beroep te 
Gent definitief werd beslecht; clat deze 
b eschouwing derhalve niet t egen strijclig 
is met hetgeen waarvan het arrest aan 
v erweercler akte geeft; 

Dat h et miclclel feitelijke gronclslag 
Inist; 

Om d ie reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de eisers in de kosten, 

24 m.aart 1972. - 1e kamer, - Tloo?' 
zitte?', de H . vVauters, raad sh eer waar
nemend voorzi!;ter. - Tle1·slctggever, de 
H . Meei\s, - Gelijlcl~tidende conclusie, 
d e H . Duman, aclvocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Nelis (van de b alie te 
Leuven) en Claeys Bouuaert (van de 
balie te Gent). 

1 c KAMER. - 24 rna art 1972. 

lO OVEREENKOMST.- NIET-UITVOE
RING . - I NGEBREKESTELLING VAN DE 
SCHULDENAAR. - !NGEBREKESTELLING 

(1 ) Men raadplege cass., 20 december 1951 
(Bull . en PASIC., 1952, I, 207); 3 mei 1957 
(i bid., 1957, I, 1047); 17 oktober 1957 (ibicl., 
1958, I , 143 ) en 2 mei 1964 (ibicl . , 1964, I , 934). 

,, De ingebrekestelling is per d efinitie een 
n,kte bestemd om van de schuldena.ar te eisen 
dat hij in de toelwmst zijn verbintenis n a
komt, door hem plechtig te verwittigen dat 
hij aansprakelijk k an gesteld worden, indien 
hij in gebreke blijft. Derhalve heeft zij a lleen 
een reden van besta.an, wanneer de uitvoering 
nog mogelijk is (of wanneet• zij a ltha.ns de 
schuldeiser nag kan voldoen) ; is de niet-uit
voering daarentegen van meetaf onherstelbaar, 
da n word t de ingebrekestellirlg totaal overbo
cl-ig, vcrrnits deze plechtige verwittiging aan de 

NIET WETTELIJK VEREIST WEGENS NUT
TELOOSHEID. - BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST. - 0NTBINDING 
1\IIET TOEP ASSING VAN .till.TIKEL 1184 
VAN HE'I' BURGERLIJK WETBOEK. -
0 N TBINDING « EX TUNC ». - GEVOL
GEN. 

3° OVEREENKOMST. - 0 N TBINDING 
MET TOEPASSIN G VAN ARTIKEL 1184 
VAN HET BURGERLIJK VVETBOEK. -
Z AKEN DIENEN IN DEZELFDE TOESTAND 
TE WORDEN GEBRACHT ALSOF DE VER
BIN TEN ISSEN U IT OVEREENKOl\IIST NIET 
HADDEN BESTAAN. - BEGRIP. 

4° O V E REENKOMST. - 0 N TBIN DING 
l\1E'l' TOEPASSING VAN ARTIKEL 1184 
VAN HET Bm<GERLIJK '¥'E TBOEK. -
0 N TBINDING VAN EEN OVEREENKOl\IIST 
V A.c.'f HUUR VAN DIEN STEN T USSE N EEN 
ARCHITECT E N DE BOUWHEER . 
ARCHITECT DIE TER UITVOERING VAN 
DE OVEREENKOlVIST PLANNEN E N BE
S'l'EKKEN HEEFT GEl\IIAAKT. - VER
BINTENIS VAN DE BOUWHEER I N VER
BAND MET DEZE PLANNEl"[ EN BESTER
KEN . 

1 ° De ?'echte1' clie vaststelt dat een pa1·tij in 
een overeenlcomst zich ten aanzien van 
cle ancle1·e sclmlclig heeft gemaalct aan 
een telco?·tlcoming die het n oodzalcelijk 
en onontbee?·lijlc ve?·t·rottwen voo1· het 
in stand houden van de cont?·actuele ban
den tussen cleze pa1·tijen heeft doen ve?'
dwijnen, leiclt e1· wettelijlc v.it af clat een 
in geb1·elcestelling clie daanloo?' alle nut 
heeft ve1·loren, niet wettclijlc is ve?'
eist (1) (2). (B.W . , art. 1139, ll45, 
ll46 en 1230.) 

2° De ontbinding van een wede1·Tcm·ige 
ove1·eenkomst, met toepassing van a?·ti
lcel 1184 van het Btw·ge1·lijlc W etboelc, 

toestancl niets m eer kan veranderen » (Dalloz, 
Rep. de cl1'0it ci-vil, v 0 Jll[ise en demew·e, nr. 12). 

(2) R et bestreden arrest had met toepa.ssing 
van artikel 1184 van h et Burgerlijk Wetboek, 
op tegencis van de eiser, c1e ontbinding v an 
de overeenkomst uitgesproken ten nadele van 
de verweerc1er. 

D a t de betekening door d e andere contrac
ta.ut van het exploot tot inleicling van de 
rechtsvordering tot ontbinding cen akte is 
van gelijke W!Larde als de ingebrekestelling, 
die vereist is om d e ontbincling van een over
eenkomst, wegens niet uitvoering van de 
verbintenissen van een par tij , nit te spreken, 
daa.rover r a.a clplege men cass., 17 oktober 195 7 
(B•rll. en PA SIC. , 1958, I, 143) eu noot 1, 
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geschieclt ex tunc ( 1) ; de pm·tijen wo?'den 
de1·halve in dezelfde toestancl geplaatst 
als die waa1·in zij zich zottden bevinclen 
indien zij niet hadden gecont?'actee?'cl, 
zodat de ontbonden ove?'eenlcomst voo?' 
deze pm·tijen geen gTondslag van ?'echten 
of ve1plichtingen lean zijn, hoewel scha
deve?·goeding ten la8te van cle in fottt 
zijnde pa?'tij lcctn wo1·den gelegd (2). 

3° H oewel de ontbinding van een ~vede?'
lce?·ige ove1·eenkomst, met toe1mssing van 
a?'ti.Jcel 1184 van het Bw·ge1·lijlc Wetboek, 
in beginsel ex tunc geschiedt en de 
pa?'tijen de?'halve ·in clezelfde toestancl 
dienen geplaatst te wonlen als die waa1·in 
zij zich zouden bevinden indien zij niet 
hadden gecontTactee1·d, zott deze ontbin
ding niet tot gevolg htnnen hebben dat 
de te1· uitvoe1·ing van de ove1·eenkomst 
ve?'?'ichte p1·estaties teniet gaan, wannee1· 
zij voo?' geen te1·uggave vatbcta:r zijn, 
maa1· zij b1·engt cle ve?'JJUchting merle tot 
te?'ttggave, indien clit mogelijk is, of tot 
betaling in equivalent van de zaken of de 
diensten die een de?' pa1·tijen, ten gevolge 
van deze ove1·eenlcomst, genoten heeft , 
te1·wijl de ande1·e pa1·tij hie?'VOO?' geen 
tegenp1·estatie heeft ontvangen . 

4° W annee1· de ?'echte?' die, met toepassing 
van ar·tilcel 11 l\4· van het Bu?'ge1·lijk 
W etboelc, de ontbincling heeft tti tgesp?'o
ken ten nadele van een a1·chitect van de 
ove?'eenkomst, waa1·doo1· hij met cle bottw
hee?' was ve1·bonden, vaststelt, eensdeels, 
dat de ee?'ste, te1· uitvoe1·ing van deze 
ove1·eenkomst, plannen en bestelcken had 
gemaalct voo1· de tweede en, ancle1·deels, 
da.t deze cUe stuklcen niet heeft gebn.tilct, 
beslist hij wettelijk clat cle a?'Chitect uit 
hoofde van deze p?'estatie geen ?'echt heeft 
op e1·elonen, onde?' mee?' op het hie?'VOO?' 
bij ove?'eenlcomst bedongen e?'eloon, en 
dat· de bottwhee?' alleen ve1plicht is cleze 
plannen en bestelcken tentg te geven . 

biz. 144; contm : KLUYSKENS , De vm·bintenis
sen, nr. 116-2°, biz. 206. l\'Ien r aa.dplege cass., 
2 mei 1964 (Bull. en PAsiC., 1064, I, 934) : 
wanneer een overeenkomst in gevai van niet
uitvoering van een verbintenis om iets te 
doen, een uitdrukkelijk ontbindende voor
waarde bevat, maar zonder dispensatie van 
ingebrekestelling van de schuldenaa.r, h ceft de 
ontbinding in beginsel slechts p!aats na een 
ingebrekestelling. 

(1) Cass., 16 juni · 1955 (Bull . en PASIC., 

1055, I, 1129). l\'Ien ra.aclplege DE PAGE, 
Tmite., cl. II , ru·. 818, blz. 700, en ru·. 83<i, 
blz. 805. 

(2) In verb and met de gevolgen van de 

(DE LANGHE, T. STEVENS.) 

ARRE':lT. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 november 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen : 

Over het eerste midclel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1139, 1146, 
1230 van het Burgerlijk vVetboek en 97 
van d e Grondwet, 

doo?'dat het bestreden arrest de ontbin 
ding van het contract t en voorclele van 
verweercler uitspreekt en beslist d a t deze 
l~,atste vrijgesteld was van een vooraf
gaande ingebrekestelling van eiser, om 
de reden dat « h et; feit waardoor d e ant
binding wordt verantwoord, de verdere 
uitvoering van het contract onmogelijk 
maakte " te weten de vaststelling van 
het arrest; « dat eiser of zijn aangestelclen, 
voor wie hij instaat, niet aarzelden d e 
omvang van de aanbestedingen heimelijk 
te doen verhogen m et bech-agen die ten
slotte de architect ten goede zouden 
komen, en waarvan de bouwheer onwe
tend moest blijven "• 

te?'wi.il , ee?'8te ondenleel, h et niet val
stand te besluiten dat eiser door zijn fout 
de verdere uitvoering van zijn verplich
tingen m=ogelijk m aakte, doch diende 
vastgesteld te worden dat deze onmoge
lijkheid tot uitvoering een materieel 
k arakter vertoonde, vooraleer het arrest 
mocht besluiten dat verweerder van de 
voorafgaande ingebrekestelling van eiser 
was vrijgesteld (schending van de artike
len 1139, 1146 en 1230 van het Burgerlijk 
"iVetboek); 

tweede onde?'deel, een dergelijke mate
riele onmogelijkheid zeker niet blijkt uit 

ontbincling vn.n een overeenkomst bestaande 
uit opeenvolgende prestaties, raadplege m en 
cass., 16 juni 1955 (Bttll. en PASIC., 1955, 
I, 1129) en 28 mei 1965 (ibicl., 1965, I, 1051). 
Het Fra,nse Hof van cassatie heeft de 8° april 
1957 (Dalloz, 1958, biz. 221) over een door 
nietigheid aangetaste overeenkomst beslist 
dat, wn.nneer uit de aarcl van de verbintenissen 
de partijen onmogelijk a.an e!kn.a.r konden 
teruggeven wa.t zij ontvangen hebben, moet 
er rekening worden gehouden met de waar·de 
van eenieclers prestaties en met h et voordeei 
da.t de a.nclere el'uit getrokken heeft. Men 
raaclplege ook cass. fr. , 2 februari 1961 (·ibhl., 
1061, blz. 236) en tle noot, a.lsmede A. DE 
BERSAQUES, Rev. c·l'it. jw·. beige, 1970, blz . 505. 
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de fout zoals zij door het arrest wordt om
schreven, en dit Jaatste geen andere 
omstandigheden aanhaalt waaruit deze 
materiele onmogelijkheid zou blijken; 
het arrest op dit punt althans dubbelzin
nig is, hetgeen met een gebrek aan moti
vering gelijkstaat (schencling van arti 
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat bet arrest vaststelt 
dat eiser of zijn aangestelden, voor wie 
hij instaat, nieb aarzelden de omvang cler 
aanbestedingen heimelijk te doen verho
gen met bedragen die ten slotte de 
architect ten goede zouden komen en 
waarvan de bouwheer onwetend moest 
blijven, dat verweerder zich daardoor 
terecht bedrogen heeft gevoeld en het 
noodzakelijk vertrouwen, onontbeerlijk 
tot het tot stand komen en in stand 
houden van de contractuele banclen tus
sen bouwheer en architect, door de font 
van deze laatste was verdwenen; 

Overwegende dat het arrest eruit af
leiclt dat de ontbinding van het contract 
ten voordele van verweerder zich opclrong 
bij toepassing van artikel- 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat door de vaststelling 
van bovenaangehaalde tekortkoming het 
hof van beroep constateert dat alclus 
e en onherstelbare toestand was ontstaan 
die noodzakelijkerwijze het nut en de 
rechtvaardiging van een ingebrekestelling 
tenietfieed ; 
Ov~rwegende dienvolgens dat het hof 

van beroep door gezegde tekortkoming 
vast te stellen de niet-noodzakelijkheid 
van een ingebrekestelling webtelijk recht
vaardigt en tevens zijn beslissing dien
aangaande zonder dubbelzinnigheid moti
veert; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van d e artikelen 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

cloo?"clat het bestreden arrest oordeelt 
dat de ontbinding ex tunc kan geschieden 
en verweerder voor de door eiser reeds 
verwezenlijkte prestaties niet hoeft te 
betalen, om de reden dat de ontbinding 
van een wederkerig contract bij toepas
sing van artikel 1184 van het Burgerlijk 
"\~Tetboek principieel ex t·unc geschiedt, en 
nu uit niets blijkb dat gei'ntimeerde 
(thans verweerder) enig gebruik van de 
plannen en bestekken zou gemaakt heb
ben, de · reeds v66r de ant binding vol
brachte prestaties kunnen teruggegeven 

worden, zodat er geen aanleiding bestaat 
om de ontbinding ex ntmc uit te spreken, 

ten.vijl de werkzaamheden van eiser, in 
zi jn hoedanigheid van architect, in de 
mate dat zij overeenkomsuig de richtlij
nen van verweerder werden uibgevoerd, 
wegens htm eigenheid onmogelijk kunnen 
teruggegeven worden en iedere ontbin
ding met terugwerkende kracht nitslui
ten (schencl.ing van bovenvermelcle arti
kelen) : 

Overwegende dat het arrest het con
tract, wegens tekortkomingen van eiser 
en met toepassing van artikel 1184 van 
het Burgerlijk "\~T etboek ontbonden ver
klaart; 

Overwegende dat de eerste rechter, die 
dezelfde beslissing genomen had, noch
tans de aanspraak van eiser op betaling 
van ereloon in verband met zijn reeds 
uitgevoerde prestaties had ingewil~ig<;l om 
de reden dat de ontwerpen, bestekken, 
tekeningen enzovoort, welke hij geleverd 
had, overe_enkomstig de wensen van ver
weerder werden opgemaakt en door deze 
laatste werden aanvaard ; 

Overwegende dat het arrest dienaan
gaande oordeelt dat « de ontbincling van 
een wederkerig contract, bij toepassing 
van artikel 1184 van het Burgerlijk vVet
boek, principieel · ex tunc geschieclt en 
vermits uit niets blijkt clat gei'ntimeerde 
enig gebruik van de plannen en bestekken 
zou hebben gemaakt, de reeds v66r de 
ontbinding volbrachte prestaties kunnen 
teruggegeven worden, zodat er geen aan
leiding bestaat om de ontbinding ex nunc 
uit te spreken »; 

Overwegende dat het arrest terecht 
beslist dat bedoelde ontbinding princi
pieel ex ttmc geschiedt ; 

Overwegende dat uit de ontbinding van 
een wederkerig contract volgt clat de 
partijen in dezelfde toestancl dienen ge
plaatst te worden als die waarin zij zich 
zouden bevonden h ebben indien zij niet 
hadden gecontracteerd; dat het ontbon
den contract geen grondslag van -rechten 
en verplichtingen van de partijen kan 
uitmaken, hoewel, uiteraard, sch adever
goeding ten laste van de in fout zijnde 
partij kan worden gelegd ; 

Overwegende dat de ontbinding welis
waar de ingevolge het contract wederzijds 
gedane prestaties niet kan tenietdoen, 
wanneer zij voor geen teruggave vatbaar 
zijn; 

Overwegende echter dat de ontbinding 
de teruggave of de betaling in equivalent 
zal meebrengen van de zaken of de dien
sten die ingevolge het contract verbruikt 
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of genoten werden en waarvoor de andere 
partij de tegenprestatie niet zou hebben 
ontvangen; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
enerzijds dat eiser plannen en bestekken 
aan verweerder heeft geleverd en ander
zijds dat verweerder geen gebruik van 
deze stukken h eeft gemaakt ; 

Dat het daaruit wettelijk afleidt, bij 
toepassing van artikel 1184 van het Bur
gerlijk ·vvetboek, dat eiser geen recht 
heeft op het voor bedoelde stukken con
ventioneel bedongen ereloon, maar dat 
verweerder hem die stu.kken diende terng 
te geven ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genOinen; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten . 

24 maart 1972. - 1° kamer. - Voo·r
zitte?·, Ridder Rutsaert, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, aclvocaat-generaal. -
Pleite?'S, de HR. VanRyn en DeBruyn. 

2e KA.t'IIER. - 27 maart 1972 . 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING . - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHILLENDE lliiSDRIJVEN . - MID
DEL DAT SLECHTS BETREKKING HEEFT 
OP EEN ENKEL VAN DEZE MISDRIJVEN. 
- STRAF WETTELIJK GERECH~'V AAR 
DIGD DOOR EEN ANDER l\USDRIJF. -
NIET ONTVANKELIJK lliiDDEL . 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BESLISSING DIE EEN VERWEER AFWIJST 
OP GROND VAN PASSENDE REDENEN.
REGELMATIG MET REDENEN 0111KLEDE 

BESLISSING. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
SCHULDONTKENNING . - STAAT NIET 
GELIJK llffiT EEN CONCLUSIE DIE DE 
RECHTER ll'lOET BEANTWOORDEN. 

1 o Wm0neer we gens ve?·schillende miscl?·ij
ven een enkele st?'ctf wonlt uitgesproken, 
dan is wegens het ontb?·elcen van belang 
niet ontvcmkez.ijlc de eis tot cassat·ie vnn 

de besliss·ing op de stmfvonle?·ing ge
g?·ond op een middel dctt enlcel bet?·eklcing 
heeft op bepactlde van deze misd1·ijven, 
hoewel de uitgesp1·olcen straf wettel~jk 
ge?'echtvncwcligcl blijft cloo?' een ancle1· 
misdn:jj (1) . (Sv., art. 411 en 414.) 

2° Regelma.ti g met ?'eclenen omlcleecl is cle 
beslissing cUe, op grand van passencle 
?'eclenen, een venvee1· djw1:jst, zeljs inclien 
het geen nntwoonl geeft op tot staving van 
clit venvee?' aangevoenle m·g1mnenten (2). 
(Gronclwet, art. 97.) 

3° De eenvottdige schttldontkenning stnnt 
niet gelijlc met een concl1tsie die cle ?'echte1· 
moet benntwoonlen (3) . (Grondwet, 
art. 97.) 

(lliACKELBERT EN LEJONG.) 

ARREST (ve?'tctling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 maart 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Over het middel voorgedragen in de 
memorie die ter griffie v an het Hof 
namens iedere eiser onderscheidenlijk 
werd neergelegd ... 

Dat het middel niet kan worden aan
genom.en; 

II. Over het middel voorgeclragen in de 
memorie die ter griffie van het Hof 
nmnens eiser Lejong werd neergelegd 
en afgeleid uit de schending van arti
kel 97 van de Gronclwet, 

doo1·dctt h et arrest eiser veroordeelt 
zonder te antwoorden op de regehnatig 
voor het hof van beroep neergelegde con
clusie waarin hij h eeft aangevoerd, 

ee?'8te ondenleel, in zijn eerste conclusie 
b etreffende de t elastlegging van valshei5:l 
in de balansen : « dat de raad van beheer 
de balans en de winst- en verliesrekening 
opnmakt, alvorens ze aan de algmnene 
vergadering ter goedkem·ing voor te leg
gen, welke goeclkeuring n~oet worden 
voorafgegaan door de verslagen aan d e 
beheerclers en conm~issarissen en door de 

(1) Cass., 28 februa.ri 1972 , s·ttpm, b lz. 590. 
(2) Cass., 6 januari 1969. (A1'1'. cctss., 1969, 

blz. 431); 10 november 1969 (ib·icZ ., 1070, 
blz. 249). 

(3) C::tss., 20 april 1057 (Bull. en PASIC., 
1057, I, 1030). 
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bespreking van de balans, met clien ver
stande dat de algemene vergadering bij 
afzonderl ijke stemming uitspraak doet 
Dver de kwijting va.n de beheerders en 
commissarissen; dat aile ontwerpen van 
balansen, a lvorens door de algemene ver
gadering te worden goedgekeurd, aan de 
afgevaardigde van het Min.isterie van 
Economische Zaken werden voorgelegcl ; 
dat aile thans in geschil zijnde punten, 
zoals dat van de Nationale Schietbaan 
en van de af\ossing van de schuldvorde
ringen, werden besproken ; . .. dat be
ldaagde niet kon denken dat hij de dader 
Df de mededader van een valse balans 
was, vermits het niet zijn taak was de 
balans op te maken ; dat de raad van 
beheer het bevoegd orgaan hiervoor was 
en dat de a.fgevaardigden van het Minis
terie van Economische Zaken hierop htm 
toezicht uitoefenden; ... dat, weli swaar 
naderhand, Lejong gedacht heeft dat de 
ontwerpen van balansen niet met de 
gewenste rechtzinnigheid en de vereiste 
stiptheid waren opgemaakt ; dat het 
beter ware geweest had hij zich daarvan 
vroeger rekenschap gegeven, maar dat 
hij ten tijde van de feiten nooit het 
bedrieglijke opzet heeft gehad op enigerlei 
wijze aan het opmaken van een valse 
balans mee te werken ; dat hij onder 
bevel van Moureau stond; dat hij terecht 
kon denken dat de raad van beheer de 
balansen opmaakte en dat hij vaststelde 
dat geen enkel feitelijk gegeven aan de 
afgevaardigden van het Ministerie van 
Economische Zaken werd verborgen » en 
in zijn aanvullende conclusie : " dat ... 
Lejong meermaals aan Moureau opmer
kingen heeft gemaakt, met name betref
fende zijn overdreven geldopnemingen ; 
dat die opmerkingen Moureau zeker niet 
aanstonden; dat het dus onjuist is dat 
Lejong blijk heeft gegeven van schuldige 
inschikkelijkheid; althans zeker niet in 
strafrechtelijk opzicht; . .. dat de per
soonlijke betrekkingen tussen Lejong en 
Moureau niet mogen worden beoordeeld 
met inachtneming van de huidige toe
stand van ... Moureau, in hechtenis en 
veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, 
maar dat men moet teruggaan tot de 
tijd, toen de thans verweten feiten door 
Moureau werden gepleegd ; dat Moureau 
te dien tijde hoog aanzien genoot en dat 
Lejong er nooit van bewust is geweest 
dat hij Moureau zijn medewerking ver
leend e om valsheid of verduistering te 
plegen ; . . . dat op het ogenblik waarop 
de balansen door de algemene vergade
ring werden goedgekeurd en wanneer 
Moureau overdreven geldopnemingen 

h eeft verricht, Lejong geen bedrieglijk 
opzet l1eeft gehad » ; 

tweede onde1·deel, in zijn eerste conclusie 
betreffende de telastlegging A, I, 3o 
(valsheid in geschriften) : " dat Lejong, 
met R.enaut, misschien de enige is ge
weest on1 tegenover Moureau opnlerkin
gen te maken, door hem erop te wijzen 
dat die geldopnemingen overdreven 
waren en dat zij der·halve het financiele 
evenwicht van de vennootschap Belfort 
konden verstoren ; ... dat Moureau erkent 
dat Lejong hem gewaarschuwd heeft, 
maar era.an toevoegt dat hij hiermee geen 
rek ening heeft wiilen houden ; .. . dat h et 
in feite .. . onjuist is te spreken van 
schuldige inschikkel ijkheid, terwijl niet 
alleen de bevelen en de initiatieven uit
gingen van Moureau, maar Lejong boven
dien herhaaldelijk de opmerkingen heeft 
gem aakt, die hem in h et belang van de 
maatschappij geboden schenen » ; 

denle onde1·deel, betreffende de telast
legging B, I (valse balansen) : " dat het
zelfde client te worden opgemerkt met 
betrekking tot het zogenaamde bedrieg
lijk opzet » ; 

vienle onde1·deel, betreffende de telast
leggingen 0 enD (eenvoudige bankbreuk 
en bedrieglijke bankbreuk) : " dat Lejong 
nooit met bedrieglijk opzet opclracht 
h eeft gegeven valse rekeningen op te 
maken; dat hij nooit enige handeling van 
verduistering te zijnen gtmste h eeft ge
pleegd en nooit Mom·eau heeft wiilen 
helpen er te plegen; ... (dat) eveneens ... 
de telastlegging van· eenvoudige bank
brenk niet bewezen kan worden geacht » ; 

vi.ffde onde1·deel, betreffende de telast
legging G (overtredingen van de artike
len 200 en 210 van de gecoorclineerde 
wetten op de handelsvennootschappen) : 
" dat Lejong te goeder trouw uit het oog 
heeft verloren dat hij geen houder was 
van oprichtersaandelen » : 

a) In zover h et middel gericht is tegen 
de veroordeling tot een straf : 

Overwegende dat h et arrest eiser tot 
een enkele straf veroordeelt wegens aile 
tegen hem bewezen geachte misdrijven 
(( die voortvloeien uit een en hetzelfde 
opzet en een enkele, in achtereenvolgende 
daden tot uiting komende schuldige be
drijvigheid opleveren » ; 

Overwegende clat het middel geen 
betrekking heeft op het misdrijf van vals
heid in geschriften, dat in de telastlegging 
A-l-5° is vermeld en tegen eiser bewezen 
werd verklaard ; 
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D at dit mi sclrijf volstaat om wettelijk 
de tegen hem uitgesproken straf te recht
vaardigen; 

Dat derhalve het middel niet ontvanke
lijk is wegens het ontbreken van belang ; 

b) In zover het middel gericht is t egen 
het bevel tot bekendmaki:ng bij uittreksel 
van de veroordelende beslissing, zoals 
wordt voorgeschreven bij artikel 583 van 
het Wetboek van koophandel, gewijzigd 
bij de wet van 24 juli 1962; 

W at de eerste vier onderdelen betreft : 

Overwegende dat het arrest op om
standige wijze de redenen aangeeft waar
om het de telastleggingen A, I, 3° en A, 
·I, 5o, B, I, 1o (2e deel), 0, 1, 1o enD, 
I, 3o bewezen verklaart; 

Dat het er met name op wijst, met 
b etrekking tot de telastlegging A, 1, 3o, 
dat de onregelmatige boekingen werden 
verricht op de aan wijz ingen van eiser ten 
einde de ongeoorloofde geldopnemingen 
van de meclebeklaagde l\IImu·eau voor de 
andere leden van de raad van beheer en 
voor de controleu rs van het l\IIinisterie 
van Economische Zaken verborgen te 
houclen; met be trekking tot de tela.stleg
g ing B, I, 1°, dat eiser, die wist dat de 
door Moureau verduisterde bedragen niet 
opgenomen waren in de boekhoucling, 
niet kan beweren dat hij vreemd was aan 
de valsheicl in de w inst- en verliesreke
ningen en in d e br,lansen die het gevolg 
was van voornoemd boekhoudingsprocecle 
'betreffende de rekening « N ationale 
Schietbaan », waarvan hij de uitvinder is, 
en, met betrekking tot de telastleggin
gen C enD, dat eiser zich hieraan schuldig 
heeft gemaakt door op wezenlijke wijze 
te hebben meegewerkt aan het vervaar
digen van de valse stukken, voorwerp 
van de telastleggingen A, I, 3° en 5o, 
en B, I, 1° (2e deel), en aldus te hebben 
bijgeclragen tot de ' 'erwezenlijking van 
het bedrieglijk doel dat Momeau na
streefde; 

Overwegende dat die redenen voldoen
de zijn om de schuldigverklaring van 
eiser te rechtvaardigen; dat het arrest, 
dat eisers verweer op grand van passende 
redenen afwijst, regelmatig 1net redenen 
is omkleed, zelfs indien het geen ant
woorcl geeft op aile argmnenten clie eiser 
ter staving van zijn verweer aanvoert; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat .de in het middel 
overgenomen bewering betreffende de . 
telastlegging G, enkel een schuldontken
ning is ; dat zij niet gelijkstaat met een 

conclusie die de rechter moet beantwoor
den; dat in onderhavig geval het arrest, 
dat de in de bewoordingen van de wet 
omschreven telastlegging bewezen ver
klaart, regelmatig met redenen is om
kleed; 

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

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorm.en in acht zijn genomen en 
dat het bestreden anest geen enkele 
onwettelijkheid bevat die am.btshalve kan 
worden opgeworpen op de voorziening 
a ileen van de veroordeelden ; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ni:ngen ; veroordeelt de eisers in de koroten 
van hm1 voorzie1ling . 

27 maart 1972. - 2° kam.er. - Voo1·
zitte1·, de H. Perrichon, raaclsheer waar
:nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1 ·, de 
H. Trousse. - Gelijkl~ticlende conclttsie, 
de H. Detournay, advocaat-generHal. -
Pleite1·s, de HH. Bayart, Fally en Mot
tard (laatstgenoemdc van de balie te 
Luik). 

2e KillER. - 27 maart 1972. 

10 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE .A.KTEN. -
STRAFZ.A.KEN. - i\'IIDDEL TEN BETOGE 
D.A.T DE BESTI!EDEN BESLISSING DE 
BEWIJSKRACHT l\USKENT VAN EEN "BE
P.A.ALDE .A.KTE W.A.ARIN DE VERKLARIN
GEN VAN EEN GETUIGE VOORKOi'IIEN.
BESLISSING NIET GEGROND OP DEZE 
.A.KTE. - MID DEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

zo REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-

· BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGE
VENS W.AAROP ZIJ IS GEGROND, NAUW
KEUI!IG VERMELDT. - BESLISSING DIE 
ALDUS DE CONCLUSIE BEANTWOORDT 
W AARIN ANDERE 01<' TEGENGESTELDE 
FEIT.ELIJKE GEGEVENS WORDEN UIT
EENGEZET. - REGELl\fATIG MET REDE
NEN Ol\fKLEDE BESLISSING. 

1 o Feitelijlce gmndslag mist het midclel ten 
betoge clat cle best1·eclen beslissing cle 
bewijsb·acht miskent van een akte wam·in 
de ve1·kla1·ingen van een getttige voo1·-
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lcomen, wannem· de beslissing niet op 
deze akte stettnt ( l ) . 

2° Regelmatig met 1·edenen omlcleed is de 
beslissing die de j eitelijlce gegevens, 
waa1·op zij is geg1·ond, nauwlcetwig ve?'
melclt en aldtts de conclusie beanttcooTdt 
wam"in ande1·e of tegengestelde j eitelijlce 
gegevens wm·den uiteengezet (2). (Grand
wee, art. 97.) 

(DE COSTER, T. MOTET .) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

27 maart 1972. - 2e ,kamer. - Voo?' 
zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waar
n emend voorzitter. - VeTslaggeveT, d e 
H. Capelle. - Gelijlclttidende cohclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
PleiteT, de H. J. Colle (van de balie te 
Luik) . . 

2e KA.MER . - 27 maart 1972. 

l 0 VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OJ\'I ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ. - VOORZIENING GERICHT TE
GEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDE 
RING.- 0NTVANKELIJKHEID BEPERKT 
T OT DE VEROORDELINC+ VAN DEZE 
BURGERLIJKE PARTI.T IN DE DOOR HET 
OPENBA.AR l\HNISTERIE GEMAAKTE VER
VOLGINGSKOSTEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
MEl\10RIE TER GRIFFIE VAN RET HoF 
VAN CASSATI E NEERGELEGD.- AlVIBTE 
LI.TKE TUSSENKOMST VAN EEN ADVO
CAAT BIJ RET HOF VAN CASSATIE VER
EIST. 

'3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. 
CONCLUSIE. - BESCHOUWING IN DE 

(1) Cass., 27 september 1971, supm, b iz. 101. 
(2) Cass., 15 februari 1972, supm, biz. 549; 

men · raadpiege ca.ss ., 21 februari 1972, twee 
arresten, supm, b iz. 577 en 580. 

(3) C::lss., 2 febrml.ri 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
biz. 506); men raadpiege cass., 20 september 
1971, supra, biz. 70. 

VORM VAN EEN LOUTERE HYPOTHESE . 
- GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECH
TER EROP TE ANTWOORDEN. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERl\HJN. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - VONNIS 
OP TEGENSPRAAK WAARBIJ DE BE
KLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM 
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DE DOOR 
HAAR GEVORDERDE BEDRAGEN TE BE-· 
TALEN. STRAFRECHTER WIENS 
RECHTSl\iAOHT IS UITGEPUT, ZELFS IN
DIEN HIJ DE VEROORDELING ALS PROVI
SIONEEL KWALIFICEERT.- 01\TJI'IIDDEL
LIJK ON TV ANKELIJK CASSATI E BEROEP. 

loDe voo1·ziening van de bu1·ge1·lijke pa1·tij 
tegen de beslissing op de st?·ajvonle?·ing 
is slechts ontvanlcelij k in zove1· zij be
t?·ekking heejt op de ve1·oo?·deling van 
deze paTtij in de lcosten va.n deze ?'echts
vm·de?·ing (3). 

2° Niet ontvankelijlc is de memo1·ie van de 
btwge1·lijke pa1·t~j, eise1·es tot cassatie, die 
te1· g1·if{ie _van het Hoj van cassatie is 
nee1·gelegd zonde1· de ambtelijke tttssen
komst van een advocaat bij dit hoj (4). 
(Sv., art. 425.) 

3° De 1·echteT is niet ve1·plicht te antwoo1·den 
op een bescho1.twing die in een conclttsie 
is gegeven in de vonn van een loutm·e 
hypothese (5). (Grondwet, art. 97.) 

4° De ?'echtsmacht van de st1·aj1·echte1' is ttit
gepttt doo1· een vonnis op tegensp1·aalc 
dat in hoge1· be1·oep is gewezen en dat, 
na de eindbesli8sing op de st?·ajvm·de
Ting, de belclaagde ve1'001'deelt om aan de 
bu?·ge1·lijlce pa1·tij de doo1· haa1· gevm·
de?·de bedm.gen te betalen. Dit vonnis is 
dtts voo1· onmiddellijk cassatiebemep vat
bam·, zeljs indien de 1·echte1' de ve?·oo?·de
li'fl:g als vom·lopig kwali(tcee?'t (6). 

(DETHIER, T. ROUXHET EN LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN. ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op he t bestreden 

(4) Cass., 7 maart 1972, supm, biz. 635. 
(5) Cass. , 13 mei 1068 (A1'1'. cass., 1968, 

blz. 1131); 18 november 1968 (ibid., 1969, 
blz. 297 ); 29 oktober 1970 (ibid., 1971, 
biz. 200); men raadpiege l'ass., 20 februari 
1970 (ibicl., 1970, biz. 584) en 25 oktober 1971, 
suput, b iz . 206. 

(6) Cass., 26 oktober 1971 , supm, blz. 212. 
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vonnis, op 21 oktober 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de vrijspraak op de strafvordering 
die tegen de verweerder Rouxhet op 
rechtstreekse dagvaarding door eiser is 
ingeste ld : 

Overwegende dat eiser niet bcvoegd is 
om zich in cassa~ie te voorzien tegen deze 
beslissing ; dat die voorzien.ing niet ont
vankelijk is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiser, in bet 
ongelijk gestelde burgerlijke partij, in de 
kosten van de strafvordering in beide 
instanties werd veroordeeld : 

Overwegende dat eiser geen enkel mid
del aanvoert waarop bet Hofvermag acht 
te slaan; dat immers de memorie, op 
2 december 1971 tor griffie van hot Hof 
neergelegd, zonder de ambtelijke tussen
komst van een advocaat bij dit Hof, niet 
ontvankelijk is in zover zij die varoorde
ling betreft ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is inges teld : 

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

doonlat het vom1is niet passend _ ant
woordt op eisers conclusie waarin deze 
heeft betoogd dat de tegen hem aange
voerde telastleggingen wegens overtre
ding van de artikelen 1 7 van het wegver
keersreglement, 418 en 420 van het 
Strafwetboek slechts bewezen zouden 
zijn in zover zou zijn aangetoond dat er 
een oorzakelijk verband bestaat tussen 
enerzijds het aan eiser verweten maneu
ver en anderzijds het ongeval : 

Overwegende dat om het in het middel 
overgenomen verweer te staven en te 
bewijzen dat tussen zijn maneuver en de 
aanrijcling geen oorzakelijk verband be
staat, eiser in zijn conclusie in hager 
beroep heeft gesteld dat op het ogenblik 
waarop hij, na te hebben gestopt voor 
ecn benzinestation, met 'zijn wagen de 
rijbaan is opgereden « de motor:fietser 
zich op 150 tot 200 meter afstand be
vend », ... « dat deze tijd genoeg heeft 
gehad om zijn rijwijze te regelen met het 
oog op de aanko1nende wagen ; dat hij 
geen enkele reden heeft gehad om enig 
uitwijkingsmaneuver naar links uit te 
voeren ; dat hij maar zijn weg rechtdoor 
hai te volgen om achtcr het voertuig van 

eiser door te rijden » ; « dat de oorzaak 
van het ongeval even goed kan te vinden 
zijn in een gegeven dat niet uit het dos
sier blijkt » en dat, om deze laatste bewe
ring toe te lichten, eiser in zijn conclusie 
verschillende hypothesen naar voren 
heeft gebracht, te weten : de mogelijkheid 
dat verweerders snelheid twee tot drie
lnaal hager lag dan de normale, waardoor 
eiser in zijn gewettigd vertrouwen werd 
bedrogen en verweerder het bestuur van 
zijn voertuig kwijt raakte, de onbekend 
gebleven aanwezigheid van enigerlei 
voorwerp of dier op de rijweg en ten 
slotte een mogelijk defect aan verweer
ders motorfiets ; 

Overwegende dat, ~n zover de hierbo
ven overgenomen conclusie slechts hypo
thesen heeft naar voren gebracht, de cor
rectionele rechtbank niet gehouden was 
hierop een antwoord te geven; 

Overwegende dat voor het overige het 
vonnis erop wijst dat eiser « moest voor
rang geven, niet aileen bij het oprijden 
van de rijweg maar eveneens bij bet 
oversteken hiervan; dat Rouxhet in het 
begin grand had om te vermoeden dat 
Dethier zijn verplichting zou nakomen; 
dat hij dus reden had een uitwijkings
lnaneuver naar links nit te voeren, in de 
mening dat Dethier zijn weg niet zou 
vervolgen » en « dat de schuld .. . van 
Dethier aanzienlijke lichamelijke schade 
met zich heeft gebracht voor verweer
der »; 

Overwegende dat het vomlis aldus 
enerzijds beslist dat., oak al was verweer
der 150 of 200 meter van eiser verwijdercl 
toen deze met zijn wagen de rijweg op
reed, de laatstgenoemde artikel l 7 van 
het wegverkeersreglement had overtre
den, dat zijn 1naneuver voor verweerder 
een voldoende reden was om zijn weg 
rechtdoor niet voort te zetten en zijn 
motor:fiets naar links te sturen en ancler
zijds zeker vaststelt dat de overtrading 
van artikel 17, die tegen eiser bewezen 
wercl verklaard, in oorzakelijk verband 
staat met de aanrijding en de gevolgen 
ervan ; dat derhalve het vomlis een pas
send antwoord geeft op eisers conclusie ; 

Dat derhalve het middel niet kan wor
den aangeno1nen ; 

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

IV. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen gewezen : 

a) op de burgerlijke rechtsvordering 
ingesteld door de verweercler Rouxhet : 
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Overwegende dat het vonn; s een pro
visionele vergoeding aan verweercler toe
kent en het door de eerste rechter bevolen 
deslnmcligenonderzoek bevestigt ; dat die 
beslissing geen eindbeslissing is de zin 
van artikel 416 van het Wetback van 
strafvordering en geen uitspraak doet 
inzake bevoegdheid, zodat de voorziening 
voorbarig en clerhalve niet ontvankelijk 
is; 

b) op de bmgerlijke rechtsvorclering 
ingesteld door de verweerster, de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten : 

Overwegende dat, hoewel de feiten
rechter verklaart " bij voorraad » uit
spraak te do en, hij uitspraak heeft gedaan 
over alles wat het voorwerp was van de 
rechtsvordering van die burgerli jke par
tij, zodat zijn rechtsmacht aldus uitgeput 
is ; dat derhalve de beslissing op die 
rechtsvordering een eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het "\Vetboek 
van strafvordering ; 

Overwegencle dat eiser geen enkel bij 
zonder middel aanvoert ; 

V. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van eiser tegen de ver 
weercler Rouxhet : 

Overwegende dat, om de redenen 
onder II aangegeven, de memorie tot 
staving van de voorziening niet ontvan
kelijk is, in zover zij betrekking heeft op 
die beslissing ; dat eiser aldus geen enkel 
middel aanvoert waarop het Hof vermag 
acht te slaan; 

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

27 maart 1972. - 2e kamer. - Voor
zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Capelle. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H . Detomnay, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Defraigne (van de balie te 
Luik). 

2e KAMER. - 28 maart 1972. 

1 D V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 

(1) Vgl. cass., 9 februari en 15 jtmi 1959 
(Bull. en PASTC., 1959, I, 587 en 1058). 
Men raa dplege cass., 4 oktober 1965 en 
28 maart 1966, redenen (Bull. en PASIC., 
1966, I, 157 en 973); 25 juni 1970 (A.?'?'. 
cass., 1971, blz. 1105); 25 oktober 1971, 
supm, blz. 202 : het gebruik van valse st.ukken 

VALSE STUKKEN.- GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. - BEKOM:EN VAN EEN 
BOUWVERGUNNING DOOR MIDDEL VAN 
VERVALS~'E PLANNEN. - BETREKKEN 
VAN DE WONING GEBOUWD MET DE 
ALDUS BEKOMEN VERGUl'fNING. - BE
WONIN G DIE NOOH HE~' GEBRUIK NOOH 
DE VOORTZETTING VAN R ET GEBRUIK 
VAN DE VALSE STUKKEN OPLEVERT. 

2D VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN 
PRIVATE GESOHRIFTEN. - SITUATIE
PLAN VAN EEN GEBOUvV. - AKTE DIE 
EEN V ALSHEID IN GESOHRIFTEN KAN 
ZIJN. 

3D VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN 
PRIVATE GESOHRIFTEN. - SITUATIE
PLAN VAN EEN GEBOUW.- GESOHRIFT 
DAT NIET TOT DOEL HEEFT HET EIGEN
DOMSREOHT OP TE NEMEN EN VAST TE 
STELLEN. 

4D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESOHOUWING WAARUIT DE OONOLU
SIENEMER GEEN REOHTSGEVOLG AF 
LEIDT. - GEEN VERPLIOHTING VOOR 
DE REOHTER EROP TE ANTWOORDEN. 

1 D Geen geb1·~tilc van VM'valste plannen om 
de bouwve1·g~mning voo?' een woning te 
bekomen en geen voortzetting van dit 
gebntik is het jeit dat hij die de plannen 
heeft gernaakt, zijn ve1·Qlijj in deze 
woning vestigt en ze bet1·elct (1) . (S.W., 
art. 197.) 

2D H et sit~wtieplan van een gebouw heeft 
tot doel de plaats wam· het geboutu moet 
gevestigd wo?·den op te nemen en vast te 
stellen en lean deThalve op dat stttlc een 
ve1·valsing zijn die een valsheicl in ge
sch?-ijten opleve1·t (2) . (S .W., art. 196 .) 

3D FI et sitttatieplan van een gebottw heeft 
niet tot doel het eigencloms1·echt van de 
bouwe1· op te nemen en vast te stellen 
en lean de1·halve op clat sttdc een verval
sing zijn die een valsheicl in gesch?-iften 
opleve1·t (3). (S.W., art. 196.) 

4D De ?'echte?' is niet ve1·plicht te antwo01·den 

kan voortduren zonder nieuw feit van de 
dader van de valsbeid en zonder herhaalde 
tussenkomst van zijnentwege. · 

(2) en (3) Men r aadplege cass., 4 juni 1956 
(Bull. en PASIC., 1956, I, 1059) en 18 februari 
1968 (A.n·. cass., 1968, blz. 814). 

,. 
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op een beschouwing waantit de concltt
sieneme?' geen 1·echtsgevolg afleidt (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, DE 
MAESENEIRE, R. DE VOS EN E. DE VOS, 
T. GEIREGAT EN VAN HEUVERSWIJN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 april1971 do,or he~ Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

I. Wat betreft de voorziening van het 
openbaar ministerie : 

Over het Iniddel afgeleid ui t de schen
cling van artikel 197 van het S trafwet
boek, 

clo01·dat het hof van beroep de straf
vordering betreffende de telastlegging van 
valsheid " in plannen en bescheiden be
trekking hebbend op een bouwaanvraag 
van 10 decem.ber 1963 ... strekkende tot 
het bouwen van een bungalow » en ge
bruik ervan (telastleggin.g A-1) verva.llen 
verklaart door verjaring, om de reclen 
dat bet gebruik van de valse stukken 
eindigde in augustus 1965 met de afloop 
van de bouwwerken, 

tenvijl h et gebruik van valse stukken 
voortduurt zolang de dienstige gevolgen, 
die de dader ervan verwacht heeft, zich 
zonder verzet normaal te zijnen voorclele 
voortzetten, 

en tervvijl het doe! van de verweerclers 
was, niet enkel h e·t bouwen van een 
btmgalow, maar ook en zelfs hoofdzake
lijk het zich metterdaad vestigen van de 
eerste verweerder in de bungalow en het 
tot woonst gebruiken ervan : 

Overwegende dat de verweerders niet 
vervolgd werden om de bouwvergunning 
voor de btmgalow vervalst te hebben en 
om van een valse bouw\rergunning ge
bruik te hebben gemaakt, maar wel om 
plannen en bescheiden vervalst en ge
bruikt te hebben, op grond waarvan de 
bonwvergunning werd bekomen ; 

Overwegende dat het zich vestigen in 
de btmgalow en het verder bewonen 
ervan noch het door de betichting bepaald 
gebruik van een vals p'lan, noch de voort
zetting van het gebruik ervan nitmaken; 

D at het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de snbstantiele of 

op straffe van nietigheid voorgeschreven 

(1) Cass., 8 maart 1972, S1tJJ1'a, biz. 642. 1 

rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Wat betreft de voorziening van de 
burgerlijke partijen : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 197 van het 
Strafwetboek, 4, 21 en 26 van de wet 
van 17 april1878 en 97 van de Grondwet: 

Overwegende dat het 1uiddel overeen
stemt met het middel van het openbaar 
Ininisterie en om dezelfde redenen client 
verworpen te worden ; 

Over het tweede en h et dercle midclel 
samen, afgeleid, 

het tweecle, uit de schending van de 
artikelen 193, 196, 197 van het Strafwet
boek, 53 van de wet van 20 maart 1962 
op de stedebouw, 1 van het ministerieel 
besluit van 18 april 1962 tot vaststelling 
van de voorwaarden der bouwaanvraag, 
zoals gewijzigd bij ministerieel beslnit 
van 31 juli 1962, 1, 4, van de wet van 
17 april 1878 houdende voorafgaande 
titel van het vVetboek van strafvordering, 
22, 130, 182, 202 van het Wetboek van 
strafvordering, 1319, 1320, 1322 van het 
Bm·gerlijk vVetboek en 97 van de Grand
wet, 

cloonlat de burgerlijke vorclering van 
de eisers gestetmd op de telastlegging A-2, 
zijnde valsheid in geschriften en gebruik 
ervan, namelijk " in plannen en beschei
den betrekking hebbend ... op een b onw
aanvraag tot het bouwen van een berg
plaats, d e valsheid bestaande in het feit 
dat ... de inplanting van de te bouwen 
bergplaats werd gesitneerd op een perceel 
voorgesteld als ook behorend tot de eerste 
beklaagcle, hoewel eli t perceel hem in wer
kelijkheicl niet toebehoorcle en de inplan
ting van het gebouw elders is geschied », 
niet ontvankelijk werd verklaard, om de 
redenen " dat inclien ook hier de si~uatie 
voorgestelcl wordt alsof bet perceel waar
op de garage zal gebonwd worden paalt 
aan de buurtweg nnmmer 37, clit element 
van valsheid evenwel niet hernomen 
wordt in de dagvaarding; dat we! in aan
merking genomen wordt dat de situatie 
voorgesteld wordt alsof de garage zal 
gebonwd worden op een perceel eigendom 
van eerste beklaagde, terwijl in werke
lijkheid de plaats waar volgens het plan 
de inplanting voorzien wordt, zijn eigen
dom niet is ; ... dat nochtans uit ·d e op
somming van he ~ 1ninisterieel besluit van 
18 april 1962 en nit het opzet van d e wet 
van 29 maart 1962 blijkt dat de adminis
tratieve overheden die de bouwaanvragen 
te onderzoeken hebben niet het eigen-
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domsrecht van de aanvrager te controle
ren hebben, .. . wei onder m eer de plaat
sing van het op t e richten gebouw op het 
perceel en t en aanzien van de omgeving 
in een omtrek van 50 m eter : d e ligging 
in een wijk en ten opzichte van de na
burige gebouwen; ... clat d e in de dag
vaarding omschreven valsheid betref
fende het inplantingsplan getekend op 
h et plan van de uit te voeren b ergplaats, 
namelijk de misleiding om trent he~ eigen
domsrecht van h et perceel waarop die 
bergplaats zal opgericht worden, niet 
strafbaar is, gezien h et inplantingsplan 
niet tot doel had h et eigendomsrecht op 
te nemen of vast te stellen; dat clit zoveel 
te meer he t geval is, nu bij dit dossier een 
fotocopie gevoegd is van een kadastraal 
plan ... waarop d e Jigging en d e nummers 
van d e percelen nauwkeurig zijn aange
duid; dat de administratieve overheden 
de mogelijkheid h adden, bij vergelijk ing 
van de gegevens van de bouwaanvraag, 
de kadastrale schets en het inplantings
plan, onmiddellijk vast t e stellen dat de 
eers te beklaagcle geen eigen aar was van 
het perceel waarop de bergplaats zou 
worden gebouwd ; dat, nu om dezelfde 
reden het bedrieglijk opzet de aclminis
tratieve overheden te misleiclen niet be
wezen is, het overbodig voorkomt het ten 
laste gelegde feit anders te omschrijven; 
dat de dagvaarding tenslotte a ls element 
van valsheicl vermeldt het feit dat de 
inplanting van h et gebouw elders is 
geschied clan op h et plan aangeduid ; da t 
dit evenwel niets te zien heeft m et de 
betichting A, eventueel m et de betich
ting B "• 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel , uit d e bewoor
clingen van de aangehaalde telastlegging 
duidelijk blijkt d a t d e beide verweerders 
werden vervolgd, niet a ileen omwille van 
de bedrieglijke voorstelling van hun 
eigendomsrechten op h et p erceel , doch 
eveneens omwille v.an hun bedrieglijke 
voorstelling zowel van het perceel a ls van 
d e p laats waarop d e b ergplaats zou wor
den ingeplant, en het arrest d e aldus om
sch reven t elastlegging n:ie t heeft onder
zocht (schending van aile artikelen) en 
de bewijslu·acht van d e dagvaarding 
waarbij beide verweerders voor de straf
r echter werden vervolgd heeft miskend 
(schending inzonderheid van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Bmgerlijk 
vVetboek); 

tweede onde1·deel , uit de enkele vaststel
ling dat bij het dossier een fotocopie 
gevoegd is van een kadastraal plan die 
de aclministratieve overheden toeliet on
middellijk vas t t e stellen dat eerste ver-

weerder geen eigenaar was van het per
ceel waarop de bergplaats werd voorge
steld, het arrest tot d e afwezigheid van 
b edrieglijk opzet en het gebrek aan 
noodzaak van heromschrijving niet kon 
b esluiten, nu het voordien zelf vaststelt 
dat deze administra tieve overheden bij 
het onderzoek van d e bouwaanvragen 
deze eigendomsrechten niet t e controleren 
hebben, doch integendeel aan d e h and 
van de clocumenten vereist bij ministe
rieel besluit van 18 april1962 de plaatsing 
van h et op te richten geb ouw moeten 
nakijken, en ten cleze h et situatieplan 
onvolledig was terwijl in het inplantings
plan, zoals voor de bewezen telastlegging 
A-1, eveneens opzettelijk b et perceel 
werd voorgesteld a ls palend aan de buurt
weg nummer 37 (schencling van artikel 53 
van d e wet van 29 m aart 1962 op de 
stedebouw, artikel 1 van voormelde 
ministeriele, b esluiten van 18 april en 
31 juli 1962, en artikel 97 van de Grand
wet); 

het denle, uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, 

dom·dat b et bestreden arrest oordeelt 
dat h et bedrieglij k opzet van d e verweer
ders bij· b et indienen van d(;l bouwaan
vraag voor de bergplaats n iet bewezen is , 
hen d erhalve van de telastlegging A-2 
vrijspreekt en de hierop gest eunde eis van 
de burgerlijke partij en niet on tvankelijk 
v erklaart , om de rede.n « dat bij dit <;los
sier een fotocopi e gevoegd is van een 
k adastraal plan ... waarop de Jigging en 
de nummers van de percelen nauwkeudg 
zijn aangeduid "• 

tenvijl het arrest juist voordien vast
stelde « dat de twee dossiers van de bouw
aanvragen geen kadastraal uittr:eksel 
bevatten, wei een situatieplan "• h etgeen 
een t egenstrijdige of m instens. dubbel
zinnige motivering inhoudt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende, wat h et eerste onderd eel 
van het tweede m iddel betreft, d a t de 
telastlegging A-2 stelt dat aangaande de 
tweede aanvraag tot het bouwen van de 
bergpla.ats twee gegevens vals w aren, 
eensd eels de eigendom van een perceel en 
anderdeels de voorziene inplanting; 

Overwegende dat een inplantingsplan 
noodzakelijk tot voorwerp heeft op te 
nemen en vast t e stellen dat een gebouw 
op een hepaalde plaats moet ingeplant 
worden en clerhalve een valsheid in een 
akte kan uitmaken ; 

Overwegende clat h et arrest d erhalve 
niet kon beslissen dat, zo het b evel tot 
verwijzing en de daaropvolgende dag-
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vaarding " als element van valsheicl ver
J;nelden dat de inplanting van het gebouw 
eldel'S is geschied dan op het plan aan
geduid, dit evenwel niets te zien h eeft 
met de betichting A n, dit is met een vals
heid in geschriften, zonder het b egrip van 
valsheid in de akten, bepaald bij arti
l~el 196 van het Strafwetboek, te nlisken
nen, evenals de bewijskracht van het 
bevel van de raaclimmer en van de dag
vaarcling door het openbaar ministerie ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 
Overwegende, wat het tweede onder

dee! van het twee'de middel en wat het 
derde middel betreft, dat de beslissing 
betreffende de valsheid in verbancl met 
het eigendomsrecht van het perceel waar
op moest gebouwd worden alleszins ge
rechtvaardigd blijft door de vaststelling 
dat deze valsheid " niet stra.fbaar is, 
gezien het inplantingsplan niet tot doe! 
had het eigendomsrecht op te nemen en 
vast te stellen n, dit is omdat dit plan te 
dien opzichte geen akte uitmaakt in de 
zin van artikel 196 van het Strafwetboek; 

Dat dit onderdeel en dit middel, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
zijn; 

Q, er het viercle middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 4 van de 
wet van 17 apri l 1878 houdende vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 22, 130, 160, 182, 202 van het 
Wetboek van strafvordering en 97 van d e 
Grondwet, 

cloO?·dat het bestreden arrest, bij ver
wijzing naar de motieven van de eerste 
rechter, ammeemt dat d e telastlegging B: 
" tijdens de periode gaande van 22 au gus
tus 1964 tot en met 1 oktober 1969, 
bij het bouwen de door de ambte
naar van het bestuur van stedebouw op
gelegde voorwaarden niet te hebbennage
leefd n, enkel betrekking heeft op het 
optrekken van een bergplaats en niet op 
h et optrekken van een bungalow, en 
derha lve de vordering van d e eisers, bur
gerlijke p artijen, met betrekking tot de 
schade voortvloeiend nit het optrekken 
van de bungalow, afwijst om de·redenen 
" dat d e bouwvergmming voor het op
trekken van de bergplaats door het 
schepencollege gegeven werd op 22 augus
tus 1964, terwijl de bouwvergmming voor 
h et optrekken van de btmgalow gegeven 
werd op 30 december 1963 ; dat de dag
vaarding, met betrekking tot deze telast
legging, als datun1. van het plegen van het 
bouwmisdrijf vermeldt " tussen 22 augus
tus 1964 tot en met 1 oktober 1969 n, 
zoclat er geen tvv:ijfel is dat de talastleg-

ging enkel op de bergplaats betrekking 
heeft n, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, uit de motive
ring van de vordering tot verwijzing naar 
de correctionele rechtbank, door het 
bevelschrift van d e raaclli:amer overgeno
men, blijkt dat beicle verweerders, be
klaagden op deze telastlegging B, hierin 
blijk gaven van eenzelfde bedrieglijk 
opzet als vo'or de telastlegging A, zijnde 
onder meer valsheid in de bouwaanvraag 
van 10 december 1963 en gebruik hiervan 
met als bijzonder opzet het wederrechte
lijk bouwen van een bungalow, en om 
d eze redenen deze telastleggingei1 een 
enkel misclrijf vormen, waaruit volgt dat 
de telastlegging B eveneens betrekking 
had op het bouwen van de bm1.galow, 
en het arrest clesbetreffend de bewijs
kracht van de vordering en van het 
bevelschrift miskent (schending van de 
artikelen in het midclel aangeduid, uit
gezonderd artikel 97 van de Grondwet); 

tweecle onde1·deel, het arrest, met cle 
enkele vaststelling dat voormelde vorde
ring deze telastlegging B doet samenval
len met de datum van de uitreiking van 
de bouwvergumling voor de bergplaats 
en wijl de bouwvergmming voor de bml
galow reeds voordien werd uitgereikt, 
zijn besluit met betrekking tot het al 
dan niet vervolgen van het bouwen van 
de btmgalow niet genoegzaam motiveert, 
vooral nu de eisers, zonder op clit punt 
door h et arrest te worden weerlegcl, in 
conclusie cleden gelden " dat pas in sep
·tember 1964 met het bouwen van d e 
bungalow begonnen werd » en het arrest 
zelf vaststelt dat deze bouwwerken pas 
einde 1965 werclen beeindigd (schencling 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de vordering van het 
openbaar ministerie gericht tot de raad
k amer, het bevel tot verwijzing en de 
dagvaarding het feit B beperken tot het 
bouwen en het in stand houden van de 
bergplaats ; 

Dat timers over een enkel advies van 
de gemachtigde ambtenaar en een enkele 
bouwvergunning wordt gehandeld en uit
sluitend het veronachtzamen van d e 
voorwaarden gesteld in dit advies en deze 
machtiging wordt aangeklaagd; dat daar
enboven de aangehaalde datum van 
22 augustus 1964 precies overeenstemt 
met de aflevering van de bouwvergmming 
voor de bergplaats, terwijl de datum van 
1 oktober 1969 volkomen vreemd is aan 
de btmgalow die, volgens de n:iet aange
vochten vaststelling van het hof van 
beroep, reeds af was einde augustus 1965 ; 
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Overwegende dat heb bestaan van een
zelfde misdadig opzet voor de valsheid in 
de plannen aangaande de bw1galow en 
de bergplaats, voor het gebruik van die 
valse plannen en voor de inbreuk op 
artikel 64 van de wet van 29 maart 1962, 
niet insluit dat de telastlegging B daar
door uitgebreid wordt tot het bouwen en 
het in stand houden van de btmgalow ; 

Overwegende dat de eisers voor het hof 
van beroep aanstipten dat « in septem
ber 1964 met het bouwen van de bunga
low begonnen werd ,, maar hieruit geen 
v erweermiddel afl.eidden, zodat dit hof 
niet verplicht was daarop te antwoorden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet 
over de bw·gerlijke rechtsvordering door 
de eisers tegen de verweerders ingesteld 
op grond van de telastlegging A-2 in 
zover de valsheid er in zou bestaan dat 
een verkeerde in planting werd aangeduid, 
en in zover over kosten van de burgerlijke 
rechtsvorderingen wordt beslist; ver
werpt de voorzieningen voor het overige ; 
beveelt dat m elding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de k ant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt de eisers in de twee derden van 
de kosten van hun voorziening, de ver
weerclers in het overige dercle van de 
kosten van dezelfde voorzieningen en 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de a ldus beperkte zaak 
naar het H of van beroep te Brussel. 

28 maart 1972. - 28 kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Wauters, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 28 maart 1972. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
UITLEGGING. - BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING EN DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - REDENEN VAN 
DEZE BESLISSINGEN DIE DE ENE DOOR 
DE ANDERE lVIOETEN WORDEN UITGE
LF.GD. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MID DEL TEN BETOGE DAT 
NIET IS GEANTWOORD OP EEN VER
WEERMIDDEL BETREFFENDE DE STRAF
VORDERING. - VERWEERMIDDEL 
WAAROP PASSEND IS GEANTWOORD IN 
RET DEEL VAN DE BESLISSING MET 
BETREKKING TOT DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° Dam· elke beslissing van de 1·echte1· in 
haw· geheel moet w01·den genomen, moe
ten de 1·edenen van een beslissing op de 
stmjv01·de1·ing en de bu1·ge1'lijke ?'echts
vO?·de?·ing de ene doo1· de ande1·e wo1·den 
uitgelegd (1). (Grondwet, art. 97.) 
(Impliciete oplossing.) 

2° F'eitelijke g1·ondslag mist het middel dat 
een geb1·elc aan antwoord aanvoe1·t op een 
ve1·wee1'1niddel bet1·efjende de stmjvO?·de
?'ing, dctt 1·egelmatig bij conclusie is 
voo1·gedmgen, te·rwijl dit ve1·wee1·middel 
passend is beantwo01·d in het deel van 
de beslissing met bet1·elclcing tot de bu1·
ge1·lijke rechtsvo1·de1·ing (2). 

(DE ROUCK, 
T. VANHESSCHE EN DEl\{AESENEIRE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis op 18 jtmi 1971 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Oudenaarde; 

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

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

doo1·dat het bestreden vonnis op straf
rechtelijk gebied niet gemotiveerd is, 
tenzij door te verwijzen naar de beweeg
redenen van de eerste rechter, 

te1·w~jl het vonnis van de eerste rechter 
evenmin gemotiveerd is, en terwij l eiseres 
in haar zeer omstandige conclusie voor de 
beroepsrechter een aantal concrete ele
menten en argumenten had voorgebracht, 

(1) Cass., 10 april 1971 (A?'1'. cass., 1971, 
blz. 767); men raadplege cass., 20 december 
1971, sttpm, blz. 389. 

(2) Men raadplege, buiten de in de vorige 
noot vermelde arresten, cass., 11 december. 
1967 (A?'?'. cass., 1968, blz. 40). 

J 
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strekkende tot het besluit dat de oor
spronkelijke telastlegging niet bewezen 
was: 

Overwegende dat de rechter, zij het 
dan ook met betrekking tot de civiel
rechtelijke vordering, vaststelt « dat de 
beledigingen door versch:illende getuigen 
werden gehoord en onder meer door 
g'etuige Pot Marie die ze onder eed be
vestigde voor de eerste rechter " ; dat hij 
aldus de redenen aangeeft waarom hij de 
fl'!iten, .. die tevens het voorwerp uitmaken 
van, . de strafvordering, bewezen acht en 
op passende wijze de conclusie van eiseres 
beantwoordt; 

. Pat · het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechts'votmen werden nageleefd en dat 
de. beslissing overeenkomstig de wet is ; 

.j:I, J:n zover de voorzien:ing gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering: 

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

28 maart 1972.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkluiclencle conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2• KAl\iER. - 28 n1aart 1972. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
vALSE STUKKEN. - v ALSHEID IN 
GESCHRIFTEN. - l\'[OGELIJK N.A.DEEL. 
- MATERIEEL BESTANDDEEL VAN HET 

.1\HSDRIJF. - BEGRIP. 

Om valsheid in gesch1·ijten te ktmnen 
.. st1·afjen, wo1·dt niet ve1·eist dat de valsheicl 

· wm·kelijlc een nadeel be1·okkent; het vol
staat dat hientit schacle kan voo1·tvloeien 
wannee1· zij wo1·clt gepleegcl, zeljs inclien 
'e1· late1· geen schade ontstaat (1). (S.W., 
art. 195 en 196.) 

(1) Cass., 17 januari 1955, redenen (B.,ll. 
en PASIC., 1955, I, 508); vgl. ca.ss., 20 juni 
1961 (ibid., 1961, I, 1153); 23 september en 
28 oktober 1963 (ibid., 1961, I, 74 en 213); 

(DE CRAEl\iER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arref1t, op 15 j1.mi 197l ·door het Hofvan 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencl:ing van artikel 211 bis van het 
W etboek van strafvordering, 

Dat het m:iddel, dat op een verkeerde 
lezing van het arrest berust, feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 193 en 196 
van het Strafwetboek, · 

doo1'clat het arrest eiser schuldig ver
klaart aan valsheid in geschriften, 

te1·wijl, ee1·ste oncle?·deel, het niet aan de 
beklaagde behoort de echtheid van de 
opgemaakte stukken te bewijzen; 

tweede onclenleel, de rechter het bedrieg
lijk opzet en het oogmerk om te schaden 
niet vermeldt of nader omschrijft en het 
terzake niet voldoende is vast te stellen 
dat de ten laste gelegde valsheid in 
geschriften schade kon berokkenen aan 
de« Nationale maatschappij voor krediet 
aan de nijverheid ,, wat in werkelijkheid 
niet het geval was, vermits deze na nit
winning van de gefailleerde Coene geen 
enkel financieel verlies leed en zich even
min, weze het louter wegens morele 
schade, burgerlijke partij stelde : 

vVat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest aanhaalt 
clat « de waarheid werd verclraaid >> in het 
door eiser ondertekend ontvangstbewijs 
" dat tot doel had een bepaald feit -
schulclbevrijcling - vast te stellen >>, en 
clit onder meer afleiclt uit de constatatie 
dat betaling door wissels « geen contante 
betaling >> is vermits een wissel slechts 
" een betalingsmiddel op termijn is >> ; 

Dat de rechter aldus geenszins de 
bewijslast nopens de echtheid van het 
van valsheicl verdacht stuk ;:tan eiser 
- beklaagcle - oplegt maar integendeel 
het bestaan van die valsheid, om de 
redenen die hij aangeeft, constateert; 

16 novembe1· 1964·(ibicl., 1965, I, 269); 27 sep
tember en 8 december 1965 (ibid., 1966, 
I, 126 en 486) ; 11 december 1967 en 19 febru
ari 1968 (A?'?'. cass., 1968, biz. 517 en 814). 
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W at het tweede onderdeel betreft : OPZETTELIJK DO:OEN. - VER
zurM OM HULP TE VERLENEN AAN 
IEMA.l'.'"D DIE IN GROOT GEV AAR VER
KEERT. - WAOHTHEBBEND OHIRURG 
IN EEN ZIEKENHUIS DIE ZIOH NIET NAAR 
EEN ZWAAR GEKWETSTE BEGEEFT D I E 
DE ONMIDDELLIJKE HULP VAN EEN 
OHIRURG NODIG HEEFT. - VERZUIM 
GEGROND OP DE JVIOGELIJKHEID ZORGEN 
TE MOETEN TOEDIENEN IN HET ZIEKEN
HUIS.- VERZUIM NIET GEREOHTVAAR
DIGD DOOR EEN ERNSTIG GEV AAR VOOR 
ANDEREN. 

- Overwegende dat het arrest vaststelt 
" dat gehandeld werd met het bedr1eghjk 
opzet iets te bekomen waarop de (mede-) 
beklaagde Coene geen aanspraak ko_n 
maken >> en dit afl.eidt uit de constatat1e 
dat het ontvangstbewijs « als bewijs 
moest dienen dat een voorafgaande beta
li~g daadwerkelijk had plaatsgehad >>, 

vermits als bijzondere voorwaarde voor 
een kredietopneming bij de N ati<male 
maatschappij voor krediet aan de mJver
heid bepaalcl was « dat de autofinan
ciering v66r de opname van bet kred1et 
Inoest bestaan >> ; 

30 GENEESKUNST. DRINGENDE 

Overwegende dat het arrest verder 
vaststelt " dat door de gepleegde valsheid 
de mogelijkheid van een gebem·lijke 
schadeberokkening aa.n de N atwnale 
maa.tsch appij voor krediet aan de nijver
heid wercl geschapen; dat deze const.ate
ring van een mogelijke schade volstaat 
en dat geenszins is vereist dat de schade 
werk elijk tot stand is gekomen ; 

Dat h et m iddel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het der·de middel , afgeleid uit de 
schending van artikel 11 34 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

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

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

28 maart 1972 . - 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waar
n emend voorzitter. - Ve1·slaggev~?·, de 
H . Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. -- Pleite?', de H . Schepens (van 
de balie te Gent). 

2e KAMER. - 28 m aart 1972. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - NA EEN EERSTE 
VOORZIENING WORDT EEN ANDERE 
VOORZIENING TOEGELATEN. - EXOEP
TIE. 

2~ ONOPZETTELIJK TOEBRE NGEN 
. VAN VERWONDINGEN EN ON-

GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. -
0PROEP TOT HULPVERLENING VAN DE , 
AANGESTELDE VAN HET . EENVOR!VIIG 
OPROEPSTELSEL. - W AOHTHEBBEND 
OHIRURG IN EEN ZIEKENHUIS DIE ZIOH 
N IET NAAH EEN ZWAAR GEKvVE'ISTE 
BEGEEFT, DIE ONMIDDELLIJKE VERZOR
GING VAN EEN OHIR~G NODIG HEEFT. 
- VERZUIM GEGROND OP DE MOGE
LIJKHEID ZORGEN TE MOETEN TOEDIE 
NEN IN HET ZIEKENHUIS. - VERZUIM 
NIET GEREOHTVAARDIGD DOOR DRIN

GENDER BEROEPSPLIOHTEN OF WEGENS 
ENIGE ANDERE RED EN VAN UITZONDER
LIJK ERNSTIGE AARD. 

GENEESKUNST. Dn.INGENDE 
GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. -
VVET VAN 8 JULI 1964, ARTIKEL 4 
EN 11.- Dn.INGENDER BEROEPSPLIOH
TEN OF ENIGE ANDERE REDENEN VAN 
UITZONDERLIJK ERNSTIGE AARD DIE 
DE GENEESHEER ERVAN ONTSLAAN 
GEVOLG TE GEVEN AAN EEN OPROEP 
TOT HULPVERLENING VAN DE AANGE 
STELDE VAN HET EENVORMIG OP
ROEPSTELSEL. - BEOORDELING VAN DE 
GENEESHEER WORDT DOOR D E REOHTER 
ONDERZOOHT. 

50 GENEESKUNST. DRINGENDE 
GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. -
TOEPASSINGSGEBIED. WET VAN 
8 JULI 1964, ARTIKEL l . - 0PEN BARE 
PLAATS . - BEGRIP. 

l o Op de ?'egel dat na een ee?'ste voo1·ziening 
geen ande1·e voo?'ziening wm·dt toegelaten , 
wo1·dt onde?' mee?' een uitzonde?"ing ge
maakt, wannem· de eise1· van de ee1·ste 
voo1·ziening ajstand heejt gedaan (1 ). 
(Sv., art. 438.) 

(1) Cass., 24 november 1969 (A1·r. cass., 
1970, b lz. 293) en noot 1 ; men raadplege 
cass., 6 april 1971 (ibid., 1971 , blz. 754) . 
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2° Geen entstig gevaaT voo1· andeTen, waa1'
dooT naa1· luicl van a1·tikel 422bis van 
het StTafwetboek het ve1·z~tim wonlt ge-
1'echtvaa?·digcl om hulp te ve1'lenen aan 
iemand die in g1'0ot gevaa1· veTkee1·t, 
namelijk aan een zwaa1· gekwetste, die 
onmiddellijke ve1'Z01'ging dooT een chi-
1"twg nodig heeft, is de mogelijkheid voo1· 
een wctchthebbend chi1'tt1'g in een zieken
huis zo1·gen te moeten toedienen aan 
patiiinten die in het ziekenhttis ve1·blijven 
of aan gekwetsten die e1· zouden binnen
gebmcht wo1·den (I). 

3° Geen d1·ingende1· be1'0epsplicht of enige 
andeTe 1·eclen van ~titzonde1'lijk eTnstige 
aanl, wam·doo1· naaT l~tid van a1·tikel 4 
van de wet van 8 juli 1964.· bet1·efjende cle 
cb·ingencle geneeskttndige hulpve1'lening 
het ve1·zttim wonlt ge1·echtvaanligd om 
zich naa1· een zwam· gelcwetste te begeven 
die onmidclellijlce ve1'Z01'ging doo1· een 
chinwg nodig heeft, is de mogelijlcheid 
voo1· een wachthebbencl chintTg in een 
zielcenh~tis zo1·gen te moeten toeclienen 
aan patienten die in het zielcenh~tis ve1'
blijven of aan gekwetsten die e1· zottden 
binnengebmcht wo1·den (2). 

4° De beoo1·deling van het bestaan van 
d1'ingende1· be1·oepsplichten of enige 
ancle1·e 1·edenen van ~titzonde1·lijlc e1·nstige 
am·d die de geneeshee1· e1·van ontslaan 
gevolg te geven aan een op1·oep tot h~tlp
ve1·lening van de aangestelde van het 
eenvo1·mig op1·oepstelsel, staat niet aan 
de geneeshee1· alleen, mam· is onde1·wo1·
pen actn de cont1·ole van de 1·echte1' ( 3). 
(Wet van 8 juli I964, art. 4 en II.) 

5° Voo1· de toepassing van artilcel 1 van de 
wet van 8 j~tli 1964 bet1·efjende de 
dTingende geneeskttnclige httlpve1·lening 
wonlt 01ule1· OJJenbm·e plaats ve1·staan 
ellce plaats waa1· z1:ch pe1·sonen bevinden 
wie1· gezondheiclstoestancl, ten gevolge 
van een pngeval of zielcte, onmiclclell~jlce 
ve1'Z01'ging ve1·eist en die niet als een 

(1) Over bet bestaan van een ernstig gevaar, 
raa.dp1ege men cass., 9 november 1964 (Bull. 
en PASIC., 1965, I, 24!4). 

(2) en (3) Men raadplege eensdeels bet 
advies van de Raad van State (Gedr. St. 
Kamer, 1963-1964, nr. 677-1, blz. 6), ander
deels de memol'ie van toelichting (Gedr. St. 
Kamer, 1963-1964, m. 677-1, blz. 165), het 
verslag van de Commissie van Volksgezond
heid en van bet Gezin van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers (Gedr. St. Kamer, 
1963-1964, nr. 677-3, blz. 8) en het verslag 
van de Commissie van Volksgezondbeid en van 

p1·ivate woning lean wonlen be-
schouwcl (4). 

(DE C .... ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 3 november I970 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent, kamer
van inbeschuldigingstelling, en op I8 ok
tober I971 door het Hof van beroep te 
Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is. 
tegen het arrest van 3 november I970 : 

Gelet op het arrest van het Hof van 
I2 januari I971 , waarbij de afstand 
van een eerste voorziening gedecreteercl 
werd (5); 

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

II. In zover de voorziening gericht is: 
tegen het arrest van I8 oktober I971 : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de· 
Grondwet, I3I9, I320, I322 van het. 
Burgerlijk Wetboek, 422bis van het 
Strafwetboek, I, 4 en II van de wet van 
8 juli I964 betreffende de dringende 
geneesktmclige hulpverlening, 

do01·clat het bestreden arrest, na gecon
stateerd te hebben dat eiser stelde dat 
zijn voortdurende aanwezigheid in het· 
hospitaal vereist werd omdat hij aldaar
de enige verantwoordelijke chinu·g was 
en omdat zorgen wegens mogelijke post
operatoire verwikkelingen onverwijld 
moesten toegediend worden aan in be
handeling zijnde patienten en onmiddel
lijke verzorging moest kunnen verstrekt 

het Gezin van de Senaat (Gedr. Senaat, 
1963-1964, nr. 240, blz. 2.) 

(4) Men raadplege de memorie van toe
lichting (Gedr. St. Kamer, 1963-1964, nr. 677-1 
blz. 3 en 4), bet verslag en het aanvullend 
verslag van de Commissie van Volksgezoncl
beicl en van het Gezin van de Senaat (Gedr. 
St. Senaat, 1963-1964, nr. 240, biz. 8, en 
nr. 273, blz. 7), a lsmede de verklaringen van 
de Minister van Volksgezondheid en van het 
Gezin in de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers, afgelegcl de 18• maart 1964 (Pm·l. 
Hanel., Kamer, blz. 39) en in cle Senaat, de 
25• juni 1964 (Pm·l. Huncl., Senaat, blz. 1594). 

(5) Niet gepubliceerd arrest. 
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worden aan zware gekwetsten die zouden 
kunnen b innengebracht 'Norden, eiser 
veroordeelt wegens inbreuk op de artike
len 422bis van het Stra.fwetboek, 4 en 11 
van voormelde wet van 8 juli 1964, op 
groncl dat de aanwezigheid van eiser als 
chirurg in h et stedelijk hospitaal, alt h ans 
op het ogenblik van de oproep door het 
oproepstelsel " 900 n, niet onon tbeerlijk 
vereist was wegens dringencle aan pas ge
op ereerde p atien ten toe te dienen zorgen 
of ·wegens het binnenkmnen van een 
zwaar gekwetste, dat de stelling van eiser, 
~ls zou h ij a ls verantwoordelijke chirurg 
in p erm anentie klaar moeten staan in het 
hospitaal zelf in afwachting van drin
gende operaties, zou impliceren d at een 
van dienst zijnde chirurg zich nooit ter 
plaatse zou kunnen begeven en geen 
gevolg zou n:10eten geven aan een drin
gende en h oogst gerechtvaardigde op
roep , dat daartegenover de wet geen uit
zonderingen maakt voor chirurgen of 
andere geneesheren specialisten, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, in strijd met 
wat het arrest verklaart, d e stelling van 
eiser er niet in bestond te beweren dat 
het !outer feit verantwoordelijke chirurg 
te zijn volstond om te weigeren gevolg te 
geven aan de aanvraag van de aange
st elde van h et eenvormig oproepstelsel 
« 900 n, maar dat ten deze dergelijke 
weigering gerechtvaardigd was omdat d e 
blijvende aanwezigheid van eiser en van 
zijn assis t ant in bet hospitaal noodzake
lijk was met het oog op de omniddellijke 
verzorging van zware gekwetsten die 
zouden kunnen binnengebracht worden, 
zodat h et arrest de bewijskracht miskent 
welke krachtens de artikelen 1319, 1320 
-en 1322 van het Burgerlijk Wetboek aan 
gezegde con clusie wordt gehecht ; 

tweecle onde1·deel , bet tegenstrijclig en in 
aile geval van logische gegrondh eid ont
bloot is te beslissen dat ui t de stelling 
van eiser, volgens welke wie als en ige 
verantwoordelijke chirurg in een hospi
taal dienst doet dat hospitaal niet mag 
verlaten, zou volgen dat een van dienst 
zijnde chirurg of zelfs in bet algemeen de 
.chirurgen en gespecialiseerde geneesheren 
zich nooit ter plaatse van een ongeval 
zouden mogen of moeten begeven, welke 
tegenstrijdigheid en welk gebrek aan 
logische gegrondheid gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering ; 

de1·de ondenleel, h et arrest in voormelde 
beschouwing impliciet en ten onrechte 
de stelling huldigt, volgens welke de 
noodzakelijkheid t er plaatse te blijven in 

het hospitaal m.et be t oog op b et onver
wijld toedienen van zorgen, ingevolge 
mogelijke postoperatoire verwikkelingen 
aan in behandeling zijnde patienten en 
met bet oog op de onn1iddellijke verzor
ging van zware gekwetsten die zouden 
kunnen binnengebracht worden, wegens 
het potentieel karak ter van die noodzake
lijkheid, niet in aamnerking kan genomen 
worden als « een gevaar voor een andere >> 

in de zin van artikel 422bis van het 
Strafwetboek of als " een clringender 
beroepsplicht of een andere uitzonderlijke 
zware reden n in de zin van artikel 4 van 
voormelde wet van 8 juli 1964, en derge
lijk gevaar, d ergelijke beroepsplicht en 
dergelijke zware reden dan p as in aan
uterking konden genomen worden indien 
effectief aan een pas geopereerde p atient 
of een reeds binnengebrachte zwaar 
gekwetste zorgen moesten verstrekt wor
den; 

vie?·de onde1·deel, nu eiser in zijn conclu
sie stelde d at hij klaarblijkelijk niet uit 
gril, egoi'sme of gemakzucht h ad gehan
deld, maar wegens zijn overtuiging dat 
het voor hem een dringender plicht was 
in het h ospitaal te blijven, en nu het 
arrest niet constateert d at eiser, niet om 
beroepsredenen, maar u it gril, egoi'sme 
of gemakzucht ha d gehandeld, de rechter, 
zoals eiser in zijn conclusie terecht stelde, 
de beoordeling van de dringendheid en 
zwaarwichtigheid v an gezegde beroeps
redenen met het oog op d e toepassing van 
de artikelen 422bis van het Strafwetboek, 
1, 4 en 11 van voormelde wet van 8 juli 
1964 aan eiser zelf moest overla ten 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat bet arrest de in het 
onderdeel vermelde conclusie letterlijk 
weergeeft en derhalve de bewijskracht 
ervan niet heeft lnmnen miske1men ; 

W at h et tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het noch tegenstrij
dig is noch strij dig met de logica aan te 
nemen dat d e stelling van eiser dat h ij 
a ls enige verantwoordelijke chirurg h et 
h ospitaal niet mag verla ten, impliceert 
dat een in een hospitaal van dienst zijnde 
chirurg zich nooit ter plaatse zallnmnen 
begeven om aan een dringende en hoogst 
gerecht vaardi gde oproep te voldoen; 

vVat h et derde ondercleel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, op het ogenblik van de oproep, d e 
aanwez igheid van eiser in het hospitaal 
niet onontbeerlijk vereist was wegens 
dringende aan pas geopereerde patienten 
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toe te dienen zorgen of wegens het bin
n enbrengen van een zwaar gekwetste; 
dat het tevens erop wijst dat·een assistant 
van eiser in h et hospitaal aanwezig was; 

Overwegende dat het arrest daaruit 
wettelijk afleidt dat eiser aan de oproep 
gevolg kon geven « zonder ernstig gevaar 
voor anderen » en dat hij niet verhinderd 
werd « door dringende beroepsplichten 
of wegens enige and ere reden v;an uit
zonderlijk ernstige aarcl », impliciet aan
nemende dat het toeclienen van zorgen 
aan een zwaar gekwetste, clie zich in een 
openbare plaats bevond en onmicldellijke 
vorzorging nodig had, de voorrang h ad 
op het afwachten van mogelijke verwik
kelingen bij geopereerde patienten en 
van hat eventueel binnenbrengen van 
andere gekwetsten; 

W at het vierde onderdeel betreft 

Overwegencle dat uit de in het ant
woorcl op het dercle onclerdecl vermelcle 
vaststellingen van h et arrest blijkt clat · 
eiser geen ernstige beroepsredenen kon 
doen gelden om aan de oproep geen ge
volg te geven ; 

Overwegende dat uit de bewoorclingen 
van de artikelen 4 en 11 van de wet 
van 8 juli 1964 blijkt dat de beoordeling 
van de vraag of er al clan niet clri11gender 
beroepsplichten of andere reclenen van 
uitzonclerlijk ernstige aarcl aanwezig zijn, 
welke de geneesheer ontslaan van de 
verplichting aan een oproep gevolg te 
geven, niet in laatste instantie aan de 
geneesheer zelf overgelaten is cloch aan 
de controls van de r echter onclerworpen 
18; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
word\)n; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 4 en 11 van de wet van 8 juli 
1964 betreffende de clringende genees
kundige hulpverlening, 

do01·dat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt wegens inbrm:tk op.de artikelen 4 
en 11 V<tn voormelde wet van 8 juli 1964, 
om de reden dat eiser, die als chirurg in 
dienst was in een hospitaal, aan de aan
gestelde van het eenvormig oproepstelsel, 
die hem op d e ernst van het geval had 
gewezen, geen reclenen van zijn verhinde
ring om ter plaatse t e gaan heeft aan
gegeven, maar er zich toe beperkt heeft 
t e verklaren : " ge moet een huisdokter 
roepen, wij mogen claar niet naartoe 
gaan », 

tenvijl wanneer een chirurg, die van 
dienst is in een hospitaal, aan gezegde 

aangestelcle verldaart " wij mogen daar 
niet naartoe gaan », hij aan die aange
stelde, overeenkomstig artikel 4 van 
voormelde wet van 8 juli 1964, de redenen 
van zijn verhindering mededeelt, 

en terwijl het clienvolgens tegenstrijdig 
is enerzijds te constateren clat eiser 
gezegde medecleling deed, en anderzijcls. 
te beslissen dat hij zich schulclig zou 
gemaakt hebben aan een weigering zonder 
rech tvaardiging, welke tegenstrij cligheid 
gelijkstaat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende dat het arrest eiser niet 
veroorcleelt on1, op het ogenblik van de 
oproep, aan de aangestelde van het op
roepstelsel geen kennis te hebben gegeven 
van de redenen van de verhindering,. 
1naar mn, " door een kordate en niet 
gerechtvaardigde weigering », geen gevolg 
te hebben gegeven aan de oproep; 

Overwegende dat het miclclel, dat een 
overtollige reden van het arrest bekriti
seert, bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Over h et derde middel, afgeleid uit de 
sehending van de artikelen 1, 4 en 11 
van de wet van 8 juli 1964 betreffende de 
clringencle geneeskundige hulpverlening, 

doonlat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt wegens inbreuk op voormelde 
artikelen 4 en 11 om de reden dat het ten 
om·echte zou zijn dat eiser voorhield dat 
gezegde wet ten deze geen toepassing kon 
vinden omdat het aldcerland, waar J.X. 
zich in gToot gevaar bevoncl, geen open
bare plaats was, clat immers, om het in 
voormelde wet beoogcle doel te bereiken, 
d e openbare plaats becloeld in a.rtikel 1 
uiteraard die moet zijn waar de in groot 
gevaar verkerende persoon ook door toe
vallige voorbijgangers kan gezien worden, 

te1·wijl zocloende het arrest gezegde 
artikelen van voormelde wet toepast op 
gevallen welke niet door de w:et worden 
beoogd: 

Overwegende dat uit het door de wet 
van 8 juli 1964 nagestreefcl oogmerk volgt 
dat de bij artikel 1 van die wet bedoelde 
« openbare plaats » elke plaats is waar 
personen zich bevinclen wier gezondheids
toestancl, ingevolge ongeval of ziekte, 
onmiddellijke verzorging vereist, en die 
niet als een private woning kan be
schouwd worden ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de persoon, die in groot gevaar ver
keerde en omniddellijke verzorging nodig 
had, zich op een akkerland bevond en 
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derhalve wettelijk beslist dat hij zich in 
een openbare plaats bevond ; 

Dat het middel naar r echt faalt; 

Over het vierde midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 422bis van h et Strafwetboek, 
1, 4 en 11 van de wet van 8 juli 1964 
betreffende de dringende geneeslnmdige 
hulpverlening, 

· doo1·dat h et bestreden arrest eiser ver
oordeelt wegens inbreuk op de artike
len 422bis van het Strafwetboek, 4 en 11 
van voormelde wet van 8 juli 1964, op 
grond dat, indien eiser, zelfs voor een 
dringend en ernstig geval zoals ten deze, 
de verkeerde mening was toegedaan dat 
hij zijn dienst in het stedelijk hospitaal 
niet mocht verlaten, hij niettemin aan 
de aangestelde van het eenvormig op
roepstelsel « 900 n h a d kunne1i antwoorden 
dat hij zijn assistent of een andere genees
h eer in zijn plaats zou sturen, zodat a lles
zins de eerste noodzakelijke zorgen door 
zijn tussenkOTnst onverwijld konden toe
gecliend worden aan een in artikel 1 van 
de wet van 8 juli 1964 bedoelde p ersoon, 
zulks zonder te ontk ennen dat, zoals 
eiser in zijn conclusie had gesteld, zulks 
h em door gezegde aangestelde niet ge
vraagd wercl, 

te1·wijl , ee1·ste onde1·deel, indien eiser 
t erecht of ten onrechte de m enin g was 
toegedaan dat hij zijn dienst in het stede
lijk h ospitaal niet mocht verlaten, en 
indien voormelde aangestelde aan eiser 
niet vroeg een andere .dokter t e vinden 
om h em be vervangen, eiser, overeen
komstig artikel 4 van voormelde wet van 
8 juli 1964, zich ermede mocht vergenoe
gen zijn verhindering aan gezegde aan
gestelde m ede te d elen, en aldus, door 
zijn mededeling aan die aangestelde, aan 
de in gevaar verkerende p ersoon de hulp 
verstrekte welke hij overeenkomstig arti
k el 422bis van het Strafwetboek diende 
t e verstrekken ; 

tweede onde1·deel, minstens, door nage
laten te h ebben zich uit te spreken over 
de vraag of voormelde aangestelde aan 
eiser gevraagd hatl in een vervanging te 
voorzien; h et arrest h et Hof niet in de 
mogelijkheid stelt te weten hoe de rech
ters d e plicht hulp te verlenen, zoa ls die 
door de hoger ingeroep en artikelen van 
het Strafwetboek en van de wet van 
8 juli 1964 wordt b edoeld, hebben begre
p en , waaruit blijkt dat het arrest niet 
n a ar b ehoren gemotiveerd is, zoals ver
eist wordt door artikel 97 van de Grand
wet: 

Overwegende dat h e t arrest de in het 
middel bekritiseerde reden slechts opgeeft 
voor het geval dat eiser zijn di enst in het 
stedelijk hospitaal niet mocht verlaten; 

Overwegende da t uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat eiser bedoelde 
diensl; kon verlaten, zodat het vierde 
middel, dat een overtollige reden van h et 
arrest bekritiseert, bij gebrek aan b elang 
niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat d e substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden na.geleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

28 maart 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. W auters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', d e 
H. N aulaerts. - Gelijlclttidende conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1· , de H . Bayart. 

2° KAMER. - 28 maart 1972. 

10 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOl\fST. - COLLECTIEVE AR
BEIDSOVEREENKOMST. 0 vEREEN
KOllfST VAN RET NATIONAAL PARITAIR. 
COMITJ' VOOR RET ROTELBEDRIJF VAN 
27 MAART 1968 BETREFFENDE DE TOE
KENNING VAN EEN BEDIENINGSGELD . 
- DRAAGWIJDTE VAN DEZE OVEREEN
KOMST. 

2o ADMINISTRATIEVE GELDBOE
TEN. - ADliUNISTRATIEVE GELDBOE
TEN VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN 
OVERTREDING VAN SOMl\UGE SOCIALE 
\VETTEN. - WET VAN 30 JUNI 1971 , 
ARTIKEL 3. - BEP.ALING NIET VAN 
TOEPASSING IN GEVAL VAN VERVOLGING 
VOOR DE STRAFGERECRTEN. 

1 o D e collectieve m·beidsove1·eenlcomst van 
het nationaal pa1·itai1· comite voo1· het 
hotelbed1·ijj van 27 mam·t 1968, algemeen 
ve1·bindend ve?·ldaa1·d bij het lconinlclijlc· 
besluit van 7 mei 1968 (1} , legt de beta
ling op als loon aan lcelne?'S en kelne-
1'innen in dmnlcslijte1·ijen van het bij 

(1) Belgisch Staatsblad van 13 juni 1968, 
biz. 6625. 
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deze ove1·eenkomst vastgestelde bedie
ningsgelcl, clit is 15 p.c. vcm cle p1·ijs (1). 

2° A ·rtikel 3 van cle wet van 30 jtmi 1971 
bet?'effencle cle aclminist·ratieve gelclboeten 
van toepassing in geval van ove1·t1·ecling 
van sommige sociale wetten, ncta1· luicl 
~vcta1·vctn cle gelclboete slechts toepasselijlc 
2s_ OJJ cle we1·lcgeve1', zeljs inclien cle 
ove·rt?·ecling cloo?' een actngestelcle of last
hcbbe?' wenl begaan, is niet van toepcts
sing in g-eval van ve1·volging wegens een 
ove1't1·ecling van cleze wet voo1· cle st?·aj
ge?·echten. 

(CAPEAU, DE llfOOR EN VAN LIEFFERINGE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het Iniddel door de drie eisers 
afgeleid uit de schending van d e artike
len 97 van de Grondwet, 2, 5 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 
21Inaart 1968, algemeen verbindend ver
klaard door het koninklijk besluit van 
7 mei 1968, 16 en 21 van de besluitwet 
van 9 juni 1945, 

doo1·clat het bestreden arrest beslist : 
« dat artikel 1 van de beslissing van 
2 december 1965 van het nationaal pari
tair comite voor het hotelbeclrijf, dat de 
wijze vaststelt waarop de ten behoeve 
van de werknemers overhandigde fooien 
of bedieningsgeld moet worden verdeeld, 
bepaalt clat deze beslissing toepasselijk is 
op de werkgevers en werknemers van de 
ondernemingen die afhangen van dit 
nationaal paritair comite, voor zove'r de 
fooien er worden samengebracht (busstel
sel) of bestaan uit een afhouding van een 
percentage op de rekening voor d e dienst ; 
dat dit ari;ikel niet limitatief bepaalt 
wanneer bedieningsgeld verplichtend is, 
maar wei de gevallen aangeeft waarin de 
wijze van verdeling van de fooien, welke 
d eze beslissing instelt, moet worden toe
gepast; en dat de verwijzing in de collec
tieve arbeidsovereenkoms·t; van 27 maart 
1968 naar de werklieden en werksters 
vermeld in artikel 2 van de beslissing 
van 2 december 1965 heduidt dat de 

(1) Dat de b eslissingen van de paritaire 
comite's en de collectieve arbeidsovereen
komst die regelmatig bij koninklijk besluit 
verbindencl worden verklaarcl, wetten zijn in 
de zin van artikel 608 va.n bet Gerechtelijk 
vVet.boek, claarover raaclplege men cass., 

betaling van 15 t.h. bedieningsgeld opge
legd door de collectieve arbeidsovereen
k omst van 27 maart 1968 als loon aan 
kelners en kelnerinnen in drankslijterij en 
verplicht is " ; 

tenvijl deze redenen geen antwoord 
verstrekken op de conclusies vvaarbi j de 
eisers betoogden dat de ingeroepen bepa
lmgen geenszins de verplichting opleggen 
het beclieningspersoneel uitsluitend aan 
te werven en uit te betalen op basis van 
een bedieningsgeld van 15 t.h. en dat 
zulks onder meer blijkt uit de bewoorclin
gen van de artikelen 1 en 2 van de beslis
sing van het nationaal paritair comite 
voor het hotelbedrijf van 2 december 1965 
en 1 van de collectieve arbeidsovereen
komst van 27 maart 1968 en terwijl deze 
redenen voormelde bepalingen verkeerd 
uitleggen en derhalve schenden : 

Overwegende dat het arrest, na te heb
ben aangetoond dat de bepali.ng van 
artikel 1 van de beslissing van 2 december 
1965 van het nationaal paritair comite 
voor het hotelbedrijf, algemeen verbin
dend verklaard bij koninl~lijk beslu.i1; 
van 13 juli 196G, niet lim.itatief bepaalt 
wanneer becl.ien.ingsgeld verplicht is, er
aan toevoegt dat de verwijzing in 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 
27 1naart 1968, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 7 mei 
1968, naar de werklieden en werksters 
vermeld in artikel 2 van voormelde be
slissing van 2 december 1965 niet inhoudt 
dat het becl.ieningsgeld, dat aangerekend 
wordt, aan een kelner of een kelnerin 
slechts moet worden u.itbetaald wanneer 
in de instellii:tg het busstelsel of de af
houding van een percent op de rekening 
voor de cl.ienst wordt toegepast, en beslist 
dat deze verwijzing beduidt dat de beta
ling van 15 t.h. bedieningsgeld opgelegd 
door de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 27 maart 1968 als loon aan kelners 
en kelnerinnen in clrankslijterijen ver
plicht is; 

Overwegende dat deze uitlegging van 
voornoemde bepali.ngen wettelijk is en 
tevens een passend an twoord op de con
clusies van de eisers verstrekt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het m.iddel door eiser Van Lieffe-

5 december 1957 (Bull. en PAsrc., 1958, 
I, 357), 14 februari 1964 (ibicl., 1964, I, 635) 
en cle noten, 29 februari 1968 (A1'?'. cass., 1968, 
blz . 873) en cle condu~ie van ProcUieUI
generaal Hayoit cle Termicom·t voor het 
eerste en dercle arrest. 
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ringe Orner afgeleid ui~ de schending van 
de ar~ikelen 97 van de Grondwe~, 1, 9, 
15, 42 van de wet van 12 april 1965, 
4, 7, 8 van de wet van 26 januari 1951, 
15 van he~ koninklijk besluit van 12 no
vember 1952, 1, 15, 25, 28 van de wet 
van 8 april1965, 6 to~ 12 van het konink
lijk besluit van 12 november 1952, 

doo1'dat het bestreden arres~ eiser a ls 
werkgever beschouwt en veroordeelt, 

te1·wijl eiser ten cleze enkel is tussenge
komen als echtgenoo~ van De Moor J enny 
en artikel 3 van de wet van 30 juni 1971 
betreffencle de administratieve geldboeten 
toepasselijk in geval van inbreuken op 
sommige sociale we~~en bepaal~ da~, wan
neer de overtreding door een aangestelde 
of lasthebber werd begaan, de geldboe~e 
aileen op de werkgever toepasselijk is : 

Overwegende da~ ui~ de vaststellingen 
van he~ arrest blijk~ dat eiser, zowel als 
de eiseressen, als werkgever ~e beschou
wen is omda~ hij personeel aangeworven 
heeft, in voorafgaand overleg me~ de 
eiseressen he~ loon van de kelnerinnen 
heeft bepaald, he~ toezicht, het gezag en 
d e Ieiding van de kelnerinnen samen met 
de eiseressen heeft uitgeoefend, persoon
lijk m et he~ personeel heeft afgerekend, 
in bepaalde gevallen heeft geweigerd in 
te gaan op het verzoek van de werkneem
sters een afschrift van de individuele 
r ekeningen af te leveren, en alleen voor 
he ~ aclministratief gedeelte van de zaak 
heeft gezorgd ; 

Overwegende trouwens dat d e we~ van 
30 jtmi 1971 niet toepasselijk is ingeval 
van strafvervolgingen wegens inbreuken 
op sociale wetten ; 

Overwegende da~ he~ arrest derhalve 
wettelijk beslist da t eiser als werkgever 
is opgetreden en meteen die beslissing 
r egelmatig mo~iveert; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

28 m aart 1972.- 2e kamer.- Voo7'
zitte7· , de H. Wau~ers, raadsheer waar
nemend voorzi~ter. -'-- T1 e1·slaggeve1·, de 
H. Naulaerts . - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1· , de H. J. Mathys 
(van de balie te Kortrijk). 

3e KAMER. - 29 maart 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID . 
- DIRECTE GEMEENTELIJKE OF PRO
VINCIALE BELASTINGEN. - MIDDEL 
VAN NIET-ONTV ANKELIJKHEID DOOR 
HET OPENBAAR lVIINISTERIE OPGEWOR
PEN. - GEEN KENNISGEVING. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- DIRECTE 
GEMEENTELIJKE BELASTING. - BE
LASTING ANALOOG MET HET PATENT.
BE GRIP. 

3o GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - DIRECTE 
GE~'I:EENTELIJKE BELASTING OP DE 
BRUIKBARE OPPERVLAKTE VAN DE KAJ\'1:
PEERTERREINEN DIE DE EXPLOITANTEN 
VAN DE KAMPEERTERREINEN TREFT.
BELASTING ANALOOG MET HET PATENT. 

4o VOORZIENING IN CASSATIE. -
. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
DIRECTE GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - BESLUIT VAN 
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN 
PROVINCIERAAD OVER DE RECLAlVIATIE 
VAN EEN NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP OF 
EEN COMMANDITAIRE VENNOO'ISCHAP 
OP AANDELEN TEGEN EEN AANSLAG IN 
EEN MET HET PATENT ANALOGE BELAS
TING. - GEEN BESLISSING IN LAATSTE 
AANLEG. NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

1 o H et openbaa1· ministe1·ie bij het H of 
van cassatie, dat ambtshalve een middel 
van niet-ontvankelijkheicl opwe1·pt tegen 
een voo1·ziening inzalce cli1·ecte gemeente
lijke of pmvinciale belastingen , moet 
claa1·van niet voo1·aj aan de advocaten 
van de pa1'tijen kennis geven bij ge-
7'echtsb7'i({f, claa1· a1'tikel 1097 van het 
Ge1·echtelijlc W etboek ter zalce niet van 
toepctssing is (1). (G.W., art. 1097.) 

2o De di1·ecte gemeentelijlce belasting die de 
belastingplichtige t1·ejt wegens hct jeit 

(1) Het openbaar ministerie bad in deze zin 
geconcludeerd op grond dat artikel 1097 van 
het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk 
het openbaar ministerie, wanneer het meent 
een middel van niet-ontvankelijkheid t e moe
ten opwerpen, daa.rvari aileen aan de advoca
ten van de partijen 1noet kenniB geven, enkel 
verwijst naar de aangelegenheden waarin de 
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alleen, dat hij zich bezig hottdt met handel 
of nijve1·heid, of een be1·oep uitoefent, 
ongeacht de vo01·delen die zij we1·kelijk 
voo1· hem opleve1·en, is een met het patent 
analoge belasting (I). 

3° Een di1·ecte gemeentelijlce belctsting op de 
bntikba;re oppe1·vlakte, clie do01· de 
exploitanten van kampee?"ten·einen te1· 
beschilclcing w01·dt gesteld van de lc(tm
JJeenle?·s, is een met het pcttent analoge 
belasting (2). 

4° Niet ontvanlcelijlc ·is de voo1·ziening t~gen 
het beslttit van de bestenclige deputatie 
van een p?"ovincie?·actd ove1· de ?'eclamcttie 
van cen naamloze vennootscha1J of een 
comrnanditai1·e vennootsclwp op aancle
len, tegen een ctanslag in een met het 
pcttent analoge cli1·ecte gemeentelijlce be
lasting, clcta1· dit beslttit geen beslissing 
in laatste aanleg is (3). (Wet van 
22 januari I849, art. 4, gewijzigd bij 
de wet van 10 oktober 1967; G.W., 
art. 603, 3o.) 

{GEMEENTE YVOIR, T. NAAl\'ILOZE VEN
NOOTSCHAP « BET,CAMPO »EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « COFINAC ».) 

ARREST (ve?"taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 21 oktober 1970 door de 
Bestenclige Deputatie van de Provincie
raad te N amen gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid ambtshalve tegen de voorziening 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het 
besluit geen in laatste aanleg gewezen 
beslissing is : 

Overwegende dat artikel I 097 van het 
·Gerechteli.ik vVetboek niet van toepassing 
is inzake directe gerneentelijke of provin
·ciale belastingen ; 

Overwegende dat uit de artikelen I en 
I4 van de wet van 22 juni I877 volgt dat, 
in de gevallen waarin de reclamatie be
-trekking heeft op gemeentelijke belastin
gen analoog met het patent, de besten
·dige deputatie van de provincieraad in 

tussenkomst van een advocaat bij het Hof 
-van cassatie door de wet wordt opgelegd. 
Vgl., in directe belastings:>:aken, cass., 21 sep
tember 1954 (Bull. en PASIC., 1955, I, 27 en 
noot 3 biz. 28) en, in dienstplichtzaken, t'ass., 
3 november 1972, sup-ra, blz. 231. 

(1) Cass., 10 januari 1938 (Bull. en PASIC., 
1938, I, 1). 

eerste aanleg uitspraak doet wanneer de 
belastingplichtige een naamloze vennoot
schap of een conunanditaire vennoot
schap op aandelen is ; 

Overwegende dat de verordening van 
de gemeente Yvoir van 28 maart 1968, 
waarvan de toepassing aanleiding heeft 
gegeven tot de reclan1atie van verweer
ster, ten laste van de exploitanten van 
karnpeerteneinen een jaarlijkse directe 
belasting vestigt ; 

Dat krachtens artikel 2 van deze ver
ordeliing het bedrag van de belasting 
varieert volgens de opperV'lakte clie nodig 
is voor het parkeren van de auto en het 
plaatsen van de caravan, van de cent of 
van het voertuig dat als waning dienst 
doet; 

Overwegende dat deze belasting clie de 
exploitanten van kampeerterreinen treft 
wegens de uitoefening van hem nijver
heid, van hem handel of van hun bedrijf, 
ongeacht de door hen behaalcle winst, een 
directe belasting analoog met het patent 
18; 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof voorgelegde stukken blijkt dat 
de litigieuze belasting betrekking had op 
een naa1nloze vennootschap ; 

Dat hieruit volgt dat, ten deze, de 
bestenclige deputatie niet in laatste aanleg 
uitspraak heeft gedaan en clat, bijgevolg, 
de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

29 maart I972. - 3e kamer. - Voo?"
zitte?·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·, de 
H. de Waersegger. - Gel?:jlcltticlende con
chtsie, de H. Duchatelet, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HR. Philips en 
Faures. 

3e KAMER. - 29 maart 1972. 

I o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RAAD VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. 
- BEVOEGDHEDEN. 

(2) Vgl. cass., 8 mei 1951 (Bull. en PAsic., 
1951, I, ' 615). 

(3) Cass., 16 juni 1953 (Thtll. en PAsrc., 
1953, I, 818); 17 maart 1959 (ibid., 1959, 
I, 727) en 24 oktober 1967 (A?T. ca.ss., 1968, 
blz. 298). 
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2° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL) . -
RAAD VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. 
- ! NDIVIDUELE MAATREGEL DIE GEEN 
T UCHTSTRAF IS, BEVOLEN OM EEN 
I N BREUK OP DE VOORSCHRIFTEN VAN 
DE PLI CHTENLEER TE VOORKOMEN OF 
DAARAAN E EN EIN DE TE MAKEN. -
BE GRIP. 

1 o De 1·aad van de 01·de van m·chitecten is 
niet alleen bevoegd om de bij a?·tikel 21 
van de wet van 26 j tmi 1963 bep aalde 
t~tchtstncfjen uit te spreken wannee1· een 
lid van de 0 Tde schttldig bevonclen w01·dt 
ctan een teko1·tkoming in zijn p lichten, 
maa1· oolc om individttele maat1·egelen 
te bevelen, die niet het lccwalcte?' vertonen 
va.n een ttwhtst1·af, ten einde een inb?·ettlc 
op voo?·sclwiften van de plichtenlee1· te 
voo?·lcomen of daa1·aan een einde te 
mctlcen (1) . (Wet van 26 juni 1963, 
art. 19, 20, 21 en 31.) 

2° Geen individuele mactt·regel , die doo?' de 
mad van de 01·de van ctrchitecten wette
lijlc lean w01·den bevolen ten einde een 
inb·rettlc op de voo·rsclwiften van de 
plichtenlee1· te voo1·lcomen of dam·aan een 
einde te malcen, is de beslissing wact?·bij 
een m·chitect, die op de tabel van de Onle 
ctls zelfstandi ge is ingesclweven, verplicht 
wonlt zijn diensten slechts awn sommige 
bepaalde p e1·sonen te ve'l'lenen voo?' ,de 
ttitvoe1·ing van beJJaalde we1·lcen, een 
ve1·zelce?iing af te sl-ttiten bij een cloo?' de 
mad van de Onle e1·lcende ve·rzelcerings
mctatschctJJpij en voo?' ellce opd1·acht de 
voomfgaancle machtiging van de ?'aad 
te vmgen (2). (vVet van 26 jcmi 1963, 
art. 2, 4, 5 en 17.) 

(NATI ONALE RAAD VAN DE ORDE VAN 
ARCHITECTEN, T. J AlVIAR D E BOLSEE . ) 

A R R EST (ve1·taling) . 

R E T HOF; - Gelet op de ,b estreden 
beslissing, op 8 september 1971 gewezpn 
door de franst a lige raad van beroep v an 
de Orde van a rchitecten ; 

Over h e t rniddel afgeleid uit d e schen
ding van de artikelen 2, 4, 5 en 17 van 
de wet van 26 jnni 1963 tot instelling 

(1) Cass., 21 januari 1972, su.pm, biz. 496. 
(2 ) Cass., 19 janua ri 1972, t wee a rresten, 

su.pm, blz. 403; m en ra,a,dplege cass., 21 janu
a ri 1972, su.p?·ct, blz. 496. 

van een Orde van architect en, 78 en 97 
van de Grondwet, 

doordat de bestred en sententie, hoewel 
ze d e inschrijving v an verweerder op de 
tabel van de Orde a ls zelfstandig a rchi
t ect beveelt, d e uitoefening van h et be
roep van architect echter onderwerpt aan 
diverse voorwaarden, namelijk 1° zijn 
diensten slech ts aan sommige bepaalcle 
p er sonen te verlenen voor de uitvoering 
van bepaalde werken; 2° een verzekering 
af t e sluiten bij een door de raad van de 
Orde erk ende verzekeringsmaatschappij ; 
3° voor elke opdracht d e voorafgaande 
m ach t iging van de raad te vragen, 

te?'Wijl, ee1·ste onde1·deel, de inschrijving 
alleen op de tabel van de Orcle of op een 
l ijst van s tagiairs d e toelating insluit het 
b eroep van architect uit t e oefenen over
eenkomstig d e voorschriften van de 
plichtenleer inzake h et beroep, zonder 
dat deze uitoefening echter kan worden 
onderworpen aan sommige b ijzonclere 
voorwaarden waarvan de vervulling, v66r 
elk e handeling van het beroep, door de 
raad van de Orde zou worden beoordeeld, 
waarui t v olg t dat, door de uitoefening 
van het beroep te b eperken door bepaalcle 
voorwaarden te stellen, de beslissing, 
enerzijds, door t egenstrijdigheid is aan 
getast welke gelijkstaat m et een ontbre
ken van gronden en, and erzijds, de gevol
gen van de inschrij ving op de tabel van 
de Orde miskent (schending van alle in 
h et middel aangeclnicle wettelijke b epa
lingen m et uil;zondering van artikel 78 
van de Grondwet); 

twecde ondm·deel, h oewel artikel 22 van 
het reglement van plichtenleer de a rchi 
t ect en de raad geeft hun bm·gerrechtelijke 
aansprakelijkheid t e clekken door een 
verzeker in gsovereenk01nst aan te gaan, 
de raacl van de Orde echter niet bevoegd 
is om deze raaclgeving in een verplichting 
om t e zetten of om een verzekerings
maatsch appij t e erkennen , welke be
voegdheid beperkend is omschreven in de 
in h e t micldel b edoelde wettelijke bepa 
l ingen (schencling van alle in h et middel 
aangeduide :wettelijke bepalingen) : 

Overwegende d a t uit artikel 5 v an d e 
wet van 26 jtmi 1963 tot ins telling van 
een Orde van architecten blijkt dat de 
inschrijving op een van de tabellen van 
de Orde aan de architect h et r echt ver
leent zijn b eroep zelfstandig nit t e oefe 
n en· 
O~erwegende dat de bestreclen b esl.is

sing geen individuele maatregelen h eeft 
bevolen t en einde een inbreuk bp de voor
schriften van de plichtenleer t e voorkci-

l 
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1nen of om claaraan een eincle te 1naken ; 
clat, hoewel ze beslist de insclwijving van 
verweercler op de tabel van de Orcle te 
hanclhaven, de beslissing hem oplegt zijn 
b eroep van architect slechts uit te oefenen 
« voor nauwe bloeclverwanten of aanver
wanten >> en voor werken waarvan het 
beschikkencl gedeelte het voorwerp preci
seert, « zijn bw·gerrechtelijke aansprake
lijkheid als architect te v erzekeren bij 
een door de raad van de Orde erkende 
verzekeringsmaatschappij >> en ten slotte 
« voor elke opdracht de voorafgaande 
machtiging van de raacl van de Orde te 
vragen die, alvorens ze te verlenen, zal 
n agaan of de bovenvermelde voorwaar
den vervuld zijn >> ; 

Overwegende dat de raad van beroep, 
door deze injm1cties, zijn machten heeft 
overschreden en de wettelijke gevolgen 
van de insclwijving van een architect op 
de tabel van de Orde heeft miskencl ; 

Dat het midclel gegroncl is ; 

On:1 die reclenen, vernietigt de bestre
clen beslissing; beveelt clat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter uitspraak worclt geclaan; verwijst 
de zaak naar de anders samengestelde 
franstalige Raad van berofi)p van de Orde 
van architecten. 

29 maart 1972. - ae kamer.- Voo?'
zitte?·, de H. Polet, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. - Ve?"slaggeve?', de 
H. Busin. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pze,:te?', de H. Ansiaux. 

3e KAMER. - 29 maart 1972. 

CASSATIEMIDDELEN. BURGER-
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL D.AT EEN 
TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN 
AANVOERT. - REDENEN NIET TEGEN
STRIJDIG. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

F'eitelijke f!?'ondslag mist het middel clat 
een tegenst?·ijdigheid in de ?'edenen aan
voe?·t, die de best1·eclen beslissing niet 
bevat (1). 

(1) Cass., 9 februari 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
bl~. 719). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « NOUVELJ".E 
SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE 
SECURITE n, T. A ... ) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreclen 
arrest, op 24 mei 1971 door het Arbeicls
hof te Brussel gewezen ; 

Over het micldel afgeleicl uit de schen
cling van artikel 97 van de Grondwet, 

doonlat lwt arrest, om de aanvraag 
in te willigen, verklaart « clat, op ge
vaar af van aan clit rechtsbeginsel alle 
waarde te ontnemen, aan het herstel in 
eer en rechten volkomen uitwerking moet 
worden gegeven ; dat dit herstel de ver
oordeling doet vergeten; dat de rehabili
tatie een normaal herstel is in de eerste 
ongeschonclen toestand; dat deze rehabi
bilitatie elk praktisch nut zou verliezen 
inclien zou beschouwcl worden dat ze in 
de sociale betrekkingen zoncler gevolg 
blijft en degene die de uitgewiste veroor
deling verzwijgt zich aan een valse ver
ldaring schulclig maakt; dat de gei'nti
meerde vennootschap zich slechts op de 
valse verklaring bij de indienstneming 
zou kmmen beroepen ... door de veroorcle
ling van 1945 aan te voeren ; dat, zo zij 
deze veroordeling niet kan im·oepen, zij 
niet kan bewijzen dat de verklaring bij 
de inclienstneming vals is ; dat aangeno
men moet worden clat eiser in hager 
beroep (thans eiser) te goeder trouw heeft 
k1.U1Uen geloven dat het bekomen herstel 
in eer en rechten de vroegere veroordeling 
uitwiste en clat hij zich niet bewust kon 
zijn door de verzwijging een valse verkla
ring te doen ; dat bij ontstentenis van 
bedrog van zijnentwege deze verzwijging 
in de verklaring bij de inclienstneming 
geen grove fout is ... n, 

te1·wijl deze gronclen met elkaar in 
strijd zijn daar zij impliceren, enerzijds, 
clat, gelet op het herstel in eer en rechten, 
aan verweerder geen enkele tekortkoming 
kan worden toegeschreven en, anderzijds, 
dat deze laatste een valse verklaring heeft 
gedaan maar dat, bij ontstentenis van 
bedrog, de begane fout niet erg is : 

Overvvegende dat bet arrest vaststelt 
dat eiseres het ontslag op staande voet 
van verweerder als volgt verantwoordde : 
« welke ook bet strafrechtelijk gevolg in 
uw zaak is geweest, is het zeker dat ge uw 
indienstnemingsformulier hebt vervalst 
door op te geven dat ge nooit bij een cor
rectionele zaak betrokken waart >>; 

Overwegende dat bet arrest, dat erop 
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wijst dat verweerder in eer en rechten 
was hersteld, beslist, enerzijds, dat aan 
he !; herstel in eer en rechten volkomen 
u itwerking meet worden gegeven en, 
anderzij ds, dat verweerder, die te goeder 
trouw heeft kunnen geloven dat de beko
men rehabilitatie d e vroegere veroorde
ling u itwiste, zich dus niet; bewust kon 
zijn een valse verldaring of een verzwij 
ging te begaan en dat bij ontstentenis van 
bedrog van zijnentwege deze verzwijging 
geen grove font is ; 

Overwegende dat deze gronden, die 
antwoorden op de twee verwijten van 
eiseres aan verweerder, niet de tegen
st;rijcligheid bevatten die he!; middel hun 
toeschrijft; 

Dat dit middel feitelijke grondsla.g 
mist; 

Om d ie redenen, verwerpt de voorzie
n ing; veroordeelt eiseres in de kosten. 

29 maart 1972. - 3e kamer. - Voo1'
zittm·, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Busin. 
- Gelijlcluiclende conclttsie, de H. D ucha
telet, advocaat-generaal. - P leite1·s, de 
HH. Fally en Dassesse. 

1 e KAllmR. - 6 apr il 19'72. 

OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACRT TUSSEN PARTIJEN. - VONNIS 
WAARBIJ A.AN EEN OVEREENKOi\'IST NIET 
RET GEVOLG WORDT TOEGEKEND DAT 
ZIJ NORl\'IAAL HEEF~' TUSSEN PARTIJEN. 
- SCHENDI NG VAN ARTIKEL 1134 VAN 

HET BURGERLIJK 1'VETBOEK. 

De bindende kTacht van een vm·zeke1"'ings
ove1·eenkomst ltdclens tvellce de ve1'zelce-
1'ing slechts geld1:g is 1:nclien de ve1·zelcenle 
gebotttven geheel als tvoning tvonlen 
gebntilct, tv01·dt mi.skencl clo01· een vonnis 
dat de ve1·zekemm· ve1·oo1·deelt tot betaling 
van een schacleve1·goeding te1· uitvoe1·ing 
van genoemde ove1·eenlcom8t, op g1·ond 
dat het opslaan van hanclelsmate1·ieel 
cle hutw m:et tot een lwnclel8htttt1' 
maalct (1). (B.W., art. 1134.) 

(1) Zie cass., 8 mei 1971 (A,.,·. cass., 1971, 
blz . 886); 16 maa.rt 1972, su.pm, l>li. 672. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE LUIKSE 
VERZEKERING », T. BOULANGER, IN 
TEGENWOORDIGHEID VAN BRUYERRE, 
PEETERS EN DE NAAl\'ILOZE VENNOOT
SCHAP VAN VERZEKERINGEN « ROYALE 
BELGE ».) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 23 november 1967 en 
10 december 1970 in hager beroep gewe
zen door de Rechtbank van eerste aanleg 
te D inant; 

Over he!; eerste middel, afgeleid uit; de 
schending van de artikelen 1108, 1126, 
1134, 1135, 1168, 1175, 1176, 1181, 1183, 
1319, 1320, 1322 van het. Burgerlijk vVet
boek, 1, 25, 27, 3°, 33 van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen en 97 
van de Grondwet, 

clo01'dat het bestreden vonnis van 
23 november 1967, in het beschikkende 
gedeelte waarin zijn gronden met hetrek
king tot de verzekeril1.gsdekking voor
komen, en, voor zoveel als nodig, het 
bestreden vonnis van 10 december 1970 
dat het vmmis van de vrederechter te 
Dinant van 26 december 1969 bevestigt 
dat; een soortgelijk beschikkende gedeelte 
bevat, het middel van eiseres verwerpt 
dat; hieruit is afgeleid dat de verzekerings
overeenkomst, a ls « voorwaarde voor 
dekking », bepaalde dat « de verzekering 
slechts geldig >vas indien de verzekerde 
gebouwen geheel als waning worden 
gebruikt, met eventueel een private 
garage l>, dat het vaststond dat het ver
zekerde panel, dat eigendom is van ver
weerder, werd verhuurd aan de opgeroe
penen in tussenkomst die er niet alleen 

· in woonden maar er ook materieel en 
koopwaren van de handel van de huurder 
opsloegen, en dat; wegens dit laa.tste 
gebruik van een gedeelte van de gebou
wen de dekl<::ing, bij ontstentenis van een 
geldig gesloten verzekering, niet ver
schuldigd was en dat, bijgevolg, eiseres 
hie et ntmr. buiten de zaa.k gesteld moest 
worden, en haar veroordeelt om aan ver
weerder, ter uitvoeril1.g van genomnde 
verzekoringsovereenkmnst, een vergoe
d ing te betalen die overeenstemt met de 
waarde van het meubilair van de hutuder 
dat in de brand van het panel was ver
nield, op grand « dat het opslaan van ant
woord-opname telefoontoestellen, die no
dig waren voor de handel van de huurder, 
ten deze het karakter van de door deze 
laatste gesloten huishutu niet derwijze 
kon aantasten dat het gehuurde huis als 
een handelsinrichting kon worden be-
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schouwd, ongeacht de werkelijke ver
zwaring van het risico inzake brand en 
schade; dat het overgelegde hmucontract 
een huishunr en geen handelshum·over
eenkomst was; dat een grove fout van 
de huurder de verzekeraar slechts zou 
kum1.en bevrijden indien de verzekercle 
verhutucler ervan kennis h ad gehad en 
h em niet had ingelicht » en nog « ... clat 
de aanwezigheid van een opslagplaats 
van handelsmaterieel niet voldoende was 
om aan de bewoning het k arakter van een 
handelshutuovereenkomst toe te ke1men, 
wanneer er geen sprake is van lokalen 
die voor de clienteel openstaan », 

tenvijl voornoemde clausule van de 
algemene voorwaarden van de door ver
weerder bij eiseres gesloten brandpolis 
nr. 181.301, waarvan, naar het vaststond, 
de bijzondere voorwaarden niet waren 
afgeweken, een ldare en duiclelijke, en 
als dusdanig niet aan uitlegging onder
worpen, omschrijving van de overeenge
komen dekking omvat; daar het liti
gieuze gebouw niet geheel als woning 
wercl gebruikt (onder voorbehoud van een 
private garage), er geen geldige verzeke
ring was gesloten voor brand in een der
gelijk panel (artikelen 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk vVetboek en, voor zoveel 
als nodig, 1108 en 1126 van het Burgerlijk 
Wetboek en 1, 25, 27, 3°, en 33 van de 
wet van 11 jtmi 1874 betreffende het 
voorwerp van de overeenkomst, en 1168, 
1175, 1176, 1181 en 1183 betreffende de 
voorwaardelijke verbintenissen) ; door de 
door eiseres aan verweerder verschuldigde 
dekking en de omschrijving van het voor
werp van de verzekering te verbinden 
met de aard van het; hum·contract betref
fende het in de polis bedoelde panel, of 
met d e aard van de inrichting die de 
hmu·der in het goed had gevestigd , of nog 
met de font van de huurcler en met h et 
feit dat de verzekerde deze fout kende 
of niet kende, de bestreden vmmissen de 
bindende kracht van de verzekerings
overeenkomst hebben miskend (schen
ding van de artikelen 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk ViT etboek en, voor zoveel 
als nodig, van de ander voornoemde be
palingen van hetzelfde wetboek en van 
de wet op de verzekeringen}, alsook de 
bewijskracht van de polis nr. 181.301 
waarin ze wol'Clt vastgesteld (schending 
van de art;ikelen 1319, 1320 en 1322 van 
h et Burgerlijk Wetboek}, en niet passencl 
hebben geantwoord op h et micldel van de 
partij (schending van artikel 97 van de 
Grondwet.) : 

Overwegende dat eiseres, die door ver
weercler in vrijwaring was opgeroepen, 

haar verweer, clat ertoe strekte haar bui
t en de zaak te stellen, op de in het micldel 
overgenomen clausule van de algemene 
voorwaarden van de verzekeringspolis 
nr. 181.301 stetmde; 

Overwegencle clat d e rechtbank, bij 
vmm1s van 23 november 1967, clit ver
weer verwerpt en, bij vonnis van 10 de
cember 1970, eiseres veroorcleelt om aan 
verweercler ter uitvoering van de ver
zekeringsovereenkomst een vergoecling te 
betalen; 

Overwegencle clat het vmmis van 
23 november 1967 vaststelt clat het; huur
contract betreffende het geteisterde panel 
geen h anclelshum·overeenkomst is en stelt 
dat het opslaan in clit panel van voor de 
h andel van de huurder noclige antwoord
opnametoestellen de aarcl van dit huur
contract niet derwijze kon wijzigen dat 
het panel een handelsim·ichting zou zijn ; 

D at aldus het vonnis de vaststelling 
van het voorwerp van de verzekering en 
de door eiseres aan verweerder verschul
cligde clekking met de aard van het hum·
contract betreffende het geteistercle panel 
verbindt; 

Dat, bijgevolg, het vonnis de bindende 
kracht heeft miskend van de verzeke
ringsovereenkomst naar luid waarvan de 
verzekering slechts geldig is indien de 
verzekerde gebouwen geheel als woning 
worden gebruikt, met eventueel een pri
vate garage ; 

Dat h et middel gegrond is; 
Overwegende dat de cassatie, in de 

hierna bepaalde mate, van het vonnis 
van 23 november 1967 in dezelfde mate 
de cassatie meebrengt van h et vonnis van 
10 december 1970 dat het gevolg is van 
h et eerste vmmis ; 

Om die redenen, en zonder dat er groncl 
bestaat tot onderzoek van het tweede 

.middel, dat geen ruimere cassatie kan 
meebrengen, vernietigt de bestreden 
vonnissen in zover ze uitspraak doen 
over de vordering tot vrijwaring van ver
weerder tegen eiseres ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissingen ; houdt de kosten aan opdat 
hierover door de feitenrechter wordt be
slist; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
N amen, zitting houdend in hoger beroep ; 
verklaart dit arrest bindend voor Le.on 
Bruyerre en zijn echtgenote Marie Leonie 
Peeters, alsmede door de naamloze ven
nootschap, de verzekeringsmaatschappij 
" Royale Beige "· 

6 april 1972. - 1° kamer. - Voo1:-
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zitte1·, de H . Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter . - Ve1·slaggeve1', de 
H. Ligot . - Gelijkluidende conclusie, 
-de H. Detournay , advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H . Dassesse. 

1 e KAMER. - 6 april 1972. 

KOOP. - VRIJWARINGSPLICE:T VAN D E 
VERKOPER.- VERKOOP VAN EEN H AN
DELSZAAK DOOR DE E IGENAAR VAN EEN 

PAND EN ONDER VERHURI NG VAN DAT 
PAND AAN DEZELFDE PERSOON DOOR 
DE H OOFDRUURDER. - ARREST STELT 
VAST DAT , GEZIEN DE OMST ANDIGHEDEN 
WA~UN ZIJ ZIJN GESLOTEN, DE VER
KOOP EN DE ONDERVERRURING EEN 
ENKELE OVEREENKOMST VORMEN. -
BESLISSING WAARBIJ DE VERKOPER 
VAN DE HANDELSZAAK VERPLICHT 
WORDT TOT VRIJ WARING VAN DE KOPER 
DIE VAN RET GENOT VAN RET PAND 
IS BEROOFD . - NIETIGHEID . 

De feiten?'echfe1' die vaststelt dat de ve1·lcoop 
van een handelszaalc doo?' de eigenan1· 
van een pand en de onde?·ve1·huTing vcm 
dat panel aan dezeljde pe1·soon doo?' de 
hoojdhuu?·de?' een enkele OVe1·eenlcomst 
vo1·men, we gens de omstancligheclen waa?'
in zij gesloten zijn en ondanlcs het j e·it 
dat zij in ~fzonde1·lijlce alcten zijn vast
gestelcl, leidt daamit wettelijlc cif dctt de 
ve?·lcope?· van de handelszaalc gehouden is 
de kope1· die vctn het genot van het panel 
is be?'Oojd te v1·ijwa1·en ten gevolge van de 
nietigve?'lclm·ing van de hoofdh~t~w·, 

(nm. BERTOUILLE, ALS CURAT OR VAN RET 

l!'AILLI SSEMENT :VAN WAUTERS, T, LE
BEGU E.) 

ARREST (ve?'taling ). 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 29 jtmi 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over h et eerste middel , afgeleid uit de 
schending v an de artikelen 1603, 1625, 
1626 van h et Burgerlijk Wetboek en 97 
van d e Grondwet, 

do01·dat, ter rechtvaardig ing van zijn 
besli ssing volgens welke eiser qttal·itate 
q1ta, als vertegenwoordiger van d e ge
failleerd e, gehouden was verweerder te 
vrijwaren t egen de gedeeltelijke uitwin
ning van d e verkochte h andelszaak die 

hij als vertegenwooriliger van de massa 
had teweeggebrach t, a.Jsmede van de 
veroordeling van eiser q~talitate qua to t 
bet aling van een schadevergoeding van 
100.000 frank, het bestreden arrest, na 
te hebben vastgest eld dat de waarde van 
de overgedragen handelszaak, wat de 
clienteel betreft , a an h aar Jigging gebon
den was en dat verweerder slechts met h et 
oog op het gebruik van het panel waarin 
de zaak werd geexploiteerd had kunnen 
instenunen met de bet aling van een 
bedrag van 136.986 frank voor d e clien
teel , beslist d at de toekomstige ge
failleerde, d oor de h andelszar.k onder 
die voorwaarde aan verweerder over te 
dragen, zich ertoe verbond hem te vrij
waren tegen elke gegronde aanspraak 
van derden, met een oorzaak van v66r de 
overdracht, die h em in het ongestoord 
gebruik van h et goed zou storen , en 
afwijzend beschikt op het verweermiddel 
dat eiser qualitate qua hieruit had afgeleid 
dat het r echt om h et panel te buren voor
h een door de toekomstige gefailleerde aan 
een derde was overgedragen en, derhalve, 
geen deel kon u itmaken van de over
dracht van de zaak of door de verkoper 
gevrijwaard kon worden, 

tenvijl , daar de verkoper jegens de 
koper slechts gehouden is tot vrijwaring 
van de rechten die hij h em door de ver
lwop overclraagt en het bestreden arrest 
h eeft vastgesteld dat de toekomstige 
gefailleerde, kort v66r de overdracht 
van de handelszaak, aan een derde, 
samen met d e zaak, het panel h ad 
verhuurd waarin d eze zaak zou worden 
geexploiteerd, noch de door het arrest 
gereleveercle omstandigheicl _ " clat Shell 
slechts m et het akkoord van Wauters het 
panel aan de vennootschap cl 'Ieteren 
Freres en deze laatste aan Lebegue heeft 
kunnen onderverhuren, en zulks met het 
oog op de overdracht van de handelszaak, 
evenals dat deze overdracht slechts Inet 
h et akkoord van Shell kon worden geslo
ten », noch de omstancligheicl " dat h et 
feit dat de onclerverhuring op 30 decem
ber 1963 en d e overdrach t van de zaak 
op 31 december 1963 wercl aangegaan 
niet betekent dat die overeenkomst en 
niet samengaan en n iet zijn gesloten de 
ene m et het oog op de andere », geen 
wettelijke rechtvaardiging kunnen zijn 
voor de verplichting te vrijwaren ilie het 
arrest aan eiser · oplegt in zijn hoedanig
heid van vertegenwoordiger van de ge
failleerde verkoper : 

Overwegende dat h et arrest vaststelt, 
zonder in dat opzicht te worden bekriti
seerd, dat de waarde van de clienteel en 

I---- [ 



- 734 

van de uitrusting en koopwaren van de 
garage die de door Wauters aan verweer
der overgedragen handelszaak uitn>aken 
bijna aileen zo niet uitsluitend aan de 
ligging van de garage gebonden is en clat 
enkel omdat verweerder, v66r de aankoop 
van de handelszaak, het gebruik had 
kmu>en bekomen vim het panel dat de 
garage omvat, hij had kunnen instemmen 
m et de prijs die voor de a.ankoop van 
deze zaak wercl betaald ; · 

Overwegende dat, na erop gewezen t e 
hebben dat h et aan verweercler onder
verhuurcle panel aan Wauters toebe
hoorcle, dat cleze onclerverhuring enkel is 
km=en geschieden 1net bet akkoord van 
deze laatste en dat de handelszaak de 
dag na de onderverhuring was overge
dragen; h et arrest uit deze vaststellingen 
afieidt dat de contracten van onderver
htll'ing en vaH opclracht; van de handels
zaak h et een met het; oog op het ancler 
werden gesloten en clus nauw verbonclen 
zijn ; clat het arrest aldus stelt dat zij 
samen een enkele overeenk01nst vonnen ; 

Overwegencle clat het arrest, derhalve, 
wettelijk heeft lnuUien beslissen dat, 
door zijn hanclelszaak aan verweerder te 
verkopen, ·vvauters " zich ertoe verbond 
Lebegue (thans verweerder) te vrijwaren 
tegen elke gegronde aanspraak van der
clen, n>et een oorza.ak van v66r de over
clracht, die Lebegue zou komen storen 
in het ongestoord gebruik van het goecl » 
waarvan, volgens de vaststellingen van 
het arrest., de exploitatie van de hanclels
zaak afhing ; 

Dat het miclclel niet kan worden aan
genOinen; 

Over het tweede rniddel , .................. . 
Dat geen enkel onderdeel van het mid

del kan worden aangen01nen ; 

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

G april I972. - I• kamer. - Vo01'
zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. T1 e?·slctgyeve·r, 
Baron Richard. - Gelijkltticlencle concl·l£
sie, de H. Detom·nay, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s , de HH. VanRyn en Philips. 

I e KAllffiR. - 7 apr:! l ~ 7':. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRl\1. - TuCHTZAKEN. - VooRZIE
NING TEGEN EEN BESLISSING ·vAN DE 

RAAD VA..l'T BEROEP VAN DE 0RDE DER 

GENEESHEREN.- BESLISSING VANNA 
IO AUGUSTUS I970. - VOORZIENING 

ZONDER DE TUSSENKOlVIST VAN EEN 

ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE .. 
- N IET-ONTV ANKELIJKHEID . 

N iet ontvanlcelijlc is cle voo1·ziening in 
cassatie tegen een beslissing van de ?'actcl 
van beToep van de 01·cle cle1· geneeshe1·en 
van na 10 a~tgust1£S 1970, die is iiige
stelcl zoncle1· cle t~tssenlcomst van ee1~ 
acl1Jocaat bij het Hoj vcm casscttie (l). 
(Koninklijk besluit nr. 79 van IO no
vember I967, art . 26, gewijzigcl bij 
artikel 66 van de wet van I5 juli I970.} 

(H. L .. . , T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
h eslissing, op IO mei I97l gewezen door 
de Raad van beroep, met h et; Neclerlancls 
a ls voertaal, van de Orde der genees
heren; 

Over het rniddel van niet-ontvankelijk
h eid door het openbaar ministerie ambts
h alve opgeworpen : 

Overwegende clat, luidens art ikel 26 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 
IO november I967 betreffende de Orde 
der geneesheren, gewijzigcl door arti
kel 66 van de wet van I5 juli I970 tot 
w:ijziging van de wet van IO oktober I967 
houdencle het Gerechtelijk vVetboek en 
van andere wetsbepalingen, voor de pro
ceclw·e in cassatie tegen de b eslissingen 
van de raden van beroep van de Orde 
cler geneesheren, behalve in clat artikel 
bepaalcle afwijkingen, clezelfde regelen 
gelden als in burgerlijke zaken; 

Overwegencle dat de voorziening wercl 
ingesteld zonder tussenkomst van een 
advocaat bij het Hof van cassatie; 

Dat zij clienvolgens niet ontvarikelijk 
is ; 

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

7 april I972. - I• lmmer. - Vo01·
zittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Vreese. - Gelijlcl~t1:dencle concl~tsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 10 maart 1972, sttpTct, biz. 652. 
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1 e KAll'lER. - 7 april 1972. 

1° JEUGDBESCHERMING. - WET 
VAN 8 APRIL 1965. - ARREST DAT 

BESLIST OVER DE VOORLOPIGE ll'lAAT
REGELEN DIE BETREKKING HEBBEN OP 

DE PERSOON, OP HET LEVENSONDER

HOUD EN OP DE GOEDEREN V Al.'f NIET
ONTVOOGDE MINDERJARIGE KINDEREN 

VAN OUDERS DIE WEGENS ECHTSCHEI
DING VAN TAFEL EN BED IN RECHTE 

STAAN.- 0PENBAAR J\'liNISTERIE NIET 

GEHOORD IN ZIJN ADVIES. - 0NWET
TELIJKHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
J EUGDBESCHERMING. vVET VAN 

8 APRIL 1965. - ARREST DAT BESLIST 
OVER DE VOORLOPIGE MAA'rREGELEN 

DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PER

SOON, OP RET LEVENSONDERHOUD EN 
OP DE GOEDEREN VAN NIET-ON T VOOGDE 

J\UNDERJARIGE KINDEREN VAN OUDERS 

DIE WEGENS ECHTSCHEIDING OF SCHEI
DING VAN T AFEL EN BED IN RECHTE 

STAAN.- 0 PENBAAR MINISTERIE NIET 
GEHOORD IN ZIJN ADVIES. - 0NWET

TELIJKHEID. 

3° YOORZIENING IN CASSATIE. ·
BEsLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA

TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- BURGERLIJKE ZAKEN . - BESLISSING 

I N LAATSTE AANLEG DIE NALAAT U IT
SPRAAK TE DOEN OP EEN TEGENVORDE

RING. 0NTVANKELIJKE VOORZIE 
NING. 

1° en 2° Onwettelijk is het a1'1·est dat beslist 
ove1· cle voo7'lopige maatregelen clie be
t1·eklcing hebben op cle p e1·soon, op het 
levensonde1·houd en op cle goecle1·en van 
niet-ontvoogde mincle1ja1·ige lcindm·en 
van oude1·s clie wegens echtscheiding of 
scheiding van tajel en bed in 1·echte staan, 
zonde1· dat het openbam· ministe1·ie in 
zijn adm:es is geho01·d ( 1). C'V et van 
8 april 1965, art. 8 en 11.) 

3° De bfslissing in laatste aanleg die nalaat 
uitsp1·aalc te doen op een tegenvoTcle1·ing, 
staat voo1· cassatiebe1·oep open. (Sv., 
art. 1138, 3°.} (Impliciete oplossing.) 

(LEUNEN, T. BOONEN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 maart 1971 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de door eiser aange
voerde middelen het arrest niet bekriti
seren in zover het uitspraak doet over 
de provisie acl litem en over de aflevering 
van persoonlijke voorwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 8, lid 2, 11 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, 780, 4°, 1042 en 
1280 van het Gerechtelijk Wetboek, 

dooTdat het bestreden arrest uitspraak 
doet over het recht op bezoek van Letmen 
Leona Monica Magda, het op 12 juni 
1957 geboren en niet-ontvoogd minder
jarig kind van partij en, die wegens echt
scheiding in rechte staan, 

te1·wijl 1° de beslissing over het bezoek
recht dat verweerster over het niet-ont
voogd minderjar.ig kind Leunen Leona 
opeist de persoon van deze minderjarige 
raakt (schending van artikel 8, lid 2, van 
voormelde wet van 8 april 1965); 2o der
gelijke beslissing ook in hager beroep niet 
geldig kan getroffen worden zonder ad
vies van het openbaar ministerie en noch 
uit h et arrest, noch uit het :~:ittingsblad 
van 28 juli 1970, blijkt dat dit aclvies 
gegeven wercl (schending van de artike
len 11 van voormelde wet van 8 april 
1965, 780, 4°, 1042 en 1280 van het 
Gerechtelijk W etboek) : 

Overwegende dat, luidens artikel 8 van 
de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, de magistraten van 
het parket, die door de procureur des 
Konings worden aangewezen om het 
ambt van openbaar ministerie bij de 
jeugdrechtbank uit te oefenen, clit ambt 
eveneens uitoefenen bij de rechtbank van 
eerste aanleg, tell~ens wanneer deze recht
bank te beslissen heeft over de voorlopige 
maatregelen die betrekking h ebben op 
de persoon, op het levensonderhoucl en 
op de goederen van niet-ontvoogde min
derjarige kinderen van ouders die wegens 
echtscheiding of scheiding van tafel en 
bed in rechte staan ; dat die regel insluit 
dat het openbaar ministerie moet gehoord 
worden en ook van toepassing is op de 
procedure in hager beroep ; 
· Overwegende clat uit de processtukken 

niet blijld dat het openbaar ministerie 
voor het hof van beroep werd gehoord ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het vierde middel, afgeleicl uit de 

(1) Men raadplege cass. 13 december 1968 
(A1'1·. cass., 1969·, blz. 375). 
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schending van de artikelen 5, 809, 1042, 
11 38, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest zich niet 
uitspreekt over de tegenvordering, die 
eiser bij conclusie tegen verweerster had 
ingesteld en die tot voorwerp had de be
taling door verweerster van een maande
li jks onderhoudsgelcl van 2.000 frank 
voor h et minclerjarig kil1.cl, 

te1·wijl eiser in zijn verzoekschrift il1. 
hoger beroep :ll1. uitclrukkelijke bewoor
dingen vroeg zijn tegeneis gegrond te 
verklaren en in conclusie vToeg ook de 
eisen van zijn verzoekschrift in boger 
beroep toe te kermen (schending van 
de artikelen 5, 809, 1042 en 11 38, 3°, van 
het Gerechtelijk W etboek) en terwijl het 
arrest in geen geval cleze conclusie be
antwoordt (schencling van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende clat het arrest nalaat uit
spraak te doen over d e t egenvordering 
van eiser tot betalil1.g door verweerster 
van een m aandelijks onderhoudsgeld van 
2.000 frank voor h et kind; 

Dat het midclel gegroncl is ; 

On1 die reclenen, en zoncler clat er 
reclen is om het tweecle middel dat tot 
geen uitgebreidere cassatie aanleiding 
kan geven te onderzoeken, vernietigt het 
bestreclen arrest, in zover het beslist over 
h et b ezoekrecht van v erweerster en over 
de kosten en in zover het nalaat uitspraak 
te doen over . de tegeneis van eiser tot 
b etaling van een onderhoudsgeld voor 
het kind ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; 
houclt de kosten aan ; zegt dat erover 
door de feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de alclus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

7 april 1972. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slctggeve1·, de 
H. Gerniers . - Gel~jkluidende conclusie, 
d e H. Depelchin, advocaat-genera,al . -
Pleite1·s, de HH. Houtekier en Bayart. 

ze K..A,l\'illR. - 10 april 1972. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST). - ScHADE DIE 
VOORTVLOEIT UIT DE AANTASTING VAN 
DE ARBEIDSGESCHIKTHEID VAN RET 
SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL. -
AANTASTING DIE DE ECONOMISCHE. 
WAARDE VAN RET SLACHTOFFER VER
MINDERT.- SCHADE D I E OP ZICHZELF· 
EEN l\'LA.TERIEEL VERGOEDBAAR NADEEL. 
IS. 

2° AA.i'TSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERGOEDING 
VAN DE l\'LA.TERIELE SCHADE DIE VOORT
VLOEIT UIT DE DOOR EEN ONGEVAL 
VEROORZAAKTE ARBEIDSONC+E SCHIKT
HEID. - EETALL.'<G AAN RET SLAC'E.T
OFFER VA.J.'< RET ONGEVAL VAN ZIJN 
CONTRACTUELE OF STATUTAIRE BEZOL
DIGING GEDURENDE DE TIJD VAN ZIJN 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - OlliSTAN
DIGHEID ZONDER GEVOLG OP DE VER
GOEDING DIE VERSCHULDIC{D IS DOOR 
DE DADER VAN RET SCHADELIJKE FEIT. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE VAN 
RET SLACHTOFFER VAN EEN ONGEV AL 
DIE VOORTVLOEIT UIT DE AANTASTIN(} 
VAN ZIJN ARBEIDSGESCHIKTB.EID. -
EEDRAG VAN DE VERGOEDING DOOR DE 
RECHTER V ASTGESTELD OP BASIS VAN 
DE DRUTO -WEDDE VAN RET SLAGHT
OFFER OP DE DATUJ\1 VAN DE CONSOLI
DATIE. - WETTELIJKHEID . 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN . -
EURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
EESLISSING DIE DE l''EITELIJKE GEGE
VENS WAAROP ZIJ IS ({EGRO:l\'D, NAUW
KEURIG VERMELDT.- BESLISSING DIE 
ALDUS ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE 
WAARBIJ VERSCHEIDENE OF STRIJDIGE 
FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UIT
EENGEZET. - REGELlVIATI G GEl\WTI
.VEERDE BESLISSIN G. 

5o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). :...._ ScHADE VAN 
RET SLACRTOl!'FER VAN EEN ONGEVAL 
DIE VOORTVLOEIT UIT DE AANTASTING 
VAN ZIJN ARBEIDSGESCHIKTHEID. 
EEREKENING VAN DEZE SCHADE. -
MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE 
BEOORDELING VAN DE FEITELIJKE GE-· 
GEVENS WAAROP RET ARREST DE BERE
KENING GRONDT. - NIET-ONTVANKE

LIJKHETD. 

l o D e cloo?· een om·echtmatige daad vema?'-· 
zaakte aantasting van de m·beidsge
schiktheid, die cle economische wam·de 
vnn het slctchtotfe?· van een ongeval ve1·-
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minde1·t, is op zichzelf een ve1·goedbam· 
mate1·ieel nadeel (l). (B.W., art. 1382.) 

2° De ve1·goeding die doo1· de dadel' van het 
schadelijlce feit aan het slachtofjeT van 
een ongeval ve1·schuldigd is voo1· het 
mate1·ieel nadeel dat vooTtvloeit uit de 
aantasting van zijn m·beidsongcschilct
heicl, w01·dt niet ~titgesloten of bepe1·lct 
doo1· het f e·it dat het 8la.chto fje1· gedtw·ende 
cle tijd van zijn a1·beidsongeschilctheid 
ve1·de1· zijn cont1·cwtuele of stcttutai1·e be
zoldiging heeft ontvangen (2). (B.W., 
art . 1382.) 

3° De 1'echte1' die voo1· de schatting volgens 
de 1·egels van het gemene 1·echt van cle 
schacle, die het slctchto fje1· we gens zijn 
economische wam·deve1·minde1·ing op de 
m·bet:dsmcwlct ten gevolge van het ongeval 
heeft geleclen, de bnttowedde van het 
slachto fje1· op de datttm van de consolida
tie als schattingsbasis in aanme1·lcing 
neemt, schendt geen wettelijlce bepa
ling (3). (B.W., art. 1382.) 

4° Regelmatig gemotivee1·d is de beslissing 
die de f eitelijke gegevens, waa1·op zij is 
geg1·ond, na~twlce~wig vcrmeldt en aldus 
antwo01·dt op een . conclttsie, waa1·bij 
ve1·scheiclene of st?·ijdige .feitelijlcc gege
vcns wo1·clen ~titeengezet (4) . (Grondwet, 
art. 97 .) 

5° Niet ontvanlcelijlc is het middel dat 
lc1·itielc oefent op de beoo1·deling van cle 
.fcitelijke gegevens wam·op het a1'1'est de 
be1·elcening grondt van de schade, die 
voo1·tvloe·it ttit de aantasting van de 
a1·beiclsgeschilctheid van het slachtofje1• 
van het ongeval ( 5). 

(RANDOLET, T. VERPLANCKEN. ) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 mei 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk '\;vetboek en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest aan de 
verweerder Verplancken een bedrag van 
1.420.219 frank toekent ter vergoeding 

(1) Cass.,"18 januari 1971 (An·. cass. , 1971, 
biz. '171). 

(2) Cass., 21 oktober 1968 (A1T. cass., 1969, 
biz. 213) en 5 mei 1971 (ibicl., 1971, biz. 875). 

( 3) lVIen raadplege de arresten waarvan sprake 

0ASSATIE, 1972. - 24 

van de materiele scha.de die hij zou'lijden 
wegens arbeidsongeschiktheid van 28 p.c'. 
waardoor hij aangetast zal blijven ten 
gevolge van het ongeval waarvoor eiser 
geheel aansprakelijk werd verklaard, d'p 
grand dat de door verweerder geleden 
schade niet bestaat in loonverlies maar 
in de aantasting van zijn lichamelijke 
gaafheid, waardoor zijn economische 
waarde op de arbeidsmarkt wordb vet
minderd ; dat het hier gaat om materi~le 
schade en dat de schatting ervan ·op ·de 
meest billijke >~rijze geschiedt door h!'lt 
loon in aanmerking te n emen, objectieve 
en concrete basis voor de schatting vah 
de geschiktheidsgraad die op de arb~itls 
markt verloren wercl, en wei h et ' looh 
dat op de d a tum der consolidatie · ver
diend wordt; dat de aan getroffen19. toe 
te k ennen vergoeding het verlies van zijil 
arbeidsgeschiktheid moet compenseren 'eh 
dat de b erekeningswijze waardoor · dit 
resultaat wordt bereikt, er in bestaat het 
bedrag te bepalen, waarmee de recht
hebbende op de vergoeciing een rente kan 
bekomen, die gelijk is aan de 'verloreri. 
economische waarde ; · ·' · 

te1·wijl, na erop te hebben gewezen dat 
de burgerlijke partij Verplancken ni!)t 
alleen . geen enkele wedde ten geYolge 
van zijn blijvende invaliditeit heeft ver
loren, maar alle op groncl van " schaal- » 
en " indexcijferaanpassing n bepa:;tlcle 
verhogingen heeft verkregen, die' hew 
zouden zijn toegekend indien het onge:val 
niet was gebeurd, dat hij een belangrij~e 
post bij de vennootschap « Distrigaz ·" 
bekleedt en verzekerd is van een . vol
komen vaste betrekking, eiser in '.' ~ij;n 
regelmatige conclusie in hoger beroep 
stelde dat bewezen is dat de blijvenqe 
lichamelijke ongeschiktheid van 2'8 p :<;J. 
van de burgerlijke partij niet een CY()j1.,
redige vermindering van de economische 
geschiktheid tot gevolg heeft, mp,ar 
slechts een veel kleinere vermindering 
van zijn arbeidsgeschiktheid; door aldtts 
uitspraak te cloen, het arrest geen passend 
antwoord geeft op eisers omstanclig ver
weer en derhalve niet naar de eis van 
artikel 97 van de Grondwet met n idenen 
is omkleecl : 

Overwegende dat het arrest .erop wit]~t 
" dat de materiele schade wegens de 
blijvende ongeschiktheid van het slacht-

in noot 2 en cass., 10 januari 1971 (A1'1' . cass., 
1971, blz. 484). 

(4) C!>ss., 27 maa.rt 1972, sup?·d, biz. 712. 
(5) l\1en raadp!ege c ass ., 16 november 1071. 

supm, biz. 260. 
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offer (thans verweerder) niet bestaat uit 
loonverlies maar in de aantasting van 
zijn lichamelijke gaafheid, waardoor zijn 
economische waarde op de arbeidsmarkt 
wordt verminderd; dat het hier gaat om 
een materiele schade die onderscheiden 
is van de morele schade ; clat de schatting 
ervan op de meest billijke wijze geschiedt 
door het loon in aanmerking te nemen, 
objectieve en concrete basis voor de 
schatting van de geschiktheidsgraad die 
op de arbeiclsmarkt verloren werd " ; 

Dat het arrest door cleze overwegingen 
eisers conclusie die in het middel is over
genomen, op passencle wijze verwerpt; 

Overwegende immers dat enerzijcls de 
aantasting van de arbeidsgeschiktheid 
veroorzaakt door de onrechtmatige daad, 
die de economische waarde van de ge
troffene op de arbeidsmarkt vermindert, 
op zichzelf een schade oplevert, die niet 
hersteld wordt doordat het slachtoffer 
voort zijn wedcle trekt, claarin begrepen 
de op grond van schaal- en indexcijfer
aanpassing bepaalde verhogingen die hem 
zouden zijn toegekend indien het ongeval 
niet was gebeurd, of doordat zijn betrek
king volkomen vast is ; 

Overwegende anderzijds dat, om het 
bedrag van de verschulcligde schadever
goeding vast te stellen, het arrest door 
een onaantastbare beoordeling van de 
gegevens van de zaak de bruto wedde 
van getroffene op de datmu van de conso
lidatie in aanmerking mocht nemen; 

Dat het middel, in zover het de schen~ 
ding van artikel 97 van de Grondwet 
aanvoert, feiteli jke grondslag mist ; 

Dat het middel , in zover het de bereke
ning van de geleden schade lu·itiseert, 
niet ontvankelijk is, vermits het Hof 
niet bevoegd is toezicht uit te oefenen 
op de beoordeling van de feitelijke gege
vens waarop het arrest die berekening 
grondt; 

C>m die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

10 april 1972. - 2e kamer. - Voo?· 
zitte?' en Ve?·slaggeve?', de H . Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende concl1tsie, de H . Charles, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HR. Faures en Bayart. 

ze KAMER. - 10 april 1972. 

ZAKEN.- STRAFVORDERING . - ENIGE 
STRAF UITGESPROKEN WEGENS VER
SCHEIDENE MISDRIJVEN. - MIDDEL 
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN 
VAN DEZE MISDRIJVEN . STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN 
ANDER MISDRIJF.- N I ET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

2° STRAF. - GELDBOETE. - 0PDE
CIEMEN. - WET VAN 22 DECEMBER 
1969. - 0NZEKERHEID OMTRENT HET 
FElT OF HET MISDRIJF VOOR OF NA DE 
INVvERKINGTREDING VAN DEZE WET IS 
GEPLEEGD. - TOEPASSING VAN DEZE 
WET NIET WETTELIJK GERECRTVA.AR
DIGD . 

3° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
- BEDRIEGLIJKE VERDUISTERING. -
TERUGG.A,VE VAN DE VERDUISTERDE 
GOEDEREN. - BENADEELDE. - BE 
GRIP. 

4° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT . 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN. - CoNCLUSIE. - UIT
LEGGING DOOR DE RECHTER. - UIT
LEGGING VAN DE CONCLUSIE VERENIG
BAAR MET DE BEWOORDINGEN ERVAN. 
- GEEN lVIISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ DE MIS
KE:t-.'NING VAN DE AKTEN WORDT AAN 
GEVOERD. - GEEN ANDERE PRECI
SERING. - N IET-ONTV ANKEJ-IJKHlriD. 

6° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. - NooDzA.AK oF RA.AD 
ZAAMHEID VAN EEN ONDERZOEKSMA.AT
REGEL . - SOEVEREINE BEOORDELING . 

1 o W annee1· we gens ve?'Schillencle misd?'ij
ven een enkele st1·aj is ttitgesp1·oken, is 
niet ontvanlcelijk, wegens het ontb1·elcen 
van belang, de eis tot cassatie van de 
beslissing op de stmjvonle1·ing, die 
geg1·ond is op een middel dat slechts op 
een van cleze misd1·ijven bet?·elclcing heejt, 
indien de ttitgespToken stmj wettelijk 
ge?·echtvctm·digd blijjt doo1· een ande1' 
misd1·ijj (1). (Sv., art. 411 en 414.) 

2o Niet wettelijk ge1·echtvaanligd is de toe
passing op een geldboete van de ve?·ho
ging met 290 opdeciemen, ingevoe1·d 
bij de wet van 22 decembe1· 1969, wan-

(1) Cass., 23 november 1971 en 28 februari 
1o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF- 1972, supm, blz. 306 en 590. 
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nee1' de vaststellingen van de beslissing 
in het onzeke1·e laten of het misd1·ijf 
gepleegd is v661' of na de we jantta1'i 
'i970, dctg wam·op deze wet in we1·king 
is get1'eden ( 1). 

3° Opdat hij die zich benadeeld acht dam· 
becb·ieglijke ve1·duiste1·ing de ve1·oonle
ling van de beklaagde bekome tot 
tentggave van de ve1·dttiste1·de goedenn, 
is het niet ve1·eist dat hij eigenaa1· is 
van genoemde goedeTen ; het volstaat dat 
hij aanspmak lean maken op enig 1·echt 
hie1·op (2). 

4° De betcijsk1·acht van de akten wm·dt niet 
rnislcend doo1· de 1·echtm· die aan de 
conclusies van een pm·tij een ttitlegging 
geeft ve1·enigbam· met de bewoo1·dingen 
e1·van (3) . (Burg. Wetb., art. 1319, 1320 
en 1322.) 

5° Niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan nauw
lcett1'igheid, is het middel dat is afgeleid 
ttit de rniskenning van de bewijskmcht 
van de akten, zonde1· vermelding van de 
stttklcen waa1·van de bewijslcmcht zou 
mislcend zijn (4). 

6° De feitem·echte1' beoo1·deelt soeve1·ein of 
een onde1'zoelcsrnaat1'egel en met name 
een tegenondeTzoek noodzalcelijk of ge1·a
den is (5). 

(ECKELlliANS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1972 gewezen door 
het Militair Gerechtshof; 

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

Over de twee middelen die in de door 
eiser persoonlijk n eergelegde memorie 
zijn voorgedragen en hierna worden over
genornen: 

Overwegende dat eiser veroordeeld 
werd tot een enkele straf wegens valsheid 
in openbare geschriften gepleegd door een 
ambtenaar en wegens verduistering ge
pleegd door een ambtenaar ; dat beide 
middelen uitsluitend gericht zijn tegen 
de schuldigverklaring wegens het tweede 
misdrijf; · 

(1) Cass., 22 februari 1972, sttpm, blz. 532. 
(2) Men raadplege cass., 27 december 1886 

(B1<ll. en PASIC., 1887, I, 37), 14 maart 1938 
('ibid., 1938, I, 85) en 9 december 1960 (ibid., 
1961, I, 389); zie ook Rep: pmt. d1·. belge, 
Bijv. III, v 0 Abus de confiance, nr. 20, en 

Overwegende dat, al waren de middelen . 
gegrond, de uitgesproken straf wettelijk 
gerechtvaardigd blijft op grond van de 
schuldigverklaring wegens het eerste 
misdrijf; 

Dat die middelen derhalve niet ont
vankelijk zijn wegens h et ontbreken van 
b elang; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en 1 van de wet van 22 decem
ber 1969 : 

Overwegende dal;, m et bevestiging van 
het beroepen vonnis, het arrest de geld
boete waartoe eiser veroordeeld werd, . 
met 290 deciemen vermeerdert; dat . 
luidens de bewezen verklaarde telastlegc 
gingen de feiten werden gepleegd, de 
eerste « tussen 1 januari 1966 en 5 novem" 
ber 1970 " en de tweede « tussen 1 mei· 
1968 en 29 november 1970 "; 

Overwegende dat uit de vaststelling 
dat de feiten werden gepleegd- tussen die 
en die datmn, aileen volgt dat zij begaan 
werden ten vroegste de ~ag na de -eerste 
van die datums en ten laatste de dag;voot 
de tweede; 

Overwegencle dat de wet van 22 decem
ber 1969 waarbij vermeerdering van de 
strafrechtelijke geldboeten wordt voorge" 
schreven, in werl1::ing is getreden op 
10 j~nuari 1970; · · · 

Dat het arrest de datmn waarop de 
feiten gepleegd werden, niet nauwkeurig· 
aangeeft en derhalve de toepassing van 
artikel 1 van de wet van 22 december 
1969 niet rechtvaardigt en de in het 
middel vermelde 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 ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering ; 

Over het middel, voorgedragen · in de 
memorie die namens eiser door Mr. Fally 
werd neergelegd, en afgeleid uit de· 
schending van de artikelen 33 van de wet 
van 15 jlmi 1899 inhoudende titel I van 

It. DEZEURJ;;, A.P.R., 111isbntilc van vm·l1'ott-. 
wen, nrs. 1•15 en 631 tot 633. 

(3) Cass., 12 april 1965 (Bttll. en PASIC.; 
1965, I, 862). 

(4) Cass., 23 juni 1969 (A1'1' . cass., 1969, 
blz. 1057); 12 oktober 1970 (ib·id., ·1971'; . 
blz. 141). . 

(5) Cass., 6 december 1971, sttp;·a, blz: 344. 
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het W etboek van strafvordering voor het 
Ieger, 491 van bet Strafwetboek, 537, 
538, 539, 540, 541, 543, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk vVetboek, 5, 6, 8 en 
11 van d e rijkscomptabiliteitswet van 
15 m ei 1846 en 97 van d e Grondwet, 

doonlat h et arrest eiser veroordeelt om 
aan verweerder h et bedragvan292A35l fr ., 
vermeerderd m et de interest, terug t e 
betalen, op grond dat « een officiersbar, 
even zeer als de messes, huishouclingen, 
roohlnimers en dranklokalen, officiele in
richtingen zijn die door d e overheid bij 
het leger worden opgericht in het alge
meen belang van groepen van militairen 
met het oog op de materiele en morele 
behoeften van hun leden .. . ; dat de op
richting, het beheer en de ontbinding 
van die inrichtingen beheerst worden 
door reglementen vastgesteld door de 
Minister van Landsverdediging (algemene 
orders J/356 van 24 oktober 1960 en 394 
van 19 juni 1967) me,; verwijzing naar het 
militair tuchtreglem ent, de voorschriften 
over de gerechtelijke dienst en het regle
ment over de financiele comptabiliteit ... ; 
dat die inrichtingen moeten worden be
h eerd· door overheden of personen die 
krachtens die reglementen daartoe ge
machtigd zijn ; . . . dat met toe passing 
van die reglementen verdachte regel-
matig als bebeerder van de « Officiersbar 
van bet W erf- en selectiecentrum » werd 
aangesteld; dat verdacbte die taak uit
oefende als Staatsorgaan ; dat daaruit 
volgt dat bij in die hoedanigbeid de zaak 
van de Staat beeft waargenomen, en niet 
een anders zaak, zoals vermeld in arti
kel1372 van bet Bmgerlijk Wetboek ... ; 
dat de omstandigheid dat de pleger van 
een onrechtmatige daad waardoor aan 
de Staat scbade werd toegebracht, een 
van zijn organen is die in d eze hoedanig
beid beeft gebandeld, de Staat het recht 
niet ontneemt om tegen deze berstel van 
die schade te vorderen ; .dat uit het voor
afgaande volgt dat verdachte tijdens zijn 
bebeer door zijn bandelingen ten nadele 
van de bar, en bijgevolg van de Staat, 
een totaal bedrag van 334.000 frank heeft 
verduisterd, zodat ... de Staat gerecbtigd 
is om berstel van die schade te eisen », 

terwijl eiser vervolgd en veroordeeld 
werd wegens verduistering van gelden en 
goederen « die toebehoorden aan militai
ren of aan de Staat en waarvoor hij 
rekenplicbtig was of die hem waren toe
vertrouwd, in onderhavig geval een 
totaal bedrag van minstens 361.474 frank 
toebehorend aan niet bepaalde militairen 
die tot de officiersbar van h et vVerf- en 
Selectiecentrum toegang hebben, en aan 

de Staat >> ; het strafgerecht aan de bur
gerlijke partij slechts herstel mag toe
k eimen van de schade die h et gevolg is 
van het misdrijf en vermits de verduis
terde gelden, althans in zekere mate, 
aan niet bepaalde militai.ren toebehoren, 
eisers veroordeling om. aan verweerder 
als vergoeding een beclrag te hetalen d at 
gelijk is aan het totaal van d e gelden, 
niet wettelijk gerechtvaardigd is (schen
ding van de artikelen 33 van de wet van 
15 jtmi 1899, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk W etboek), 

te1·wijl in elk geval d e hierboven over
genomen redenen van h et arrest dubbel
zilmi:g zijn, daar zij in h et onzekere laten 
of de verduisterde gelden aan niet be
paalde militairen dan wei aan de Staat 
toebehoorden, en of verweerder ten ge
volge van het misdrijf werkelijk schade 
heeft geleden (schencling van artikel 97 
van de Grondwet en, voor zoveel als 
nodig, van de artikelen 33 van de wet 
van 15 juni 1899, 491 van het Strafwet
boek, 1382 en 1383 van bet Bnrgerlijk 
Wetboek), 

en tenvijl voor bet overige het regle
ment op de financiele comptabiliteit 
(artikel 659) en de algemene order J/356 
(p. 2, 3), waarnaar het arrest verwijst, 
stellen dat de bijzondere diensten opge
richt in het belang van een militaire 
groep, uitsluitend werken met behulp 
van gelden die afkomstig zijn van die 
gemeenschap en niet mogen beschihlmn 
over geldmiddelen van de Staat, zodat de 
v erduisterde gelden geen openbare gelden 
waren die aan verweerder toebehoorden 
en eiser zich die niet heeft toegeeigend 
ten nadele van laatstgenoemde (schen
ding van de art.ikelen 33 van de wet van 
15 juni 1899, 491 van het Strafwetboek, 
537, 538, 539, 540, 541, 543, 1382 en 
1383 van het Bmgerlijk Wetboek en 5, 
6, 8 en 11 van de rijkscomptabiliteitswet 
van 15 mei 1846) : 

Overwegende dat, volgens het bestre
den arrest, het door eiser verspilde bedrag 
aan de officiersbar van het W erf- en 
Selectiecentrmn toebeboort ; 

Overwegende echter dat blijkens de 
redenen van genoemd arrest die in h et 
middel werden overgenomen, eiser de 
bar beheerde als een orgaan van de Staat, 
dat onderworpen is aan de reglementen 
vastgesteld door de Minister van L ands
verdediging, en dat daaruit volgt dat 
verweercler voor de beheerde bedragen 
aansprakelijk is jegens de eigenaars; 

Overwegende dat van iemand die zich 
benadeeld acht door bedrieglijke verduis-
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tering het niet vereist is, om als burger
lijke partij de veroordeling van de be
klaagde tot teruggave van de verduisterde 
goederen te bekomen, dat hij eigenaar 
is van genoemde goederen; dat het vol
staat dat hij aanspraak kan maken op 
enig recht hierop ; 

Dat verweerder, die voor de beheerde 
bedragen aansprakelijk is, aan zijn ver
plichting zelf de bevoegcli1eid ontleent om 
het herstel te vorderen van de toestand 
van voor het misdrijf; 

Dat het middel dat de voorafgaande 
voorwaarde onderstelt dat de burgerlijke 
partij eigenaar is, in geen enkel onderdeel 
kan worden a angen01nen ; 

Over het eerste middel, voorgedragen 
in de memorie die door eiser persoonlijk 
werd neergelegd, en hieruit afgeleid dat, 
om de telastleggingen tegen eiser bewezen 
te verklaren zoals de eerste rechter dit 
had gedaan, het bestreden arrest zegt 
« dat met betrekking tot de materialiteit 
van de feiten, zoals zij uit de stukken 
van het strafdossier blijken, die telast
leggingen bewezen zijn, niet aileen door 
de bekentenissen van de verdachte, maar 
ook door de erkenning van zijn schuld in 
de conclusie die hij voor de krijgsraad 
heeft genomen », 

tenvijl eiser nooit een verduistering 
heeft bekend ; uit de verantwoording die 
hij heeft gegeven voor het b edrag vi:m 
334.000 frank waarvan het arrest hem de 
verduistering verwijt integendeel blijkt 
dat hij dit bedrag niet heeft v erduisterd; 
het verdwijnen van goederen en gelden, 
waarop eiser zelf bij elke inventaris sinds 
september 1967 had gewezen, het gevolg 
is van vergissingen, nalatigheden, dief
stallen, ontrouw, niet betaalde con
sumpties, vooral door de barmen, of van 
de aanwezigheid 's avonds in de bar van 
kandidaten-reserveofficier toen de dienst
doende barman afwezig was of zelfs toen 
de bar gesloten was : 

Overwegende dat het middel erop 
neerkomt te beweren dat het arrest de 
bewijskracht van de stukken van het 
dossier en van de conclusie voor de 
krijgsraad genomen, zou hebben miskend 
door er een interpretatie aan te geven die 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan; 

Overwegende dat de conclusie die voor 
de krijgsraad werd genomen, aanvangt 
als volgt : « Commandant Eckelmans 
heeft ongetwijfeld zware fouten begaan 
in het beheer van de bar voor officieren 
van het W erf- en selectiecentrum ; hij 
komt evenwel in aanmerking voor ver-

zachtende omstandigheden ... »; dat die 
conclusie te verenigen is met wat het 
arrest eruit heeft afgeleid ; 

Overwegencte voor het overige da t 
eiser de stukken van bet dossier niet 
vermeldt die onverenigbaar zijn met de 
stellingen van het arrest ; 

D at h et middel feitelijke grondslag 
mist, en bovendien niet ontvankelijk is 
wegens h et ontbreken van nauwkeurig
heid; 

Over het tweede middel, voorgeclragen 
in de memorie die eiser persoonlijk heeft 
neergelegd, en afgeleid uit de schending 
van de rechten der verdediging, 

doo1·dat het arrest weigert de groene 
schriften aan een deskundig tegenonder
zoek te onderwerpen, 

teTwijl de aangevraagde maatregel in
lichtingen zou hebben verschaft over de 

· tekortkomingen die aan eiser werden 
verweten en zou hebben bewezen dat er 
geen bedrieglijk opzet aanwezig is ge
weest en dater geen bedrag van 334.000 fr 
ter beschikking van eiser werd gesteld : 

Overwegende dat de feitenrechter op 
onaantastbare wijze beoordeelt of een 
onderzoeksmaatregel noodzakelijk of ge
raden is; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, zonder te moeten ant
woorden op de overige overwegingen van 
de persoonlijk door eiser neergelegde 
memorie, welke overwegingen geen ver
schillende middelen opleveren, vernietigt 
het bestreden arrest, in zover het de 
tegen eiser uitgesproken geldboete met 
290 deciemen 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 vier vijfde van de kosten en laat een 
vijfde ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Militair Gerechtshof, 
anders samengesteld, om uitspraak te 
doen over de toepassing van de opdecie
men op de geldboete. 

10 april 1972. - 2e kamer. - VooT
zitte?' en Ve1·slaggeveT, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclu.sie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. Pleite1·, de 
H. Fally. 
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28 KAMER. - 10 april 1972. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VERZOEK OM EEN AANVULLENDE ON
DERZOEKSMAATREGEL. - RECHTER DIE 
DE REDENEN OPGEEFT WAAROlVI HIJ 
ZICH VOLDOENDE INGELICHT ACHT. -
VERWERPING GEMOTIVEERD. 

2o VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING. - UITSTEL VERLEEND 
DOOR DE EERSTE RECHTER. - REOH
TEJR IN HOGER BEROEP DIE IN FEITE 
OORDEELT DAT ER GEEM GROND BE
STAAT OlVI HET UITSTEL TE HANDHA
VEN.- SOEVEREINE BEOORDELING.
GEEN VERPLIOHTING Ol\i DE REDENEN 
OP TE GEVEN TER RECHTVAARDIGING 
VAN DEZE BEOORDELING. 

3o VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING. - UITSTEL VERLEEND 
DOOR DE EERSTE RECHTER. - REOH
TER IN HOGER BEROEP DIE IN FEITE 
OORDEELT DAT ER GEEN GROND BE
STAAT OM HET UITSTEL TE HANDHA
VEN. - BESLISSING DIENAANGAANDE 
SPECIAAL GEMOTIVEERD. - REDENEN 
MOETEN IN OVEREENSTEli1MING ZIJN 
MET DE \'i/ET. 

4° CASSATIEMIDDELEN. :-- STRAF
ZAKEN. - VEROORDELING MET UIT
STEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING. - UITSTEL VERLEEND DOOR 
DE EERSTE RECHTER. - RECHTER IN 
HOGER BEROEP DIE IN FEITE OORDEELT 
DATER GEEN GROND BESTAAT OlVI HET 
UITSTEL TE HA,NDHAVEN. -BESLISSING 
DIENAANGAANDE SPECIAAL GElliO'.ri
VEERD. - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
ONWETTELIJKHEID VAN DIE GRONDEN. 
- 0NTV ANKELIJK lVIIDDEL. 

1° De 1·echte1· die de 1·eclenen opgeeft waa1·om 
hij zich voldoende ingelicht acht, vm·
werpt bij een gemotivee1·de beslissing de 
conclttsie waa1·in om een aanmtllencle 
oncle1·zoeksmactt1·e gel wo1·dt ve1·zocht ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° De 1·echtm· in hoge1· be1·oep beslist soeve-
1'ein in jeite clat m· geen g·roncl bestctat 

(1) Men raadplege cass., ·8 september 1971, 
supm, blz. 23 en noot 1 op dezelfde bladzijde. 

(2) Cass., 7 rnaart 1966 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 870). 

om· het door de ee1·ste 1·echte1· aan de 
beklaagde ve1·leende uitstel te handhaven ; 
hij is niet ve1·plicht, bij ontb1·eken van 
conclusies, de 1·edenen op te geven 
wam·op deze beoo1·cleling is gegTond (2). 

3° H oewel het beschilclcencle gecleelte, waa?·
bij de 1·echte1· in hoge1· be1·oep soeve1·ein 
in je1:te beslist dat e1· geen g1'0nd bestaat 
om het clam· cle ee1·ste 1'echte1· aan de 
beklaagde ve?'leende uitstel te handhaven, 
de 1·edenen hie1·voo1· niet moet opgeven, 
is het nodig clat, wannee1· het clienaan
gaancle speciaal is gemotiveerd, de 
1·edenen waa1·op het is geg1·ond, in ove1·
eenste1mm:ng zijn met de wet (3). 

4° Ontvankelijlc is het middel afgeleid ttit 
de onwettelijkheid van de 1·edenen, die 
cloo1· de 1·echte1· in hoge1· be1·oep zijn aan
gevoe?·d tot staving van zijn beslissing 
clat e1· geen grand bestaat om het cloo1· 
de ee1·ste nchte1· aan cle belclaa.gde ve?·
leende ttit8tel te handhaven ( 4). 

(GAYE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 25 maart 1970, 8 jtmi, 9 jtmi, 
30 jtmi en 13 oktober 1971 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grand
wet, 

cloo1·dat het bestreden arrest van 13 ok
tober 1971 a lvorens de zaak ten grande 
te onderzoeken, verklaart dat er geen 
reden is mn eisers verzoek om een aan
vuUend onderzoek in te willigen, op grond 
dat « uit de behandeling ten overstaan 
van het hof, uit de gegevens die de door 
de onderzoeksrechter aangewezen des
kuncligen in htm schriftelijk verslag heb
ben verstrekt en uit de omstandige ver
klaringen van de door het hof aangewezen 
deslnmclige Lefebvre blijkt clat het dos
sier alle gegevens bevat om uitspraak te 
k1.mnen doen over de telastleggingen die 
in de dagvaarding zijn overgenomen », 

tenvijl eiser in zijn hoofclconclusie, 
r egehnatig in zijn naam ter terechtzitting 

(3) en (4) Zie de noot 1, get. R.H., onder 
cass., 16 december 1940 (B1<ll. en PAsrc., 
1940, I, 310). 
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van het hof van beroep van 16 septem
ber 1971 neergelegd, onder uitdrukkelijke 
verwijzing naar de conclusie die in zijn 
naam ter terechtzitting van 8 juni 1971 
was genomen , betoogde clat « het en:ige 
waarlijk deskuncl:ig onderzoek dat zou 
hebben kunnen uitmaken of de tegen 
eiser aangevoercle telastleggingen al dan 
niet bewezen waren, m et n ame het syste
matische onderzoek in het archief van de 
vennootschap, meer bepaaldelijk in het 
archie£ van de cl:ienst « voorraden », van 
wat er gebeurcl is tussen 30 september 
1964 en 30 september 1965 », niet werd 
verr:icht en dat , dientengevolge ofwel 
eiser moest worden vrijgesproken bij 
gebrek aan bewijs ofwel, « zoals gevraagd 
door eiser in zijn conclusie neergelegd ter 
terechtzitting van 8 juni 1971 van de 
zesde kamer van het Hof van beroep te 
Luik, een nieuwe deskundige moest wor
den aangewezen, aan wie clezelfde op
dracht moest worden gegeven als die 
waarmee vroeger Dhr. Narcisse Lefebvre 
werd belast » (p. 60 van de hoofdconclu
sie); dat cl:it deskundigenonderzoek op
nieuw werd gevorderd in de aanvullende 
conclusie, neergelegd op dezelfde terecht
zitting van 16 september 1971 waarin 
gesteld wordt (p. 6 onderaan en 7) dat 
d e telastleggingen van valsh eid in de 
balansen en dientengevolge van oplich
ting ten nadele van de bmgerlijke partij, 
de N ationale Investeringsmaatschappij, 
niet bewezen zijn, « d aar het bewijs dat 
had moeten worden geleverd , opdat er 
sprake zou kunnen zijn van valse balans 
en van bedrieglijke bankbreuk, is dat, 
gelet op de werkwijze die altijd bij de 
S.A.L. werd gevolgd, met name de in
schrijving van de goederen op de inven
taris tegen de aanlwopprijs, men het niet 
zo nauw had genomen met de werkelijk
h eid; dat geen enkele stelling dienaan
gaande in de verslagen van de deslnmcl:i
gen kan worden ontdekt ... ; dat m et dat 
doel het besluit van de eerste conclusie, 
die namens Dhr. Jules Gaye werd opge
steld en voor het Hof werd neergelegd, 
geh eel werd behouden » ; waaruit volgt 
dat het arrest niet wettelijk met redenen 
is omldeed, vermits de vaststelling van 
h et h of van beroep, dat h et aan de hand 
van de beschikbare gegevens mogelijk 
was uitspraak te doen, geen passend ant
woord is op de omstandige overwegingen 
waarin om een n:ieuw deskundigenonder
zoek wordt verzocht : 

Overwegende dat de rechters :in hager 
beroep :in de bewoord:ingen die :in het 
middel zijn overgenomen de redenen heb
ben aangegeven waarom zij zich vol-

doende ingelicht achtten, en aldus op 
passende wijze h ebben geantwoord op de 
in h et middel aangewezen conclus:ie waar
in eiser een nieuw deskundigenonderzoek 
verzocht; 

Dat h et middel n:iet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede m:iddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 8 van 
de we,; van 29 jtmi 1964 betreffende de 
opschorting, h et uitstel en de probatie, 
97 van de Grondwet, alsmede van de 
rechten van de verdediging, 

doo1·dat het bestreden arrest van 13 ok
tober 1971, waarbij eiser veroordeeld 
werd tot gevangenisstraf van drie jaren 
en tot 4.000 frank geldboete, beslist dat 
er geen reden bestaat om hem uitstel toe 
te staan, op grand dat eiser « nu nog 
weigert te erkennen dat hij het minste 
misdrijf heeft gepleegd, wat elke hoop op 
verbetering verijdelt » ; dat zijn misdrij
ven « het resultaat zijn van een gedraging 
die bewust in strijd was met een gezonde 
en eerlijke opvatting van de zaken » en hij 
« nooit heeft rekening gehouden me~ de 
waarschuwingen . . . of de vermaningen 
die hem werden gegeven », 

te1·wijl de hoven en rechtbanken hun 
beslissing uitstel aan een veroordeelde 
beklaagde (toe te staan of) te weigeren 
weliswaar in beginsel niet hoeven te 
rechtvaarcligen, maar de daartoe aan
gegeven redenen met de wet moeten 
overeenstemmen; in onderhavig geval de 
overwegingen van het bestreden arrest 
vreemd zijn aan de bedoeling van het 
instituut, vermits met het uitstel de ver
betering van d e veroordeelde beoogd 
wordt ; zonder afbreuk te doen aan de 
rechten der verdediging niet kan worden 
aangenomen dat de bekentenis van de 
beklaagde zou uitgaan van de vrees dat 
hem anders het uitstel zou worden ge
weigerd: 

I n zoverre het middel de schending van 
de rechten der verdediging aanvoert : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van het dossier blijkt dat tijdens de 
rechtspleging uitstel rechtstreeks of on
rechtstreeks overwogen werd voor eiser 
in geval van bekentenis van zijnentwege ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Wat h et overige van het middel b e
treft : 

Overwegende dat het hof van beroep 
weliswaar niet gehouden is aan te geven 
waarom het afziet van h et uitstel dat de 
eerste rechter had toegestaan, maar dat 
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daarentegen, indien h et hof van beroep 
zijn beslissin.g motiveert, het Hof de 
wettelijkheid van de redenen moet na
gaan; 

Overwegencle clat, na de redenen te 
hebben aangegeven, waarom het over
weegt clat s01mnige tegen eiser aange
voerde telastleggingen bewezen zijn, en 
verklaard te hebben clat slechts een enkele 
straf moet toegepast worden, het arrest 
stelt « dat moet worden opgemerkt dat de 
tegen de beklaagde Jules Gaye aange
voercle telastleggingen het resultaat niet 
zijn van occasionele schuldige daden, 
maar wel van een gedraging die bewust 
in strijd was met een gezonde en eerlijke 
opvatting van de zaken; dat blijkens de 
debatten en de gegevens van het dossier 
Jules Gaye nooit rekening heeft gehouden 
met de waarschuwingen die hem werden 
gegeven omtrent de gevaren van zijn 
beheerbeleid of mot de vermaningen die 
hem werden gedaan Ointrent de vrijheden 
die h ij zich veroorloofde met de onder
tekende verbintenissen ; dat, na meer
maals aan de rand van het strafbare te 
zijn gekomen en het slechts door verfijnde 
combinaties terns.uwernood te hebben 
vermeden, Jules Gaye ertoe gekomen is 
gekarakteriseerde nlisdrijven te p legen ;, 
dat wegens de omvang van de toege
brachte schade en de houding van de 
beklaagde, die nu nog weigert te erkennen 
dat hij het minste misdrijfheeft gepleegd, 
wat elke hoop op verbetering verijdelt, 
er geen reden is om aan beklaagde uitstel 
toe te staan '' ; 

Dat d ie rede1i.en geen enkele onwette
lijkheid bevatten ; 

Dat het middel n iet kan worden aan
genOlnen; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke. 
rechtsvorder ingen van de verweerders ; 

· Overwegende dat eiser geen enkel bij
zonder 1niddel aanvoert; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de . kosten. 

10 april 1972. - ze kamer. - Voo?·
zitte?', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·s laggeve?', de 
H. L egros. - Gelijlclttidende concl~tsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Fames en Bayart. 

ze KA,MER. - 10 april 1972. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - STRAFVORDERING. - CASS.A
TIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN 
DE REOHTER IN HOGER BEROEP. -
MIDDEL GERIOHT TEGEN DE BESLIS
SING VAN DE EERSTE RECHTER . 
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijlc is het middel dat enlcel 
lc?·itielc oejent op de besUssing van de 
ee1·ste ?'echte?', 1vannee1· het cassatiebm·oep 
ttitsluitend ge1·icht is tegen de beslissing 
vcm de 1·echte1' in hoge1· be1·oep (1). 

(MERCIER, T. BOUSSON; PECKLERS, 
T. BOUSSON EN LI'l'ISCONSORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januar i 1972 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

I. Op de voorzie1ling van Peclders : 

a) In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering : 

Over het rniddel hieruit afgeleid dat de 
correctionele rechtbank eiseres tegelijk 
wegens diefstal en wegens verduistering 
heeft veroordeeld, 

tenvijl eiseres bij beschikking van de 
raadkamer aileen wegens diefstal naar de 
correctionele rechtbank werd verwezen, 

en terwijl de feiten van de telastlegging 
niet tegelijk kunuen worden omsclu·even 
als d iefstal en als verduistering : 

Overwegende dat het nliddel waarbij 
alleen kritiek wordt geoefend op de be
slissing van de eerste rechter, niet out-. 
vankelijk is, vermits de voorziening ge
richt is tegen de beslissing van de rechter 
in hager beroep ; 

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

b) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering : 

(1) Cass., 7 juni 1971 (A?'?·. cctss. , 1971, 
blz. 1001.) 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

10 april 1972 . - 2" kamer. - T!oo1' 
zitte1' en T!e1·slaggeve·r, de H . Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluiclende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleitm·, de H. Le
walle (van de balie te Luik). 

2e KAMER. - 10 april 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - VERZOEK
SCHRIFT TOT STAVING VAN DE VOOR
ZIENING.- VERZOEKSCHRIFT NEERGE
LEGD TER GRIFFIE VAN HET GERECHT 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT 
GEWEZEN. - NEERLEGGING NA HET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERM:IJN BE
PAALD BIJ ARTIKEL 422 VAN HET WET
BOEK VAN STRAFVORDERING. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID VAN RET VER
ZOEKSCHRIFT. 

Niet ontvankelijk is het veJ·zoelcsclwijt dat 
tot staving van een voo1·ziening in st1·aj-

, zalcen te1· g1·i{fie van het ge1·echt, dat de 
best1·eclen beslissing heejt gewezen, neeJ'
gelegd is na het ve1·st1·ijlcen vctn de te1'
mijn bepaalcl bij a1·tilcel 4-22 van het 
Wetboelc van stmjvo1·de1·ing (1). 

(MULLER G. EN L., T. FRAN<;:OIS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 oktober 1971 in boger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen ; 

I. Overwegende dat de eisers, onder
scheidenlijk beklaagde en civielrechtelijk 
aansprakelijk verklaarde partij, niet be
voegd zijn om zich in cassatie te voorzien 
tegen de beslissing waarbij de verweerder 
Frangois, medebeklaagde, wordt vrijge
sproken; 

(1) Cass., 28 ljuni 1971 (.A?"I'. coss., 1971, 
biz. 1105). 

II. In zoverre de voorziening van 
Ghislain Muller, beklaagde, gericht is 
tegen de beslissingen : 

A. op de strafvordering die tegen hem 
is ingesteld : 

Overwegende dat de subst~ntiele of op 
straffe van nietigheicl voorgesclll'even 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
dat de beslissing door geen enkele onwet
telijkheid is aangetast, die ambtshalve 
kan worden opgeworpen op de voorzie
ning alleen van beldaagde ; 

B. op de burgerlijke rechtsvordering 
die door de verweerder Frangois is inge
steld: 

Overwegende dat eiser geen enkel mid
del aanvoert ; 

III. In zoverre de voorziening van 
Leopold Muller gericht is tegen de beslis
singen op de rechtsvorderingen die ener
zijds door het openbaar ministerie en 
anderzijds door de verweerder Frangois, 
burgerl 'jke partij, ingesteld zijn tegen 
eiser : 

Overwegende dat eiser, civielrechtelijk 
aansprakelijk verklaarde partij, geen 
enkel middel aanvoert ; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op het verzoekschrift tot staving van de 
voorzieningen ter grifil e van de Correc
tionele Rechtbank te Aarlen neergelegd 
op 16 november 1971, dit is na het ver
scrijken van de termijn voorgeschreven 
bij artikel 422 van het \Vetboek van 

- strafvordering, verwerpt de voorzienin
gen ; veroordeelt ieder van de eisers in 
de helft van de kosten. 

10 april 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H . Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Capelle . - Gelijlcl~tidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. M. Poncelet (van de balie 
te Neufchateau). 

28 KAMER. - 10 april 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
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- VERWEERl'viiDDEL VAN DE BEKLAAG
DE ONBEANTWOORD. - NIET GEMOTI
VEERDE BESLISSING. 

Niet gemotivee1·d is de beslissing die de 
beklaagde op de st1·ajvo1·dering ve1·oo1·
deelt, zonde1· een antwoord te ve1·st1·ekken 
op een do01· hem 1·egelmatig bij conclusie 
voorgeclmgen ve1·wee1· (1). (Grondwet, 
art. 97 .) 

( CHANTRENNE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
v01mis, op 27 oktober 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grand
wet,, 

doo1·dat het bestreden VOimis niet ant
woordt op eisers conclusie, waarin hij 
aanvoert dat de telastlegging B, betrok
ken zijnde bij een ongeval dat uitsluitend 
materiele schade had veroorzaakt, n iet 
ter plaatse te zijn gebleven ten einde 
gezamenlijk de nodige vaststellingen te 
doen, tegen hem niet bewezen was, op 
grond dat '' hij . ziek was en het hem der
halve omnogelijk was op de plaats van 
het ongeval te blijven » : 

Overwegende dat het vonnis geen ant
woord geeft op genoemde conclusie ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die r edenen, vernietigt het bestre
den vom1.is, in zover het eiser veroordeelt 
wegens de telastlegging B die tegen hem 
is aangevoerd (overtrecling van artikel 4, 
1, 3°, van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968); verwerpt de voorziening 
voor bet overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gecleeltelijk vernietigcle 
beslissing; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten en laat de andere helft ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

10 april 1972. - 2• kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Trousse, raadsheer waar-

(1) Cass., 11 mei 1971 (.A·n·. cass., 1971, 
biz. 907). 

' nemend voorzitter. - Ve1·slctggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. P. Bardiau (van de balie 
te Charleroi). 

ze KAMER. - 11 april 1972. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VOOR
ZIENING IN CASSATIE TEGEN DE BE
SLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
DEROEP. - MID DEL GERICHT TEGEN 
DE BESLISSING VA,N DE EERSTE RECli
TER. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -MID
DEL WA,ARDIJ AAN DE RECHTER IN 
HOGER DEROEP WORDT VERWETEN 
EEN NIETIG VERKLAARD VONNIS TE 
HEDDEN DEVESTIGD. - 0NREGELMA
TIGHEID VAN DE BESLISSING VAN DE 
EERSTE RECHTER, WAARDOOR DE BE
SLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP NIET WORDT AANGETAST. 
NIET ONTVA,NKELIJK lVIIDDEL. 

1° Niet ontvankelijk is het middel dat enkel 
k1"itielc oejent op de beslissing van de 
ee1·ste 1'echter, tenvijl het cassatiebe1·oep 
ttitsluitend tegen de beslissing van de 
1·echte1' in hoge1' be1·oep is ge1·icht (2). 
(Impliciete oplossing.) 

2° Niet ontvanlcelijk, bij geb1·ek aan belang, 
is het middel dat aan de 1·echte1· in hoge1· 
be1·oep venvijt een nietig ve1·klaa1·d vonnis 
te hebben bevestigd, tenvijl de omegel
matigheid van de 1·echtspleging in ee1·ste 
aa1ileg eigen blijjt aan de beslissin[f van 
de ee1·ste 1·echte1' en de beslissing van de 
1'echte1· in hoge1· be1·oep niet zott kunnen 
aantasten (3). ' 

(MEEUS, T. BOSMA,NS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 oktober 1971 door de Cor-

(2) Cass., 10 april 1972, sttpm, biz. 744. 
(3) Cass., 21 september 1971, supra, biz. 78, 

en de noten 2 en 3 ; men raadpiege cass., 
8 december 1971, sttpm, biz. 348. 
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rectionele Rechtbank te Antwerpen in 
hoger beroep gewezen ; 

I. "\Vat de voorziening betreft tegen de 
beslissing over de strafvordering : 

Over het middel hieruit afgeleid dat het 
beroepen vonnis verklaart dat een getuige 
werd gehoord, 

tenoijl het zittingsblad geen · getuige 
noch getuigenis vermeldt, zodat dit von
nis nietig is en de correctionele recht.bank 
uitspraak doende in hoger beroep zich 
deze nietigheid heeft toegeeigend : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
op eigen beweegredenen steunt ; dat de 
rechter in hoger beroep die zelf een ge
tuige heeft gehoord op het in eerste aanleg · 
afgelegd getuigenis niet heeft kunnen 
steunen, nu de inhoud ervan niet voor
handen was, en zich derhalve de nietig-

..dleid waarinede het beroepen vonnis zou 
behept zijn niet heeft kunnen toeeigenen; 

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. ·wat de voorziening betreft tegen de 
beslissing over de civielrechtelijke vorde
ring: 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

11 april 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter . -
Ve1·slaggeve1·, de H. Janssens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo

. caat-generaal. - Pleite1·, de H. Bnmeel 
(van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 11 april 1972. 

1° SPORTWEDSTRIJDEN. - WET 
VAN 2 APRIL 1965 WAARBIJ DE DOPING
PRA,KTIJK VERBODEN WORDT BIJ SPORT
COMPETITIES. - NEJ\illN VAN MON
STERS EN ONTLEDING ERVAN. - GE 
PASTE MAATREGELEN WAARBIJ DE 

MOGELIJKHEID VAN EEN TEGENEXPER
TISE WORDT GEVRIJWAARD TEN VOOR
DELE VAN DE BEKLAAGDE. 

2° SPORTWEDSTRIJDEN. - WET 
VAN 2 APRIL 1965 WAARBIJ DE DOPING
PRAKTIJK VERBODEN WORDT BIJ SPORT
WEDSTRIJDEN. - NEJ\illN VA,N MON
STERS EN ONTLEDING ERVAN. 
MONSTER VERZEGELD IN TEGENWOOR
DIGHEID VAN DE BEKLAAGDE, TER 
GRIFFIE NEERGELEGD, BESTEMD VOOR 
DE TEGENEXPERTISE. - BEKLA,AGDE 
INGELICHT OVER DE UITSLAG VAN DE 
GERECRTELIJKE EXPERTISE EN OVER 
DE lliOGELIJ'KHEID EEN TEGENEXPER
.TISE TE DOEN UITVOEREN. -ARREST 
DAT IN FEITE V ASTSTELT DAT DE 
MOGELIJKHEID VOOR DE BEKLAA,GDE 
EEN TEGENEXPERTISE TE DOEN ua•
VOEREN ALDUS GEVRIJWAARD IS. -
ARREST DAT BESLIST DAT DE BEKLAAG
DE DIE DE TEGENEXPERTISE TE LAAT 
DOET UITVOEREN, ALLEEN VERANT
WOORDELIJK IS VOOR HET FElT DAT DE 
SAMENSTELLING VAN RET J\iONSTER 
VERANDERD IS. - WETTELIJKHEID. 

1° Tot op de dat·um van de inwe?·kingtreding 
van het koninklijlc beslttit bedoeld in 
a1·tilcel 5 van de wet van 2 ap1·il 1965 
waa1·bij de dopingpmlctijlc ve1·boden 
wonlt bij spo1·tcompetitics, ktmnen de 
ge1·echtelijke ove1·hedcn monstm·nemingen 
bedoeld in a1·tikel 4. van deze wet gelasten 
in de voo1·waa1·den doo1· hen bepaald, 
alsmede de monste1·s laten ontleden doo1· 
deskundigen doo1· hen aangeduid, mits 
dam·bij doo1· geeigende maat1·egelen de 
mogclijlcheid van deskundig onde1·zoek 
doo1· de tegenpa1·tij te v1'ijwa1·en (l). 
CVVet van 2 april 1965, art. 8.) 

2° Het a?Test dat, met het oog op de toepas
sing van de wet van 2 ap·ril1965 waa1·bij 
de dopingpmlctijlc ve1·boden wo1·dt bij 
spo1·tcompetities, vaststelt dat de moge
lijkheid van een deskundig ondeTzoek 
door cle tegenpa1·t~j is gev1·ijwaa1·d, daa1· 
een in tegenwoo1·digheid van de beklaagde 
ve1·zegelcl monste1· doo1· de ve1·baliscmten 
te1· g1·i(fie is nee1·gelegd, e1~ de belclaagde 
ove1· de ttitslag van de geTechtelijke tegen
expe?·tise ingelicht is, alsmede ove1· de 
mogelijlcheid een tegenexpe1·tise te doen 
ttitvoe1·en, lean wettelijlc beslissen, zonde1· 
de 1·echten van de ve1·dediging te schen
gen, dat inclien de belclaagde te laat de 
analyse heeft doen ttitvoe1·en, hij alleen 

(1) Cass., 13 oktober 1969 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 155). 
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verantwom·delijlc -is voo1· het .feit dat de 
doo1· hem aangestelcle cleskundige niet 
meer hee.ft lcunnen beschilclcen ove1· een 
monste1• 1cactTvan cle swnenstelling niet 
was vemncle1·d (1). (vVet van 2 april 
1965, art. 8.) 

(CARTEUS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van de rechten van de verdecliging zoals 
deze gewaarborgd zijn door artikel 8 van 
de wet van 2 april 1965 waarbij de 
dopingpraktijk verboden wordb bij sport
competities, 

doo1·dat het bestreden arrest, - alhoe
wel eiser in zijn besluiten welke hij op 
20 april 1971 voor de correctionele 
rechtbank nam en welke hij, zoals blijkt 
uit het zittingsblad van 28 september 
1971, voor het hof van beroep heeft her
nomen, had laten gelden dat ten on
rechte het openbaar ministerie aanvoerde 
dat de voor eiser gtmstige negabieve nit
slag van het tweede urineonderzoek zijn 
uitsluitende oorzaak vond in het feit dat 
die expertise laattijdig gebeurde en het 
urinestaalniet in de vereiste voorwaarden 
werd bewaard, en nadat eiser in gezegde 
besluiten verder had laten gelden clat 
voormelde wet van 2 april 1965 geen ter
mijn bepaalt waarin de tegenexpertise 
moet gebeuren, dat het clerhalve de 
beklaagde vrijstaat daartoe te beslissen 
tot aan het eindvonnis of eindarrest en 
dat, inclien het staal, clat het voorwerp 
uitmaakte van de tweede analyse, niet 
meer aan de voorwaarclen voldeed opdat 
het onderzoek op wetenschappelijke ma
niet zou kunnen doorgaan, en indien aldus 
een tegenexpertise orunogelijk was ge
worden, de rechten van de verdediging 
van eiser niet geeerbiedigcl waren ge
weest, - eiser veroorcleeld heeft wegens 
clopingpraktijk gepleegcl op 1 november 
1970, zulks op groncl van cle beschot1win-

( 1) Het openbaar ministerie had tot cassatie 
geconcludeercl wegens het ontbreken van 
reclengeving, aangezien het arrest in het 
onzekere laat of de rechterlijkc overheden geen 
maatregelen clienen te nemen voor cle bewaring 
van cle monsters, met het oog op de tegen-

gen dat de mogelijkheid van een desktmdig 
onderzoek op verzoek van eiser terzake 
door geeigende maatregelen gevrijwaard 
werd, clat een tweede m·inestaal ter griffie 
van de rechtbank werd neergelegcl, clat 
eiser op 26 november en 19 december 1970 
ervan verwittigd werd clat hij een tegen
expertise kon laten uitvoeren, dat slechts 
op 12 februari 1971 tot die tegenexpertise 
wercl overgegaan, clat het dienvolgens 
aileen aan eiser te wijten is indien de door 
hem aangestelde deskm1dige niet meer 
over een degelijk onderzoeksmateriaal 
heeft kuru1en beschikken, dat derhalve 
de rechten van de verdediging niet ge
schonden werden, en dat overigens de 
bevindingen van de door eis.er aange
stelde deskundige cle conclusies van de 
gerechtelijke deskundige niet ontzenuw-
den, / 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, gezien, zoals 
eiser terecht liet gelden, gezegde wet van 
2 april 1965 geen termijn voorschrijft 
voor het laten doorgaan van de tegen
expertise, en gezien derhalve de beklaag
de tot aan het eindvonnis of het eind
anest die tegenexpertise kan laten door
gaan, de gerechtelijke overheden, op 
grand van artikel 8 van gezegde wet, de 
plicht hebben de geschikte maatregelen 
te nemen opdat de beklaagde aldus tot 
die tegenexpertise zou kmmen doen over
gaan, waaruit volgt dat, indien ten deze 
het tweede staal niet meer voor een nut
tige analyse vatbaar was, omdat, alhoe
wel het mogelijk zou geweest zijn dit 
staal behoorlijk tot 12 februari 1971 te 
bewaren, de gerechtelijke overheden na
gelaten hebben de hiertoe nodige maat
regelen te treffen, de rechten van de ver
clediging van eiser geschonclen zijn ge
weest; 

tweecle oncle1·cleel, nu de motivering van 
het bestreclen arrest niet toelaat te weten 
of het ten deze voor de gerechtelijke over
heden mogelijk was maatregelen te nemen 
opdat het tweede staal zich nog op 
12 februari 1971 in een voldoencle staat 
van bewaring zou bevinden, die motive
ring niet toelaat te weten op welke manier 
de rechters de plichten hebben begrepen 
welke door artikel 8 van voormelcle wet 
van 2 april 1965 aan de rechterlijke over
heclen worden opgelegd, zodat deze 

expertise, omdat cle samenstelling van deze 
monsters gemakkelijk en spoedig verandert, 
dan wel of aileen de beklaagde er moet voor 
zorgen clat de tegenexpertise geschiedt binnen 
de termijn die het onderzoek van een onveran
derd monster mogelijk maakt. 
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leemte en de daaruit volgende onduide
lijkheid in de motivering gelijkstaan met 
een gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat in artikel 8 van de 
wet van 2 april 1965 de mogelijkheid van 
een nieuw desktmdig onderzoek wordt 
gevrijwaard ten voordele van de be
klaagde; 

Overwegende dat naar luid van dit 
artikel de gerechtelijke overheden gena
men monsters kunnen Iaten ontleden door 
deskundigen door hen aangecluid, mits 
daarbij door geiiigende maatregelen de 
mogelijkheicl van deskundig onderzoek 
door de beklaagde te vrijwaren ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, ten deze, op 1 november 1970 vol
doencle urine werd genomen, een tweede 
in aanwezigheid van de beklaagde ver
zegeld urinemonster door de verbal isan
ten ter griffie werd neergelegd, op 213 no
vember 1970 de beklaagde ervan in kennis 
werd gesteld dat door de eerste expertise 
was gebleken dat de urine " pervitine » 
bevatte en dat het h em toegelaten was 
een tegenanalyse te doen uitvoeren, en 
de beklaagde op 19 december 1970, op 
verzoek van de procureur des Konings, 
opnieuw aan de mogelijkheid van een 
cleskundig onderzoek werd herinnerd en 
uitdruldmlijk werd aangemaand dit on
derzoek zo vlug mogelijk te Iaten gebeu
ren; dat het, zodoencle, in feite vaststelt 
dat de mogelijkheid van een desktmdig 
onderzoek door eiser gevrijwaard is ge
weest; 

Overwegende dat het ook zonder de 
rechten van de verdediging te miskennen, 
wettelijk kon beslissen dat, nu beklaagcle 
slechts op 12 februa.ri 1971, dit is meer 
dan drie maanden nadat de urine-mon
sters genomen werden tot de tegenexper
tise deed overgaan, het uitsluitend aan 
hemzelf is te wijten indien de door hem 
aangestelde deskw1clige niet meer over 
een degelijk onderzooksmateriaal heeft 
kum1en beschikken ; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substant.iiile 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 . . 

11 april 1972. - 2e kamer. - Voo?"
zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H . Janssens. - Ande1·s-

luidende conclusie (1), de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Bayart . 

2e KAMER. - 11 april 1972. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - STRAFVORDERING. - MID DEL 
TEN BETOGE DAT EEN GE'l'UIGE ONTZET 
WAS VAN RET RECHT TE GETUIGEN IN 
RECHTE. - MID DEL DAT NOCH IN RET 
VONNIS NOCH IN ENIG ANDER PROCES
STUK STEUN VINDT. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

Feitelijlce g1·ondslag mist het middel ten 
betoge dat een gett~ige, die onde?' ede is 
gehoo?"d, ontzet was van het ?'echt te ge
tuigen in 1·echte, wannee?' deze bewe1·ing 
noch in het aangevochten vonnis noch in 
enig ande?' p?'ocesstulc, waarop het Hoj 
acht lccm slaan, steun vindt (2). 

(vAN TITTELBOOM.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 oktober 1971 door de 
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde 
in hoger beroep gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 31, 4°, en 33 van 
het Strafwetboek en 155 van het Wetboek 
van strafvordering, 

doo?"dat de getuige die door de politio
rechtbank werd gehoord de eed heeft 
geclaan ter terechtzitting, 

te1·wijl hij bij een gerechtelijke beslis
sing ontzet was van het recht te getuigen 
in rechte, anders clan om enkel inlichtin
gen te geven : 

Overwegende dat cleze bewering van 
het micldel noch in het aangevochten 
vonnis noch in enig ander stuk van de 
rechtspleging stetm vindt; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

(1) Zie de noot onderaan biz. 748. 
(2) Ca.ss ., 11 februari 1952 (Bt,ll. en PASIC., 

1952, I, 336); 19 augustus 1960 (ibid., 1960, 
I, 1276). 
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En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

ll april 1972. - 2• kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter . .,
Ve?·slaggeve?", de H. Janssens. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Van den 
Broecke (van de balie te Kortrijk). 

2• KAMER. - 11 april 1972. 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 14 MAART 1968, ARTI
KEL 26-5. - VERPLICHTING VOOR DE 
BESTUURDER DIE EEN OVERSTEEK
PLAATS VOOR VOETGA.l.'{GERS NADERT, 
ZI.JN SNELHEID TE VEgMIJ\'DEREN ZODAT 
HI.J KAN STOPPEN VOOR EEN VOET
GANGER DIE HI.J NIET ZOU HEBBEN 
KUNNEN BEl\iERKEN.- DRA,AGWI.JDTE 
VAN DEZE VERPLIORTING. - REDEN
GEVING. 

Niet wettelijlc ve1·antwoonl is het a?"?"est dat 
beslist, dat de belclaagde niet de ove?'t?·e
ding heeft begaan, die in a1·tilcel 26-5 van 
het wegve?·lcee?"S?"eglement is omsclweven, 
op {f?"ond ctlleen dctt hij de voetgange1· die 
zich op de ove1·steelcplaats voo1· voetgctn
ge?·s bevoncl « slechts te laat leon wacw
nemen n, tenvijl de genoemcle bepaling 
de inhalende besttttwcle?", die een cle?"{fe
lijlce ove1·steelcplctats nacle1·t, ve1·plicht met 
zoclanige matige snelheicl te 1·ijclen clctt 
hij ·lean stoppen voo1· een voetgange1· « die 
hij niet zot! hebben lcunnen beme1·lcen "· 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 26-5.) 

(UTIEL-l\i.ARTINEZ EN OASTRILLO-GARCIA, 
T. BRUGHl\1A.l.'{S.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Celet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Brussel 
op 13 oktober 1971 gewezcn; 

Overwegende dat de voorzieni:ng enkel 
gericht is tegen de beslissing over d e 
burgerlijke vorderingen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de art.ikelen 418, 419 van 
het Strafwetboek, 26, in het bijzonder 
26-2, 26-5, 27 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 1382, 1383 van het Bmgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doonlat het arrest, nate h ebben beslist 
dat het slachtoffer een font heeft begaan, 
meer bepaald, de verplichtingen d oor 
artikel 48, lid 3, 4°, van het wegverkeers
reglement opgelegd, niet heeft nageleefd, 
verweerder van aile aansprakelijkheid 
outlast voor het ongeval om de reden dat 
niet bewezen is dat verweerder een aan 
de plaatsgesteldheid niet aangepaste 
snelheid voerde, noch dat hij het voor
schrift van artikel 26-5 niet in acht zou 
genomen hebben, nu in dit verband het 
geheel der beoordelingselementen erop 
wijst dat het slachtoffer door zijn onver
wacht, ontijclig en v lug oversteken van 
de rijbaan een voor verweerder onvoor
zienbare hu1.dernis heeft uitgemaakt, die 
hij slechts te laat kon waarne1nen, wegens 
de aa.nwezigheid van de in eerste file 
rijdende wagen, waa.rvan hij overigens de 
stoplichten bezwaarlijk kon opmerken, 

tenvijl 1° het arrest anderzij ds vaststelt 
dat het ongeval zich heeft voorgedaan 
op een oversteekplaats en op een ogen
blik waarop de wagen van verweerder een 
andere wagen voorbijstak, welke geremd 
en vertraagd had, klaarblijkelijk om het 
kind ongedeercl te laten voorgaan ; over
eenkomstig artikel 26-5 van h et alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer, het inhalen van een voertuig 
clat een oversbeekplaats voor voetgangers 
nadert, of er voor stopt, slechts met vol
cloencle matige snelheicl mag gebetuen, 
zodat de bestuurcler kan stoppen voor 
een voetganger die zich op de oversteek
p laats bevindt en die hij niet zou ktmnen 
bemerkt hebben; dientengevolge, het 
arrest zijn beslissing, dat verweerder 
gezegd artikel 26-5 niet had overtreden 
niet wettelijk rechtvaardigt (schending 
van a lle wetsbepalingen in het middel 
aangehaald); 

2° het arrest in de onzekerheid laat of 
de verklaring van de eisers, bevat in de 
conclusie, dat het ongeval zich heeft 
voorgedaan op een bijzonder gevaarlijk 
lu·tuspm1.t, waar twee oversteekplaatsen 
voor voetgangers waren aangebracht, 
gelegen nabij een school en waar, gelet 
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op het uur, kinderen de rijbaan moesten 
oversteken, feitelijk onjuist is, of, inte
gendeel, juist is maar zonder gepastheid 
wat betreft de vaststelling van de aan
sprakelijkheden voor het ongeval (scherr
ding in het bijzonder van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat het ongeval 
heeft plaatsgehad op een oversteekplaats 
voor voetgangers en dat het slachtoffer, 
terwijl het die plaats in looppas opging, 
omvergeworpen werd door het voertuig 
van verweerder, wanneer deze een ander 
voertuig inhaalde dat geremd en ver
traagd had om het slachtoffer te laten 
oversteken, beslist dat verweerder geen 
inbreuk heeft gepleegd op artikel 26-5 
van het wegverkeersreglement, om de 
reden dat verweerder, wegens de aan
wezigheid van het in eerste file rijdende 
voertuig, het lopende slachtoffer slechts 
te laat kon waarnemen, zodat het voor 
hem een onvoorzienbare hindernis heeft 
uitgemaakt; 

Overwegende dat bedoeld artikel even
we! bepaalt dat het inhalen van een 
voertuig dat een oversteekplaats voor 
voetgangers nadert of er voor stopt, 
slechts m~t voldoende matige snelheid 
ma.g gebeuren, zodat de bestuurder kan 
stoppen voor een voetganger die zich op 
de oversteekplaats bevindt « en die hij 
niet zou hebben kunnen bemerken " ; 

Overwegende dat het arrest derhalve, 
door de inbreuk op bedoeld artikel aan 
zijde van verweerder niet bewezen te 
verklaren om de enkele reden dat ver
weerder de voetganger die zich op de 
oversteekplaats bevond « slechts te laat_ 
kon waarnemen ,, deze bepaling schendt, 
nu zij juist de inhalende bestuurder ertoe 
verplicht met zodanige matige snelheid 
te rijden dat hij kan stoppen voor een 
voetganger die hij niet kon bemerken ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vorderingen van 
de eisers; beveelt dat van dit arrest mel

-ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

(1) Cass., 23 november 1971, sup1·a, biz. 301. 
(2) Cass., 21 december 1931 (Bull. en 

PASIC., 1932, I, 14); 13 februari 1950 (ib·id., 
1950, I, 417) en de noot 1 op biz. 418; 31 maart 

11 april 1972. - 2e kamer. - Voo?"
zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve?·slaggeve?", de H. Naulaerts. - Gelijlc
Zttidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Faures. 

ze KAMER. - 11 april 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING. 
- BESLISSING WAARBIJ DE STRAFVOR-
DERING VERJAARD WORDT VERKLAARD . 
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
- NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- VoRM.
STRAFZAKEN. - 0PGAVE VAN DE GE
SCHONDEN vVETSBEPALINGEN. - NIET 
VEREIST. 

go HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- VRIJSPRAAK DOOR DE CORRECTIO-
NELE RECHTBANK. - 0NTVANKELIJK 
HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ ALLEEN.- WHZIGING EN TOE
KENNING VAN SCHADEVERGOEDING 
DOOR HET HOF VAN B.EROEP. - EE.N
STEMMIGHEID VEREIST. 

l 0 Niet ontvanlcelijk, bij gebrelc aan belang, 
is de voorziening van de belclaagde tegen 
een beslissing, waa1·bij de stmjvo1·dering 
dam· ve1ja1·ing ve1·vallen wordt ve1·
klaa1·d ( l). 

2° De belclaagde die een cassatiemiddel 
opgeeft tot staving van zijn voo1·ziening, 
moet ~e wetsbepalingen, die volgens 
hem zouden geschonden zijn, niet opge
ven zeljs wannee1· de voorziening gericht 
is tegen de beslissing ove1· cle btwgerlijlce 
?·echtsvm·de?·ing ;· het volstaat dat hij 
duidelijlc de gepleegde omvettelijkheid 
aanduidt (2). 

go H et an· est clat, op het ontvankelijlc hoge1• 
be1·oep van cle bw·gerlijke pa1·tij alleen 
tegen een v1·ijsprelcend vonnis van de 
co?Tectionele ?"echtbanlc, aan deze pa1·tij 
schadeve?·goecling toelcent, moet vaststel
len dat het met eenpa1·ige stemmen is 
uitgesp1·oken, in zove1· het het misd1·ijj, 

1958 (ibid., 1958, I, 8,19); men raadplege cass., 
2 maart 1964 (ibid., 1964, I, 698); de noot 
get. P.L. onder cass ., 20 oktober 1930 (ibid., 
1930, I, 327). 
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.. g1'0ndslag van de btt1·ge1'lijke 1'echtsvo1'
de?!i'(l,g, bewezen ve1·lclaa1't (1) . (Sv., 

; art. 2llbis.) 

(NAESSENS A.. EN NAESSENS N., T. N.A.A.J.VI

LOZE VENNOOTSCFIAP " LES ASSURANCES 
DU CREDIT ». ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op he~ arrest 
door het Hof van cassatie op 22 juli 
lj)70 (2) gewezen en op het bestreden 
a,rrest op 3 november 1971 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel uitspraak 
doende op verwijzing; 

In zover de voorzieningen gericht zijn 
tegen de beslissing op de strafvordering 
lastens de eisers : · 

. Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat de strafvordering tegen de 
eisers vervallen is door verjaring en de 
kosten van beide aanleggen ten laste van 
de Staat laat ; 

Dat bij gebrek aan belang de voorzie-
' ningen niet ontvankelijk zijn; 

''. ':ii. In zover de voorzieningen gericht 
z~jn tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vorderi.ng tegen de eisers ingestelcl : 

Over het micldel afgeleid uit de schen
cl.ing van de. artikelen 140 van de wet op 
de gerechtelijke inrichti.ng van 18 jtmi 
~869 (artikel 2 van de wet van 4 sep tem
ber 1891) en 97 van de Grond·wet, 

do01·dat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben clat het vmmis a quo 
beslist- had dat ,de eisers niet plichtig 
y.Varen aan de hen ten laste gelegde be
tichtingen en ze vrijgesproken had zonder 
4:osten, en na beslist te hebben dat de 
strafvordering verjaard was, op bm·gerlijk 
gebied · uitspraak doende, vastgesteld 
heeft dat de feiten voorzien in de telast
leggingen bewezen waren in hoofde van 
de eisers en hen veroordeeld heeft aan 
verweerster, burgerlijke partij, een scha
devergoeding van 500.000 frank te beta
len, · zonder echter te vermelden dat deze 
beslissing uitgesproken werd met een
parigheid van stemmen, 

, t~nvijl, ·volgens artikel 140 van de wet 
van 18 juni 1869, een beslissing die, na 

(1) Men raaclpiege cass., 21 februari 1972, 
sttp1'11, biz. 576. 

(2) A1'1'. cas8., 1970, biz. 1038. 

een vonnis van vrijspraak, verklaart 
enerzijds dat d e strafvordering verjaard 
is en•anderzijds dat de burgerlijke vorde
ring gegrond is , over dit laatste punt met 
eenparigheid van stemm.en moet uitge
sproken worden, wat ten deze niet 
gedaan werd; terwijl a lleszins bet bestre
den arrest, waarin niet vermeld wordt 
dat de beslissing met eenparigheid van 
stemmen uitgesproken werd, het :I-Iof in 
de onmogelijkheid stelt vast te stellen dat 
het gebiedende voorschrift van arti
kel 140 nageleefd werd , en bijgevolg 
onvoldoende en dienvolgens onregelmatig 
gemotiveerd voorkomt : 

Over de door verweerster ingeroepen 
grond van onontvankelijkl1eid van het 
middel: 

Overwegencle dat bet middel van de 
eisers tegen de beslissing op de civiele 
vordering de geschonden wetsbepalingen 
niet hoeft aan te geven ; dat het volstaat 
de schending in te roepen van een rechts
regel; 

Over het middel : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
de eisers had vrijgesproken en zich onbe
voegd h ad verklaard om te oordelen over 
de eis van de bm·gerlijke partij de naam
loze ve1mootschap " Les Assm·ances du 
Credit "; 

Overwegende cl::tt het bestreden arrest 
oordeelt dat de strafvordering is vervallen 
door verjaring, maar op de burgerlijke 
vordering de feiten van de telastlegging 
voor bewezen houdt en de eisers veroor
deelt tot schadevergoeding, zonder vast 
te stellen dat deze beslissing met een
parige stemmen werd genomen ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
zelfs in het raam van de bm·gerlijke vor
dering niet rnocht beslissen dat de eisers 
de hen ten laste gelegde misdrijven had
den gepleegd, zonder vast te stellen dat 
het met eenparige ste1mnen u.itspraak 
doet; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het u.itspraak doet 
over de door verweerster namnloze ven
nootschap " Les Assurances cln Credit " 
tegen eisers ingestelde civilerechtelijke 
vordering ; beveelt clat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
in de rand van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 
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11 april 1972. - 2• kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H . .Janssens. - Gelijlc
lttidende conclusie, de H . Krings, advo
caat-generaal.- Pleite1·s, de HH. Struye 
en Philips. 

2• KAMER. - 11 april 1972. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
00NCLUSIE VA.J.'I DE VOOR DE BEKLAAG
DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE-

. LIJKE PARTIJ WAARIN DEZE NAUW
KEURIGE GEGEVENS .A,A.NVOERT TEN 
BEWIJZE DAT HET SLACHTOFFER EEN 
FOUT HEEFT BEG.A,A.N. - GEEN ANT
WOOED. - NIET MET REDENEN OM
KLEDE BESLISSING. 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - REGELlVIA'.riGE VOORZIENIN
GEN IN CASSATIE VAN DE BEKLA.AGDE EN 
VAN DE VOOR DEZE BURGERRECH'I:ELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ TEGEN DE 
BESLISSING, WAARBIJ ZIJ WORDEN VER
OORDEELD TOT VOLLEDIGE SCHADE
VERGOEDIN G VAN HET SLACHTOFFER 
VAN EEN ONGEVAL.- 0ASSATIE, OP DE 
VOORZIEN I NG VAN DE BURGERRECHTE 
LIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ, VAN DE 
TE HAREN OPZICHTE GEVvEZEN BESLIS 
SING.- 0ASSATIE DIE ZICH UITS'l'REKT 
TOT DE OP DEZELFDE ONWETTIGE 
REDEN GEGRONDE BESLISSING TEN 
OPZICHTE VAN DE BEKLAAGDE. 

(1) Men raa.dplege cass. , 3 februari 1969 
(A1'1'. CIJSS. , 1969, blz. 527), 11 mei 1970 (ibid., 
1970, blz. 840) en 10 februari 1972, sttpm, 
blz. 539. 

(2) Dat een eiser tot cassatie ontvankelijk 
is om tot staving van zijn voorziening zich te 
beroepen op de onwettelijkheid volgende uit 
het gebrek aan antwoord op een conclusie, 
die door een andere partij was overgelegd en 
betrekking had op een geschil waarvan de n it
slag van bela.ng was voor de door hem inge
stelde rechtsvordering, ra.aclplege men onder 
meer in ca.ss., 4 december 1967 (A?'?'. cass:, 
'1968, blz. 486), 24 november 1969 (ibid., 1970, 
blz. 298). 

(3) Men raa dplege cass., 10 april 1967 (A?'?' . 
cass., 1968, blz. 968); 11 december 1967, 
reclenen (ibid ., 1968, blz. 526) alsmede ca.ss., 

1° N iet 1·egelmatig met 1·edenen omlcleed 
is de beslissing, waa1·bij niet bewezen 
wo1·dt ve1'7clam·d de fout die doo1· de voo?' 
de belclaagde btt?·gen·echtelijlc aanspmlce
lijlce pa1·tij ten laste gelegd is van het 
slachtofje1· van een ongeval, zonde1· te 
antwoorden op de conclusie waa1·in deze 
nattwl.:ew·i ge gegevens aanvoe1·de ten 
bewijze vcm deze jottt (1). 

2° Wannee1· de beslissing, waa1·bij de voo1· 
de belclaagde btwgen·echtelijlc aanspmlce
lij lee partij samen met de belclaagde 
tvonlt vm·oonleeld tot volledige schadeve?'
goeding van het slachtof}e1· van de schade, 
die door de beklaagde we1·d ve7·oo1·zaalct 
en waa1·voo1' hij alleen aanspmlcelijlc is 
ve1·lclam·d, woTdt veTnietigd, op g1·ond 
dat niet is geantwo01·d op de conchtsie 
van de btwge?Techtelijlc aanspmkelijlce 
pm·tij waa1·in deze aanvoe1·de dat het 
slachtofje?' oak een jottt had begaan, 
die in oo?·zalcel-ijk ve1·bancl stand met de 
schade, volgt hie1·uit de cassatie van de 
op dezelfde onwettelijkheid geg1·onde be
slissing tot ve1·oordeling van de be.
klaagde, die zich ?'egelmatig in cassatie 
heeft voo?'zien (2), zeljs indien deze ·be
klaagde geen middel aanwendt (3) (4) . 

{VAN CASTEREN, T. VAN LOOY J . , 
A. EN L. EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

ASSURANTIE VA.N DE BELGISCHE 
BOERENBOND » ; NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « ASSURANTIE VAN DE BELGISCRE 
BOERENBOND », T. VAN CASTEREN EN 
VAN LOOY J . , A . EN L.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 23 februari 1970 en 15 okto-

15 januari en 19 februari 1968 (ibid., 1968, 
b lz. 657 en 802), 22 oktober 1969 (ibid., 1970, 
blz. 180), 6 december 1971 en 10 februa.ri 
1972, supm, blz. 342 en 539. 

(4) Men ra.a dplege ca.ss., 19 december 1967 
(A?'J'. cass ., 1968, b lz. 576) en noot 3 : wanneer, 
op de voorziening aileen van de verzekeraar 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
zake motorrijtuigen aan wie de veroordeling 
van de bekla.a.gde op de bm·gerlijke recht~vor

dering tegenstelbaar wordt verklaard, een 
middel wordt ingewilligd, waa.rbij aan het 
bestreilen arrest wordt verweten de volle 
aansprakelijkheid voor het ongeva l ten la.ste 
van de bekla.agde te h ebben gelegd, is de 
cassatie noodzakelijk bepe·rkt tot de beslissing 
dat de volledige aansprakclijkheid aan de 
verzekeraar tegenstelbaar wordt verklaard. 
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ber 1971 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de bestreden arresten 
enke1 uitspraak doen over de burgerlijke 
rech tsvorderingen ; 

I. W at de voorziening van de naamloze 
vennootschap « Assurantie van de Bel
giselle Boerenbond » betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schendll1.g van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest van 
23 februari 1970 beslist dat het slacht
offer geen fout heeft begaan en dat de 
volledige aansprakelijkheid voor het on
geval op d e beklaagde rust, en dienvol
gens eiseres en beklaagde in solidum 
veroordeelt tot het betalen aan ieder van 
de burgerlijke p artijen t en provisionele 
titel van de som van 1 frank met de 
vergoedende en gerechtelijke interesten 
en de kosten tot op de dag van het 
beroepen vonnis van 28 augustus 1969, 
en eiseres en beklaagde solidair veroor
deelt tot de kostel1. van hoger beroep , 
daarin begrepen die door het openbaar 
ministerie voorgeschoten, en doordat het 
bestreden arrest van 15 oktober 1971 
eiseres en beklaagde daarna in solidum 
veroordeelt tot het integraal vergoeden 
van de schade door de burgerlijke partijen 
geleden en tot het betalen der kosten 
van beide aanleggen, daarin begrepen die 
welke voorgeschoten werclen door h et 
openbaar ministerie, - zulkR zonder clat 
het bestreden arrest van 23 februari 1970 
een passend antwoorcl bevat op de mid
delen waardoor eiseres, in haar conclusie 
op 26 januari 1970 voor h et hof v an 
beroep genomen, had Iaten gelden, t en 
eerste, dat toen h et slachtoffer zich op de 
rijbaan begaf, het de wagen van be
klaagde kon opmerken, dat men, om zulks 
te beoordelen, in hoofde van beklaagde 
een lagere snelheid moest aannemen dan 
die welke door de deslnmdige werd weer
houden, dat men tegen de besluiten van 
de d eskundige kon opwerpen a) dat gezien 
de plaatselijke omstandigheden de ver
klaringen van de getuigen ni et betrouw
baar waren en b) clat de door de deskun
dige weerhouden snelheid onverenigbaar 
was met d e korte afstand waarop de 
beklaagde zijn voertuig tot stilstand 
bracht, en, ten tweede , da t in alle geval 
het slachtoffer, in de onderstelling dat 
het de rijbaan in ogenschijnlijk veilige 
omstandigheden was beginnen op t e gaan, 
het oversteken van de baan had dienen 
te onderbreken toen beklaagde opdaagde, 

en dat, had het slachtoffer zulks gedaan, 
het ongeval vermeden zou geweest zijn. 
(schencling van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dai; eiseres voor het hof 
van b e1·oep tot een verdeling van de 
aansprakelijkheid concludeercle op grond 
dat, wanneer het slachtoffer zich op de 
rijbaan begaf, het d e wagen van beklaag
de kon bemerken en alleszins het over
steken diende t e onderbreken toen hei; 
voertuig in de onmiddellijke nabijheid 
was genaderd ; dat zij clienaangaande 
omstandige en nauwkeurige kritieken uit
bracht op de berekeningen van de des
lnmdige wat betreft de snelheid waar
mede beklaagde reed ; 

Overwegende dat het arrest van 
23 februari 1970, door te beschouwen dat 
het verslag van de deslnmdige << perti
nent » uitwijst dat, rekening gehouden 
met de plaatsgestelcll1.eid enerzijds en met 
de snelheid van b eklaagde anderzijds, 
het slachtoffer bij de aanvang van zijn 
overstekingsmaneuver onmogelijk de wa
gen van beklaagde kon ontwaren, ant
woord verstrekt noch op de door eiseres 
uitgebrachte kritieken op clit verslag, 
noch op de conclusie van eiseres volgens 
welke het slachtoffer het oversteken 
diende te onderbreken zoclra het, na de 
aanvang ervan, de wagen van beklaagde 
kon ontwaren ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van d e artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek, 

doonlat h et bestreden arrest van 15 ok
tober 1971, om de materiele schade te 
ramen welke d e burgerlijke partij Van 
Looy Jules heeft ondergaan, beslist dat er 
geen aanleiding bestaat tot aftrek wegens 
persoonlijk onderhoud van het slacht
offer, de schade zijnde toegewezen voor 
hulp in het huishouden, dit is onafhanke
lijk berekend van gebeurlijke kosten voor 
eigen onderhoud, en dat in gezegde om
standigheden d e economische waarde op 
150 frank per dag client bepaald te wor
den, 

te1·wijl d eze b eschouwing geen passend 
antwoord inhoudt op het niiddel waar
door eiseres, in haar conclusie op 22 sep
tember 1971 voor het hof van beroep 
genomen, liet gelden dat hetgeen het 
slachtoffer in h et huishouden inbracht, 
integraal werd besteed aan lmar eigen 
onderhond en uitgaven en d at., door het 
toekennen van een vergoeding van 150 fr. 
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per dag, de benadeelde partijen in een 
betere toestand zouden komen te s~aan 
dan v66r het ongeval, 

en terwijl dit gebrek aan passend ant
woord het Hof in de onmogelijkheicl stelt 
na te gaan of de rechter een juiste toe
passing heeft gedaan van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk vVet
boek, volgens welke hij die een schade 
veroorzaakt, die schade moet vergoeden, 
doch niet kan veroordeeld worden tot het 
betalen van een beweerde vergoeding die 
voor de benadeelden een verrijking uit
maakt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende da~ het arrest van 15 ok
tober 1971 de conclusie van eiseres pas
send beantwoordt door erop te wijzen 
dat de economische waarde van het 
slachtoffer ex aeq~w · et bono op 150 frank 
per dag geraamd werd " onafhankelijk 
van eventuele kosten voor eigen onder
houd », aldus duidelijk te kennen gevende 
dat, zelfs na af~rek van de kosten voor 
eigen onderhoud, de economische waarde 
van het slachtoffer nog 150 frank per dag 
zou bedragen, zodat de toegekende ver
goeding voor eerste verweerder geen ver
rijking uitmaakt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

II. W at de voorziening van Van Cas
~eren betreft : 

Overwegende da~ eiser zich regelmatig 
heeft voorzien; dat hij geen middel aan
voert; maar dat de beslissing, volgens 
welke de door Van Casteren begane 
font de enige oorzaak is van de schade 
en het slachtoffer geen gedeelte van de 
aansprakelijkheid clraagt, gemeen is aan 
de tegen de eisers ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen; dat de vernietiging, 
uit te spreken op de voorziening van de 
naamloze vennootschap " Assurantie van 
de Belgische Boerenbond " wegens gebrek 
aan antwoord op een coriclusie van deze 
partij met betrekking tot een betwisting 
die gemeen is aan beide eisers, zich uit
strekt tot de beslissing volgens welke 
Van Casteren uitsluitend aansprakelijk 
wordt gesteld voor de schade en ver
oordeelcl wordt om aan de bUI'gerlijke 
partijen de integraliteit van deze schade 
te vergoeden ; 

Om die redenen, vernietig~ het bestre
den arrest van 23 februari 1970 in zover 
het Van Casteren uitsluitend aanspra
kelijk stelt voor het ongeval en de 
eisers in kosten veroordeeld; vernietigt 
h et bestreden arrest van 15 oktober 1971 

in zover het de eisers veroordeelt om de 
integral i~eit van de toegebrachte schade 
aan de burgerlijke partijen te vergoeden 
en de eisers in kosten veroordeel~, d e ver
nietiging zich nochtans niet uitstrekkende 
tot de beslissing volgens welke Van Cas
teren een fout heeft begaan die zijn 
aanspra.kelijkheid tot gevolg heeft; ver
werp~ de voorzieningen voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissingen ; ver
oordeelt de eisers in de helft van de kosten 
en de verweerders Van Looy Jules, Van 
Looy Arlette en Van Looy Ludwig in 
de andere helft; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Gent; 

ll april 1972. - 2e kamer. - Voo?·
zitte?·, de H . Louveaux, voorzitter. -
Ve?·slaggeve1·, de H. Naulaerts.- Gelijk
htidende conclttsie, de H . Dumon, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H . Bayart. 

3e KAMER. - 12 april 1972. 

1° DIENSTPLICHT. - U!TSTEL EN 
_ VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 

GROND. - KoSTWINNER VAN RET 
GEZIN.- AATIKEL 10, § 1, 1°, LEDEN 5 
EN 6, VAN DE GECOORDINEERDE DIENST
PLICHTWETTEN. - BEP ALINGEN li'I:ET 
BETREKKING TOT RET INKOMEN VAN 
DE GEZINSLEDEN VAN DE DIENST
PLICHTIGE . - BEPALINGEN NIET TOE
PASSELIJK OM TE OORDELEN OF RET 
BEDRIJFSINKOMEN VAN DE DIENST
PLICHTIGE ONMISBAAR IS. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLIGHT. - MIDDEL DA.T DE GESCHON
DEN WETTELIJKE BEP ALING NIET VER
lliELDT. - NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

1° A1·tikel 10, § 1, 1°, leden 5 en 6, van 
de clienstplichtwetten, gecoonlinee1·d op 
30 ap?·il1962, 1·egelt alleen wellc inkomen 
van de gezinsleden van de dienstplichtige 
in aanmm·lcing moet wm·den genomen 

, om vast te stellen of dit inkomen het wet
telijk voo1·gesch1-even bed1·ag te boven 
gaat; het heeft gee?"-. bet1·eklcing op het 
ve1·eiste dat het bed1·ijjsinkomen van de 
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cl-ienstplichtige vom· het onde1·houd van 
het gezin onmisbaa1· moet zijn (1). 

2° Niet ontvankelijk is het middel tot 
staving van een voo1·ziening in dienst
plichtzaken dat niet de wettelijke bepa
ling, die geschonden zott zijn, ve1'
meldt (2). (Dienstplichtwetten, geco
ordineerd op 30 april 1962, art. 51, 
§§ 1 en 4.) 

(DEVIS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het arrest van 
het Hofvan cassatie van 21 april 1971 (3) 
en op de bestreden beslissing, op 15 de
cember 1971 door de Hoge Militieraad 
gewezen; 

_Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1 0, § 1, 1°, van 
de op 30 aprill962 geco6rclineerde dienst
plichtwetten, 

dom·dat bij het onderzoek van de ver
eisten om eiser als kostwinner te lnmnen 
aamnerken, voor het inkmnen van de 
moeder, weduwe, enkel dat van 1971 in 
acht wordt genomen, 

te1·wijl in januari 1970 uitstel werd aan
gevraagd en niet wordt bewezen dat het 
inkomen van 1970 of 1971 lager is dan 
dat van 1969 : 

Overwegende dat in de aangehaalde 
wetsbepaling worclt voorgeschreven bet 
inkomen in aanmerking te nemen van het 
kalenclerjaar voorafgaande aan de datum 
waarop de uitstelaanvraag wordt inge
cliend, en slechts rekening te houden met 
de vermoedelijke inkomsten van het 
lopende jaar, wanneer bewezen is clat 
deze lager zullen zijn dan die van het 
voorgaande jaar; 

Overwegencle dat deze wetsbepaling 
aileen regelt welk inkomen van de gezins
leden van de dienstplichtige in aanmer
king moet worden genomen om vast te 
stellen of dit inkomen het wettelijk voor
geschreven beclrag te boven gaat; dat 
zij geen betrekking heeft op het vereiste 
clat het bedrijfsinkomen van de dienst
plichtige voor het onderhond van het 
gezin onmisbaar moet zijn; 

(1) Cass., 2 maart 1959 (A1'r, cass., 1959, 
b iz. 499). 

(2) Ca.ss., 16 februari 1972, sttpm, biz. 555 . 
(3) A1'1·, cctss., 1971, biz. 781. 

Dat de beslissing aanneemf; dat het 
inkomen van de moeder het wett elijk 
gestelde maximum van 56.000 frank n iet
overtreft en derhalve aan dit vereiste is 
voldaan om nitstel a ls kostwinner te 
bekomen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20, § 1, van 
de op 30 april 1962 geco6rclineerde dienst
plichtwetten, ll en 14 van het koninklijk 
besluit van 30 april 1962 tot regaling van 
de toepassing van de dienstplichtwetten, 

doonlat de bestreden beslissing onder
zoekt of op het ogenblik van deuitspraak, 
einde 1971, het door de dienstplichtige 
ingebrachte bedrijfsinkomen voor het
gezinsonderhoucl omnisbaar was, 

te1·wijl de aanvraag om uitstel wercl 
ingecliencl in januari 1970 en de Hoge 
Militieraad derhalve de toenmalige toe
stand moat in acht nemen : 

Overwegende dat de in het midde1 
ingeroepen wets- en reglementsbepalingen 
alleen regelen in welke vorm, binnen 
welke termijn en bij welke overheid de 
aanvragen om uitstel moeten worden in
gediend; 

Dat deze bepalingen niet volstaan om 
het micldel te staven ; 

Dat het micldel niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

12 april 1972. - 3• kamer. - TToo1"
zitte1', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - TTe1·slaggeve1·, de 
H. Janssens . - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

1• KAlii:ER. - 13 april 1972. 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STR.A.FZAKEN. - GEZAG VAN RET GE
WIJSDE OP DE STRAFVORDERING. -
GEZAG GELDT NIET VOOR WAT NIET 

ZEKER IS GEWEZEN. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE . 
STRAFZAKEN. - WEGVERKEER. 
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VRIJSPRAAK VAN EEN BESTUURDER 
M.B.T. DE. OVERTREDING VAN ARTI

KEL 27-1, LID 2, VAN HET WEGVER
KEERSREGLEMENT OM NL. NIET TE 
HEBBEN KUNNEN STOPPEN VOOR EEN 

HINDERNIS, DIE KON WORDEN VOOR 
ZIEN. - VRIJSPRAAK IJVIPLICEERT NIET 
lVIET ZEKERHEID DAT DE HINDERNIS 
NIET KON WORDEN VOORZIEN. 

1 o H et gezag van het gewijsde op de stmj
vo?·de?·ing geldt niet voo?' wat niet zeke1· 
is gewezen doo?' de stmj1·echter ( 1). 
(AJgemeen beginsel van bet gezag van 
gewijsde· in strafzaken.) 

2o De v1·ijspraak van een be.st1tU?·de?' op 
{]?'ond alleen van niet-bewezenve1·klcwing 
van de ove?'t?·eding van m·tileel 27- I, 
lid 2, van het wegve?·leee?'8?'eglement van 
10 decembe1· 1958 om nl. niet te hebben 
leunnen stoppen VC'IO?' een hindernis, die 
leon wm·den voo?'Zien, implicee1·t niet· met 
zelee1·heid dat de hinde1·nis niet leon wo?·
den voo1·zien ( 2). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « TRANSPORTS SEP
TRION n, T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
DER BELGISCHE SPOORWEGEN EN GE
MEENTE FLEMALLE-IIAUTE .) 

ARREST (ve1·taling). 

_ HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 februari 1971 door bet Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, inzonderheid lid 1, 1320, 1382, 
1383, 1384, inzonderbeid lid 1, van bet 
Burgerlijk Wetboek, 50 van bet decreet 
van 14 december 1789 betreffende de 
samenstelling der gemeenten, 3, 1°, van 
titel XI van bet decreet van 16-24 augus
tus 1790 op de rechterlijke organisatie, 4, 
13 van de wet van 17 april1 878 boudende 
de voorafgaande titel van bet Wetboek 
van strafvordering en van bet algemeen 
rechtsbeginsel volgens betwelk het gezag 
van bet strafrechtelijk gewijsde voor het 
burgjedijk proces geldt, 93, 113 van het 
algmlneen reglement op de politie van bet 

(1) l\fen raadplege cass., 22 mei 1969 (A1'1'. 
ca.ss., 1969, biz. 034) en noot 2; 4 febru
ari 1972, sttp?'Ct, biz. 528; de conclusie van 
Procureur-generaal Ganshof van der Meersch, 
v66r cass., 27 mei 1970 (Bttll. en PASIC., 1970, 
I, 832 tot 835, inzonderheid biz. 834), aJsmede 

wegverkeer, gevoegd bij het koninklijk 
besluit van 10 december 1958, en, voor 
zoveel als nodig, 93 en 113 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement van de 
politie over bet wegverkeer, 

doonlat, ter verwerping van de aan
sprakelijkheidsvordering tegen de ver
weersters ingesteld door eiseres wier 
vrachtauto door een balk van de brug 
was bescbacligd bij het rijden onder de 
viaduct van de spoorweg, Jacques Cbau
doirstraat te Flemalle-Haute, het arrest, 
na erop gewezen te hebben " dat de 
bestuurder Bajot bij in kracht van ge
wijsde gegaan voru1.is van de Politie
rechtbank te Hollogne-aux-Pierres van 
26 september 1967 onder meer was vrij 
gesproken van - de telastlegging zijn 
snelheid niet te hebben geregeld om in 
alle omstandigbeden te kunnen stoppen 
v66r een bindernis die kon worden voor
zien; dat een dergelijke beslissing e1·ga 
omnes geldt ; . . . dat, op gevaar af van 
hat gezag van het strafrechtelijk gewijsde 
te schenden, niet kan worden gezegd dat 
de bestuurder bovenvermelde fout heeft 
begaan; dat deze vrijspraak geenszins 
insluit dat de andere partijen een fout 
hebben begaan », verklaart, enerzijds, 
« dat ... de brug, zoals ze was gebouwd, 
geen enkel gebrek vertoonde die ze on
geschikt maakte om de rol te vervullen 
die ze normaal moest bebben » en, ander
zijds, « dat uit het op 26 april 1966 opge
maakte proces-verbaal van de politie 
van Flemalle-Haute volgt dat op de dag 
van het ongeval het weer holder en de 
zicbtbaarheid goed was en de balken 
van de brug zeer duidelijk zichtbaar 
waren na de ingang van de Usines a 
Tubes de la Meuse die er ongeveer 
vijfentwintig meter van verwijderd is; 
dat, derhalve, aan de gemeente Flemalle
Haute niet kan worden verweten nage
laten te hebben een teken aan te bren
gen », 

terwijl deze overwegingen onverenig
baar zijn daar de burgerlijke rechter, die 
aanneemt dat, volgens de beslissing van 
de strafrechter, de bestuurder van de 
vrachtauto tegen een hindernis was gere
den die niet kon worden voorzien, niet 
kon verklaren, zonder zich tegen te 
spreken, clat op de dag van bet ongevn.l 

de openingsrede van het Hof van 1 septem
ber 1971 over het rechterlijk gewijsde en het 
Gerechtelijk Wetboek. 

(2) Vgl. cass., 4 februari 1972, waarva.n 
sprake in de voorgaande noot. 
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de balken van de brug zeer duidelijk 
ziChtbaar waren (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), 

en tenvijl het arrest eveneens de be
wijskracht miskent van voornoemd von
nis van 26 september 1967 a lsmede het 
gezag dat eraan toegekend is, daar deze 
beslissing noodzakelijk gegrond is op het 
onvoorzienbaar karakter van de door 
Bajot geraakte hindernis (schencling van 
de artikelen 1319, lid 1, 1_320 van het 
Bmgerlijk Wetboek, 4, 13 van de wet 
van 17 april 1878 en van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk het straf
rechtelijk gewijsde voor het burgerlijk 
proces geldt) en niet wettelijk de beslis
sing verantwoordt dat ten laste van de 
e_~rste_ verweerster geen enkele aanspra.ke
hJkheid IS bewezen (schending van de 
artikelen 1382, 1383, 1384, lid 1, van het 
Burgerlijk Wetboek) en dat aan d e tweede 
verweerster niet kan worden verweten 
te hebben nagelaten een teken aan te 
lJrengen (schencling van de artikelen 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 50 van 
het decreet van 14 december 1789, 3, 1o, 
van het decreet van 16-24 augustus 1790, 
93, 113 van het algemeen reglement 
gevoegd bij het koninklijk , besluit van 
10 december 1958, 93, 11 3 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968) : 

Overwegende clat, na erop gewezen te 
hebben dat de bestuurder van eiseres, 
die met zijn v rachtauto onder een viaduct 
van de spoorweg van de verwerende ven
nootschap over een straat van de ver
werende ge1neente was gereclen, met het 
bovenste gedeelte van zijn voertuig 
tegen een balk was gebotst die zich op 
50 centimeter onder het niveau van het 
wegdek bevond en 1 meter 10 van zijn 
buitenste rand insprong, het arrest vast
stelt dat die bestuurder bij een in kracht 
van gewij scle gegaan vonnis van de 
Politierechtbank te Hollogne-a1_u-Pierres 
onder meer werd vrijgesproken van de 
telastlegging zijn snelheicl niet te hebben 
geregelcl om in aile omstandigheclen te 
kmmen stoppen v66r een hinclernis clie 
kon worden voorzien ; 

Overwegencle dat clit regelmatig aan 
het Hof voorgelegd vom1is de vrijspraak 
van de verdachte steunt op de enkele 
grond dat uit de gegevens van het dossier 
en nit het onderzoek ter terechtzitting 
volgt dat de telastlegging niet bewezen 
'is gebleven; 

Overwegende dat geen enkele over
waging van deze besl.issing aangeeft of 
deze vrijspraak door het ontbreken van 
schuld van de beklaagde clan wel door 
het niet-bestaan van een van de bestand-

delen van voormelde inbreuk wordt ge
rechtvaardigd; dat dus door de politie
rechtbank - niet op zekere wijze werd 
beslist dat de door d e bestmu·der van 
eiseres geraakte balk een hindernis op
leverde die noch zichtbaar was noch kon 
worden voorzien ; 

Overwegende clat, dm·halve, het arrest, 
zonder zich tegen te spreken, zonder de 
bewijskracht van voormeld vonnis te 
miskem1en en zonder het gezag van het 
gewijsde van dit vonnis te schenden, 
heeft kmu1en steilen, enerzijds, dat de 
bestuurder van de vrachtauto onder meer 
werd vrijgesproken van de telastlegging 
zijn snelheid niet te h ebben geregeld om 
in aile omstandigheden te kmmen stoppen 
v66r een hindernis die kon worden voor
zien en, anderzijcls, clat uit het door de 
politie van Fiemaile-Haute opgemaakte 
proces-verbaal volgt dat, op het ogenblik 
van het ongeval, de ·balken van de brug 
zeer cluiclelijk zichtbaar waren na een 
fabrieksingang die op vijfentwintig meter 
van de brug ligt, clat ten laste van de 
eerste verweerster geen enkele fout is 
bewezen en dat aan de tweede verweer
ster niet kan ·worden verweten nagelaten 
te h ebben een teken aan te brengen ; 

Dat het midclel feitelijke gronclslag 
mist; 

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

13 april 1972. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', 
Baron Richard. - Gelijlcltticlencle concltt
sie, de H. Paul Mahaux, eerste aclvocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Faily, Van 
Ryn en Simont. 

1 e KAli'IER. - 13 april 1972. 

1° PENSIOENEN. BURGERLIJKE 
PENSIOENEN. - PENSIOEN VAN DE 
AMBTENAREN. WETSBEPALINGEN 
DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN. 

2° OPENBARE ORDE.- BURGERLIJKE 
PENSIOENEN. - PENSIOEN VAN DE 
AMBTEN AREN. WETSBEPALINGEN 
DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT NIET AAN 
DE FEITENRECHTER IS OVERGELEGD 
DOCH DAT DE OPENBARE ORDE RA.AKT. 
- 0NTVANKELIJK MIDDEL. 
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40 RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. RECHTSVORDERING . 
RECHTER HEEFT HET RECHT NIET OM 
AMBTSHALVE DE OORZAAK VAN DE 
VORDERING TE WIJZIGEN. 

5° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDELEN ZONDER 
BELANG GEWORDEN WEGENS EEN BE
SLISSING VAN HET HoF OVER EEN 
ANDER MIDDEL. - NIET-ONTVANKE 

LIJKHEID. 

1 o en 2o De wetsbepalingen bet1·efjende het 
pensioen van de ambtenm·en 1·aken de 
openba1·e 01·de (1). (Wet van 21 juli 
1844, art. 41, 49 en 50.) (Impliciete 
oplossing.) 

3o Het middd dat geg1·ond is op wetsbepa
lingen van openba1·e orde (2}, zoals de 
bepalingen bet1·efjende het pensioen van 
de ambtenm·en (3}, kan voo1· de ee1·ste 
maal v661· het H oj van cassatie WO?'den 
vo01·ged?·agen, tot staving van een voo?·
ziening in bu1·ge1'lijke zaken. -("Impli
ciete oplossing.) 

4° In bu1·ge1'lijke zaken lean de ?'echte?', 
die kennis heeft genomen van een 1·echts
VO?'de1·ing, niet ambtshalve de oo1·zaalc 
van de v01·de?·ing wijzigen, zelfs indien 
de wetsbepalingen, die de g?'Ondslag van 
de ve1·vangen oorzaalc vo1·men, de open
ba?·e 01·de mlcen (4). (Rv., art. 61 en 
464; G.VV., art. 702 en 807.) 

5° Niet ontvanlcelijlc zijn de midrlelen die 
voo1· de eism· zonde1· belang zijn gewo?'
den, wegens een beslissing van het Hof 
ove1· een ande1· middel van de vooTZie
ning (5). 

(MOUTHUY, T. BELGISCHE STAAT, MINIS
TER VAN POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN 
TELEFONIE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) en (3) Hoewel het recht op pensioen, dat 
de wet toekent aan de staatsambtenaren en 
staatsbeambten, een burgerlijk recht is in 
de zin van artikel 92 van de Grondwet (zie 
onder meer cass., 25 oktober 1934, twee 
arresten, Bttll. en PAsiC., 1935, I , 29 en de 
conclusie van Procureur-generaal Paul Le
clercq, biz. 34, 38 en 40; ca.ss., 16 februari 
1961, ibid., 1961, I, 646), maakt dit recht 
nochtans deel uit van het statuut van de 

arrest, op 23 december 1970 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel a fgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1319, 1320 van h et Burgerlijk Wet
boek, 31, 123sexies van het Strafwetboek, 
welk laatste artikel werd ingevoerd en 
gewijzigd bij de besluitwetten van 6 m ei 
1944 en 19 september 1945, 3, 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van bet W etboek van 
strafvordering, 41, 49, 50 van de alge
mene wet op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen van 21 juli 1844, welk arti
kel 50 genomen wordt zowel in zijn oor
spronkelijke als in de bij artikel 30 van 
de wet van 5 augustus 1968 gewijzigde 
tekst, 34 en 35 van de wet van 15 mei 
1846 op de comptabiliteit van de Staat, 

doordat, na expliciet of impliciet te 
hebben vastgesteld, en in elk geval zon
der te hebben betwist dat eiser bij 
ministerieel besluit van 8 juni 1945 uit 
zijn ambt bij het bestuur der posterijen 
was ontzet, dat een in kracht van ge
wijsde gegaan vonnis van de Krijgsraad 
te Brussel van 25 juni 194 7, na eiser te 
hebben veroordeeld tot een gevangenis
straf van vier jaar, had vastgesteld dat 
eiser, met toepassing van voornoemd 
artikel 123sexies van het Strafwetboek, 
levenslang ontzet was van de in dat 
artikel opgesomde rechten, dat een arrest 
dd. 7 november 1958 van het Hof van 
beroep te Brussel dat in kracht van 
gewijsde is gegaan eiser op de datum van 
de uitspraak van dit arrest had ontheven 
van alle vervallenverklaringen die hij 
hetzij ten gevolge van zijn afzetting h et
zij ten gevolge van zijn veroordelin.g had 
opgelopen, en dat een in kracht van 
gewij sde gegaan arrest van 5 november 
1963 van de Kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van beroep te 
Brussel eiser in eer en rechten had her
steld in verband met de veroordeling die 
op 25 juni 1947 door de Krijgsraad te 
Brussel was uitgesproken, en zonder te 

ambtenaren, dat nauw verbonden is met de 
Staatsorganisatie. 

(2) Cass., 19 april 1968 (An·. cass., 1968, 
blz. 1049) en n oot 2 onder dit arrest; 9 fe
bruari 1972, supm, blz. 534. 

(4) Cass., 8 december 1967 (A1·1·. cass., 1968, 
biz. 507) en de arresten waarvan sprake in 
noot 1; 9 januari 1969 (ibid., 1969, blz. 450); 
vgl. cass., 7 maart 1968 (ibill., 1968, biz. 899). 

(5) Cass., 23 april 1971 (An. cass., 1971, 
blz. 818). 
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hebben betwist dat h et ministerieel 
besluit tot afzetting van 8 juni 1945 door 
onwettelijkheid was aangetast, het be
streden arrest aan eiser zijn rechtsvorde
ring ontzegt, vooreerst op grond dat, in 
de mate dat deze rechtsvordering steunde 
op het recht van eiser op het eigenlijke 
pensioen vanaf 1 juli 1948, eiser, kra_ch~ 
tens artikel 41 van de wet van 21 JUh 
1844, zijn aanvraag had moeten inclienen 
bimten een termijn van drie jaar vanaf de 
dag dat hij had opgehouclen zijn wedde 
te ontvangen, of althans, in de onderstel
ling dat zijn afzetting onwettelijk was en 
dat hij, dientengevolge, zijn wedde had 
moeten ontvangen tot eind jcmi 1948, 
de aanvraag v66r 1 juli 1951 had moeten 
ingediend zijn, dat niets eiser belette om 
binnen de gestelde termijn een pensioen
aanvraag in te dienen onder aanvoering 
dat zijn afzetting onwettelijk was, dat 
eiser, die zijn aanvraag niet tijdig had 
incrediend, h et recht op pensioen verloor, 
dat eiser zich tevergeefs op artikel 49 
van voornoemde wet van 21 juli 1844 
beriep, dat hij uit het oog verloor dat het 
recht om een pensioen te bekomen hem 
niet was ontnomen ten gevolge van een 
veroordeling tot een criminele straf, doch 
als gevolg van de afzetting waardoor hij 
was getroffen, dat het bij het arrest van 
het Hof van beroep te Brussel van 
5 november 1963 verleende herstel in eer 
en rechten de afzetting niet uitwiste, dat 
artikel 50 van de wet van 21 juli 1844, 
zelfs in zijn bij de wet vari. 5 augustus 
1968 gewijzigde versie, de overheid die de 
afzetting had uitgesproken geen enkele 
verplichting oplegde, en vervolgens op 
grond dat, in de mate dat d e rechtsvor
dering van eiser ertoe strekte als schade
vergoeding het bedrag te vorderen clat 
zijn pensioen vertegenwoorcligde, de fout 
die eiser bij deze rechtsvordering aan 
verweerder toeschreef bestond in de on
wettelijkheid die, volgens eiser, de af
zetting van 3 jcmi 1945 aantastte, dat 
eiser deze schuldvordering voor de eerste 
n:mal had doen gelden in zijn voor de 
eerste rechter genomen conclusie, en dat 
deze vordering, als men aanneemt dat de 
dagvaarcling van 13 mei 1965 erop be
trekk:ing had, was ingesteld meer dan 
twintig jaar na h et zogenaamd ongeoor
loofd feit waarvoor vergoecling werd 
gevraagd, dat de schuldvordering van 
schadevergoeding van eiser binnen de bij 
artikel 34 van voornoemde wet van 
15 mei 1846 gestelde termijn nooit het 
voorwerp was ,geweest hetz.ij van een 
regelmatige aanviaag bij de bevoegde 
overheid, hetzij van een geding voor de 

rechterlijke overheid, dat, dientenge: 
volge, artikel 35 van de wet van 15 me1 
1846 ten deze niet van toepassing was en 
dat de vordering tot schadevergoecling 
verjaard was, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, het tegenstrij
dig is, enerzijds, te beslissen dat eiser ten 
gevolge van de afzetting van 8 jun.i 1945 
zijn recht op p ensioen had verloren, en, 
anderzijds, geen uitspraak te doen over 
de onwettelijkheid waardoor, naar eiser 
beweerde, deze afzetting was aangetast, 

dat, in zover moet worden aange
nomen dat de rechters impliciet beslist 
hebben dll,t de afzetting van 8 j1mi 
1945 niet onwettelijk was, het arrest niet 
heeft geantwoord op het middel dat eiser, 
in zijn voor het hof van beroep genomen 
conclusie, had afgeleid nit h et feit dat 
zijn afzetting bij een koninklijk besluit 
en niet bij een ministerieel besluit had 
moeten plaatshebben, 

dat althans aan de hand van de 
motivering van het arrest niet kan wor
den nagegaan of de feitenrechters hebben 
beschouwd dat h et ministerieel besluit 
tot afzetting van 8 juni 1945 wettelijk 
was, 

en dat deze tegenstrijdigheid, dit 
aebrek aan antwoord op de conclusie en 
deze dubbelziml.igheid evenveel schen
dingen van artikel 97 van de Grondwet 
uitmaken; 

tweede onde1·deel, het in lu·acht van 
gewijsde gegaan vonnis van 25 juni 1947 
van de Krijgsraad te Brussel had vast
gesteld dat eiser, krachtens voormeld 
artikel 123se:t,ies van het Strafwetboek, 
levenslang was ontzet van de in dat 
artikel opgesomde r echten, 

dat onder die rechten de in arti
kel 31 van het Strafwetboek opgesomde 
rechten voork01nen en dus onder andere 
het recht om openbare ambten, beclienin-
gen of betrelilii:J!.gen te vervullen, ' 

dat krachtens artikel 50 van voor
melde wet van 21 juli 1844, zowel in zijn 
oorspronkelijke als in zijn gewijzigde 
versie, eiser, ten gevolge van de tegen 
hem uitgesproken veroordeling, zijn recht 
op pensioen had verloren, 

dat hieruit volgt dat, door, althans 
impliciet, te beslissen dat eiser enkel ten 
ge,;olge van de afzetting van 8 juni 1945 
zijn recht op pensioen had verloren, het 
arrest benevens d e in dit onderdeel ver
melde' wettelijke bepalingen, de bewijs
lu·acht heeft l.niskend die krachtens de 
artikelen 1319 en 1320 van het Bmgerlijk 
v'iTetboek aan voormeld vonn:is van de 
Krijgsraad te Brussel van 25 jcmi 1947 
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is gehecht, alsmede het gezag van het 
gewijsde dat bij de artikelen 3 en 4 van 
voormelde wet van 17 april 1878 aan dit 
-vonnis is toegekend; 

de1·de oncle?·deel, het in Juacht van ge
wijsde gegaan arrest van 7 november 
1958 van het Hof van beroep te Brussel 
eiser op de datum van de uitspraak van 
dit al:rest had ontheven van alle verval
lenverklaringen die hij had opgelopen 
en het in kracht van gewijsde gegaan 
arrest van 5 november 1963 van de 
Kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel eiser in 
eer en rechten had herstelcl in verband 
met de veroorcleling die op 25 juni 1947 
door de Krijgsraad te Brussel was uit-
gesproken, . 

en dat, ten gevolge van die beide 
arresten en krachtens de artikelen 49 en 
50 van voornoemcle wet van 21 juli 1844, 
eiser zijn recht op pensioe'n had terugge
kregen en, daar dit recht pas was ont
staan na voormeld arrest van 5 noven1-
ber 1963, de bij de dagvaarding · van 
13 mei ~965 ingeleide rechtsvordering, 
die onder andere gegrond was op voor
noemd arrest van 5 november 1963, was 
ingesteld binnen de termijnen di e, ener
zijcls, bij artikel 41 van voormelde wet 
van 21 juli 1844 en, anderzijcls, bij de 
artikelen 34 en 35 van voormelcle wet van 
-15 mei 1846' gestelcl zijn : 

Wat het dercle onderdeel betreft 

Overwegende clat, enerzijds, blijkens 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan eiser zijn reclamatie hierop 
stetmde dat hij door het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijcl op 29 jtmi 
1948 een recht op pensioen kreeg, claar 
de afzetting die hij op 8 juni 1945 heeft 
opgelopen door onwettelijkheid was aan
getast; 

Dat, anderzijds, het midclel betoogt 
dat het recht op pensioen na 5 november 
1963 terugbekomen of ontstaan is -ten 
gevolge van de in kracht van gewijsde 
gegane ari•esten van ·het Hof van beroep 
te Brussel van 7 november 1958 en 
5 november 1963 waarvan het ene eiser, 
op de datum van zijn uitspraak, ontheft 
van alle vervallenverklaringen die hij 
h ad opgelopen, en het andere hem in eer 
en r echten herstelt in verbancl met de 
veroordeling die de Krijgsraa.cl te Brussel 
op 25 juni 1947 tegen hem had uitge
sproken; 

Overwegende clat aan de rechter niet 
kan worden verweten geen beslissing te 
hebhen gewezen die hij niet had lumnen 

wijzen zoncler ambtshalve de vorclering 
te vervangen door een andere vordering 
die op een verschillencle oorzaak gegroncl 
is, wat h em verboclen is, ongeacht of de 
wettelijke bepalingen die de grondslag 
van deze laatste oorzaak vormen al clan 
niet de openbare orcle raken ; 

W at h et eerste en het tweecle ondercleel 
bebreft: 

Overwegende dat ten gevolge van de 
verwerping van het derde onderdeel de 
in deze onderclelen aangevoercle grieven 
alle belang verliezen, omdat, zoals eiser 
dat toegeeft, « het belang van de eerste 
twee onderclelen van het midclel ligt in 
h et feit dat eiser ze moet voordragen om 
de in het dercle onclercleel aangevoercle 
stelling te kunnen V()rdecligen " ; 

Dat bet micldel niet kan worden aan
genomen; 

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

13 april 1972. - · 1e kamer. - Voo?'.
zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzit ter. - Ve?·slaggeve?·, de 
H. Ligot. - Gelijlcluiclencle conclttsie, de 
H. Paul Mahaux, eerste aclvocaat-gene
raal.- Pleite?'S, de HR. Bayart en Fally. 

1 e KA,iVIER. - 13 april 1972. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE. A.ANGIF'I.'E VAN DE 
BELAS1:BAl~E I NKOMSTEN.- A.ANGIFTE 
DIE TEGEN DE BELASTINGPLICHTIGEN 
KAN WORDEN INGEROEPEN VOOR DE 
V ASTSTELLING VAN DE VERGEJ,DINGEN 
OF SCHADEVERGOEDINGEN DIE ZIJ VOR
DEREN VAN DE STAAT OF VAN ANDERE 
BELGISCHE OPENBARE INSTELLINGEN. 
- VooRWAARDEN. 

zo BEWIJS. - BURGERLIJ= ZA=N. -
VAST'STELLING VAN D E VERGELDINGEN 
OF SCHADEVERGOEDINGEN DIE EEN 
BELASTINGPLIOHT'IGE VORDERT VAN DE 
STAAT OF VANBELGISCRE OPENBARE I N 
STELJ,INGEN. - DE AANGIFTEN IN DE 
I N KOiVISTENBELASTINGEN VAN DE ElSER 
KUNNEN TEGEN HEM: WORDEN I NGEROE 
PEN. - VooRWAAI~DEN. 

3° INKOl.VISTENBRLASTINGEN. 
AANGIFTE. - AANGIFTEN DTE TE OE N 
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DE EISERS VAN YERGELDINGEN OF 
SCE.ADEVERGOEDINGEN KUNJ'."EN WOR 
DF.N INGEROEPEN INGEVOLGE ARTI 

KEL 239 VAN RET 'VETBOEK VAN 
DE INKOMSTENBELASTINGEN. - AAN
GIFTEN WAARVAN SPRAKE IN DEZE 
BEPALING . 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE. - AANGIFTEN DIE TEGEN 
DE EISERS VAN VERGELDINGEN OF 
SCHADEVERGOEDINGEN KUNNEN WOR
DEN INGEROEPEN I NGEVOLGE ARTI
KEL 239 VAN RET WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN. BELAS
TINGPLICHTIGEN WIER INKOMSTEN WOR
DEN BEREKEND OP BASIS VAN FORFAI
TAIRE GRONDSLAGEN VAN AA.NSLAG DIE 
DOOR DE ADMINISTRATIE WERDEN VAST
GESTELD IN OVERLEG MET DE BETROK
KEN BEDRIJFSGROEPERINGEN. - GE
GEVENS DIE KUNNEN WORDEN INGE
ROEPEN TEGEN DE BEJ.ASTINGPLICHTI
GEN DIE VERGELDINGEN OF SCHADE 
VERGOEDINGEN VORDEREN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
Al\.NGIFTE. - AA.NGIFTEN DIE TEGEN 
DE EISERS VAN VERGELDINGEN OF 
SCHADEVERGOEDINGEN KUNNEN WOR
DEN INGEROEPEN. - WETBOEK VAN 
DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTI
KEL 239. - LASTEN EN VERLIEZEN IN 
AANMERKING GENOMEN VOOR DE VAST
STELLING VAN DE BELASTBARE NETTO
INKOMSTEN.- GEEN ONDERSCHEID. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AA.NGIFTE.- AANGIFTEN DIE KUNNEN 
WORDEN INGEROEPEN TEGEN HEN DIE 
VERGELDINGEN OF SCHADEVERGOEDIN
GEN VORDEREN VAN DE STAAT OF VAN 
BELGISCHE OPENBARE INSTELLINGEN. 
- WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN, ARTIKEL 239. - AANGIFTEN 
DIE IN AANMERKING MOETEN WORDEN 
GENOMEN. 

l o en 2° De aangiften van de belasting
plichtigen bet1·efjende hun belastbm·e in
komsten kunnen tegen hen wm·den inge-

(1) In artikel57qttatm· van de gecollrdineerde 
wet ten betreffende d e ink oms t en belastingen 
(artikel 28 v an de wet van 8 m aart 1951) 
kwamen soortgelijke bepalingen voor. 

Over de vergeldingen en schadevergoedin
gen waarvan sprake in deze bepalingen, raad
plege men het verslag van ' de Commissie voor 
financi<!n bij de Ka.mer van Volksvertegen
woorcligers, Gedr. St. 1950-1951, nr. 160, 

1·oepen voo1· de vaststelling van ve1·gel
dingen of schadeve!·goedingen die zij 
vo1·de1·en van de Staat of van Bel
gische openba1·e instellingen, tuannee1· 
het bed1·ag van deze ve1·geldingen of 
schadeve1·goedingen 1'echtstn,eks of on
nchtst?·eeks afhangt van het bed1·ag van 
htm winsten of inlcomsten, zonde1· clat zij 
ontvanlcelijlc zijn om aan te tonen clat 
hun inlcomsten hogm· zijn geweest dan 
de aangegeven inkomsten (1). (Wetb. 
van de inkomst., art. 239.) 

3° De aangiften die tegen de .eise?'s van 
ve?·geldingen of schadeve?"goedingen lctm
nen wo?"den inge1·oepen, ingevolge a?·ti
kel 239 van het W etboelc van de inlcom
stenbelastingen, zijn de aangiften die bij 
de a1·tilcelen 2-12 en 213 van clit wetboelc 
worden voo?·gesclweven (2). 

4° W annee1· cle belastba1·e inlcomsten ove1'
eenkomstig a1·tikel 24.S van het W etboelc 
van de inkomstenbelastingen wo1·den 
be1·elcend op basis van fmjaitai1·e (J1'ond
slagen van aanslag, die doo1· de admi
nist?·atie we1·den vastgesteld in ove1·leg 
met de bet1'0lclcen bed1·ijfsg1·oepe1·ingen, 
lcunnen de aangiften van de belasting
plichtigen die tegelijlce?"tijd bet1·elclcing 
hebben op gegevens, die nodig zijn voo1· 
de fmjaitai1·e vcbststelling van de winsten 
en op het bed1·ag van de aft?·elcbm·e lasten, 
ove?"eenlcomstig m·tilcel 239 van dit wet
boelc tegen hen wm·den ingeroepen, indien 
ve1·geld1:ngen of schadeve1·goedingen W01'
den gevm·de1·d, zonde1· clat deze belas
tingplichtigen ontvanlcelijlc zijn om aan 
te tonen dat lmn netto-inlcomsten hoge1· 
zijn geweest dan de netto-inkomsten die 
dom· de administ?·atie op (J1'ond van deze 
aang~ften we1·den vastgesteld. 

5° A1·tilcel 289 van het Wetboelc van de 
inlcomstenbelastingen, kmchtens hetwellc 
de aang~ften bet1·efjende de belastbm·e 
inlcomsten van de belastingplichtigen, 
die ve1·geldingen of schadeve?·goedingen 
vorde1·en, onde1· de opgegeven voonuam·
clen, tegen deze laatsten ktmnen wm·clen 
inge1·oepen, maakt geen onde1·scheid nam·-

blz. 25; J. li'IAES en J.L. RENAULD, Oommen
t aar op de wet van 8 maart 1951, Jou1·n. p1·at. 
d1· . fisc., 1951, blz. 161 en 162. 

(2) Deze aangiften zijn voorgeschreven bij 
de artikelen 218 en 219 v an het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen, wanneer vergeldin
gen of schadevergoedingen gevorderd worden 
door een vennootschap of een aan de vennoot
schapsbelasting onderworpen vereniging. 
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gelang de lasten en ve1·liezen die dom· de 
administTatie in aanme1·lcing genomen 
zijn om het belastbaa1· netto-inlcomen te 
bepalen, al dan niet toevallig of uitzon
de?·lijlc zijn. 

6o Wannee1· een belastingplichtige van de 
Staat of van B elgische open ban instellin
gen ve1·gelaingen of schadeve1·goedingen 
vo1·de1·t waa1·van het bed1·ag 1·echtstnelcs of 
om·echtst1·eelcs afhangt van het bed1·ag 
van zijn winsten of inlcomsten, moet e~· 
vooT de be1·elcening van deze vergeldingen 
of sclwdeve1·goedingen 1·elcening wo1·den 
geho~<den met de aangiften van de drie 
jann die aan de schade zijn voomfge
gaan (1) . (Wetb. van de inkomst., 
art . 239, lid 1 en 2.) 

(RUSSIN E N GOETHALS, T. WEGENFOJ'o.TDS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; -· Gelet op h et bestreden 
arrest, op 26 november 1970 door h et 
Hof van beroep te Drussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de sch err
ding van de artikelen ll, 97 van de 
Grondwet, 239 en 248 van het vVetboek 
van de inkomstenbelastingen, 

doordat het b estreden arrest het bedrag 
van de aan de eisers verschuldigde ver
goeding wegens de genotsstoornis en de 
winstderving die zij hadden geleden ten 
gevolge van d e door verweerder ver
richte onteigening op 79 .165 frank vast
stelt, op grand dat k:rachtens artikel 239 
van het W etboek van inkomstenbelas
tingen de eisers niet konden eisen dat 
d eze vergoeding zou worden b erekend op 
een andere grondslag dan die van de 
n ettowinst zoals deze uit hun belasting
aangiften bleek, dat hoewel d e eisers , 
overeenkomstig artikel 248 van genoemd 
wetboek, op een forfaitaire grondslag 
waren belast, zulks hen niet ervan vrij
stelde een aangifte over te leggen, dat, 
overeenkomstig de circulaire van 5 okto
b er 1970 van d e Minister van Financien, 
op grand van het door d e administratis 
forfaitair vastgestelde b edrag van . de 
semi-brutowinst en door van dit bedrag 
verschillende lasten af te trekken die 
d oor de eisers aangegeven en door de 
administra tie aangenomen waren, deze 

(1) Men raadplege het verslag van de Com
missie voor financien van de Senaat, Gedr. st., 
Senaat, 1950-1951, nr. 162, biz. 47. 

laatste het bedrag van de belastbare 
n ettowinst kan vaststellen, en dat bedrag 
tot grondslag moet dienen voor de bere
kening van de door verweerder aan de 
eisers verschuldigde vergoedingen, en op 
grond dat uit he t tweede lid van voor
noemd artikel 239 voortvloeit dat de 
berekening van de vergeldingen en scha
d evergoedingen, die verschuldigd zijn 
voor de winstderving gedurende de jaren 
die op d e onteigening volgen, moet 
geschieden op grondslag van d e netto
inlwmsten van de laatste drie jaren die de 
schade waarvoor h erstel wordt gevraagd 
voorafgaan, m et uitsluiting van alle 
andere, en doordat het arrest niet n agaat 
welke winstderving de eisers werkelijk 
hadden geleden ten gevolge van d e ont
eigening die verweercler had verricht, 

tenvijl, ee1·ste ondeTdeel, van h et ogen
blik dat de berekening van de nettowinst 
van de eisers, overeenkomstig artjkel 248 
van het W etboek van de inkomstenbe
lastingen, had plaatsgehad op grond van 
een forfaitair door de administratie vast
gestelde semi-brutowinst en door van dit 
b edrag verschillende lasten af te trekken 
die door de eisers aangegeven en door de 
administratie aangenomen waren, alleen 
d eze lasten bet voorwerp waren van een 
aangifte die tegen de eisers kon worden 
ingeroepen overeenkomstig artikel 239 
van het vYetboek van de inkomstenbelas
tingen, en de eisers, derhalve, ontvanke
lijk waren om te doen gelden dat, zelfs 
indien m en m et deze lasten rekening 
hield, hun werkelijk ne tto-inkomen hoger 
was geweesi; dan de nettowinst die op 
grand van de forfaitair vastgestelde semi
brutowinst was berekend ; 

tweede onde1·deel, zelfs ingeval, krach
tens de bepalingen van voormeld arti
kel 239, d e eisers niet ontvankelijk waren 
om aan te tonen dat, v oor de drie aan de 
onteigening voorafgaande jaren, hun 
werkelijke nettowinst boger was geweest 
d an de nettowinst die de administraoie 
op grond van de forfaitair vastgestelde 
semi-brutowinst had aangenomen, echter, 
overeenkon1stig dit artikel 239 en zoals 
d e eisers dat in hun akte van .boger 
b eroep en in hun voor h et hof van beroep 
genomen eerste conclusies deden gelden, 
het gemiddelde van de nettowinst, die 
door de administratie in aanmerking was 
genomen over de drie laat st e jaren welke 
aan de onteigening voorafgingen, toch 
niet tot grondslag kon dienen voor de 
berekening van d e winstderving die ten 
gevolge van de onteigening was geleden, 
indien gedurende die drie ja ren de belas
tingplichtige toevallige of uitzonderlijke 
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verliezen had geleden welke de achninis
tratie had aangenomen om de nettowinst 
vast te stellen ; 

cle1·de onde1·deel, de rechters hadden 
moeten nagaan welke werkelijke winst
derving de eisers ten gevolge van de ont
eigening hadden geleden, of althans 
welke van de verliezen en lasten die de 
aclministratie over de ch·ie aan de ont
eigening voorafgaande jaren had aange
nomen t oevallig of uitzonderlijk waren, 
waaruit volgt dat het arrest, door znlks 
niet te doen, aan de eisers niet de vergoe
ding heeft toegekend waarop zij krach
tens artikel ll van de Grondwet r echt 
h adden, en zijn -beslissing niet op- een 
passende motivering heeft gegrond zoals 
dat bij artikel 97 van de Grondwet wordt 
vereist 

Wat h et eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de aangiften die vol
gens artikel 239 van het Wetboek van de 
inkomstimbelastingen tegen de eiser van 
een vergoeding kunnen worden ingeroe
pen de aangiften zijn die bij de artike
len 212 en 213 van dit wetboek worden 
voorgeschreven ; dat ingeval de belast
bare winst wordt berekend op basis van 
forfaitaire grondslagen die door d e admi
nistratie werden vastgesteld in overleg 
met de bedrijfsgroepering waartoe eiser 
behoort, de aangiften tegelijkertijd be
trekking hebben op ba.sisgegevens die 
nodig zijn voor de forfaitaire vaststelling 
van de winst en op het bedrag van de 
aftrekbare las:.en; dat d e eiser van een 
vergoeding, die door zijn aangiften ge
bonden is, niet ontvankelijk is om aan 
t e tonen dat zijn n etto-inkomsten hoger 
zijn geweest dan de netto-inkomsten die 
door de achninistratie op grond van ge
noemde aangiften werden vastgesteld; 

W at h et tweede onderdeel betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat voormeld 
artikel 239 geen onderscheid maakt naar
gelang d e lasten en verliezen die met het 
oog op een aangifte door de administratie 
in aanmerking genomen zijn om het 
belastbaar netto-inkomen te bepalen al 
dan niet toevallig of uitzonderlijk zijn ; 

Overwegende , anderzijds, dat uit lid 2 
van dit artikel volgt dat de in lid 1 
bedoelde vergeldingen en schadevergoe
dingen berekend moe ten worden rekening 
houdend met de aangiften van de drie 
jaren die aan de schade zijn voorafge
gaan; 

Wat het d erde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
de eerste twee onderdelen blijkt dat het 
hof van beroep aan de eisers de vergoe
ding heeft toegekend waarop zij overeen
komstig arcikel ll van de Grondwet recht 
hadden en zijn beslissi11g passend heeft 
gemo-tiveerd door om deze vergoeding 
vast oe stellen, zond9r de in het midclel 
vermelde onderzoekingen w verrich ten, 
te steunen op het gemi~ldeld netto-inko
men over de drie aan de onteigening voor
afgaande jaren zoals het door de adn~i
nistratie op grand van de aangiften van 
de eisers werd vastgesteld ; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
d el kan worden aangenomen ; 

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

13 april 1972. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slctggeve1', de 
H. Ligot. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Bayart en 
Fally. 

1e KAMER.- 14 april 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND .' - BURGERLIJ.KE ZAKEN. -
AFSTAND NIET BETEKEND, MAAR DOOR 
DE VERWEERDER AANGENOMEN. 
DECRETERING. 

In btwge1·lijke zalcen dec1·etee1·t het Hoj 
de afstand van de voo?·ziening in cassa
tie, die niet aan de ve1·wee1·de?' is bete
kend, maa1· doo1· hem we1·d aangeno
men (1) . (G.W., art. 824 en 1042.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN VERZE
KERINGEN « VERZEKERINGSMAATSCHAP
PI.T VAN DE BELGISCHE BOERENBOND », 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN VER
ZEKERINGEN « BELGISCHE VERZEKE
RINGSMAATSCHAPPI.T VAN DE MIDDEN
STAND » EN HERTECANT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 16 september 1971, supm, blz. 58. 
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vonnis, op 27 ::J,pril 1971 in boger beroep 1 

gewezen door de Rechtbank van eerst e 
aanleg te Oudenaarde ; 

Overwegende dat eiseres, bij akte op 
27 december 1971 door haar onrlertekencl 
en op 18 februari 1972 ter griffie neerge
legd, verklaarcl heeft afstancl te doen van 
haar voorziening ; 

Overwegend e dat de afstand door de 
verweerders werd aangenomen, zodat hij 
niet moest worden betek end ; 

Om die redenen, clecreteert de afstand 
van de voorziening; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

14 april 1972. - 1e kamer. - Voor
zitte?', de H. vVauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Gerniers. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Houtekier. 

1e KAMER.- 14 april 1972, 

-1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS-
KRACHT VAN DE AKTEN. - MIDDEL 
DAT AANVOERT DAT DE BESTREDEN 
BESLISSING DE BEWIJSKRACHT MISKENT 
VAN EEN AKTE W AARIN ZEKERE VER
KLARINGEN VOORKOMEN. - BESLIS
SING NIET GEGROND OP DEZE AKTE . 
MIDDEL ZONDER FEITELIJKE GROND 
SLAG. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MID DEL AFGELEID 
UIT RET GEBREK AAN ANTWOORD OP 
EEN CONCLUSIE WAARIN EEN FEIT 
WORDT AANGEVOERD . - BESLISSING 
DIE OPGEEFT OM WELKE REDEN HET 
FEIT NIET PERTINENT IS. - MIDDEL 
ZONDER FEITELIJKE GRONDSLAG. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 00NCLUSIE. - BESLISSING 
DIE DE ARGUMENTATIE VAN DE CON
CLUSIE WEERLEGT EN OPGEEFT OM 
WELKE REDEN ZE DEZE VERWERPT.
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

1° Feitelijke g1·ondslag mist het middel 
dat aanvoe1·t dat de best1·eden beslissing 
de bewijskmcht miskent van een akte 

waa1·in zeke·re ve1·lcla1·ingen van een ge
tu.ige voo1·komen, terwijl cle beslissing 
niet op cleze alcte is ueg1·oncl (1). (Burg. 
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322. ) 

2° F eitelijlce grondslag mist het miclclel 
clat cle 1·echte1' ve1·wijt niet te hebben 
geantwoonl op een conclusie waa1·-in een 
f eit wonlt acmgevoenl, tenviJl cle beslis 
sing opgeeft om wellce Teclen clit jeit niet 
pe1·tinent is (2). 

3° Regelmatig gemotiveenl is cle beslissing 
die de m·g~tmentatie van een pa1·ti.i bij 
concl~tsie weedegt en opgeeft om wellce 
nden ze deze ve?'We?·pt (3). (Grondwet, 
art. 97 .) 

(R ... , T.V ... ) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
' arrest, op 24 maart 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 231, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest de door 
eiser ingestelde vordering tot echtschei
ding wegens bepaalde oorzaak ongegrond 
verklaart om de reden dat betreffende 
het tweede feit geen enkel positief bewijs 
werd voorgebracht en alles zich zou heb
ben beperkt tot het vermengen van een 
kalmeermiddel in de soep en eiser dit 
med\kament op doktersvoorschrift toch 
moest innemen, 

tenvijl, ee1·ste oncle1·cleel, in het recht
streeks verhoor gehouden op 23 april 
1969 de getuige R ... Elise, echtgenote 
B ... , verklaarde : « wel heb ik van eiser 
en de familie vernomen dat verweerster 
de medikamenten die zij zelf moest 
nemen in zijn eten zou gedaan hebben. 
Ik meen dat het kalmeermiddelen voor 
de zenuwen moeten geweest zijn, met 
name nozinan. Wanneer dit medikament 
in zeer sterke mate genomen wordt kan 
bet wel gevaarlijk zijn. Ik weet dat ver
weerster dit medikament moest nemen op 
voorscbrift van baar dokter » (scbending 
van de artikelen 1319 en 1320 van bet 
Burgerlijk Wetboek); 

tweecle onclercleel, de recbter, door ver-

(1) Cass., 27 maart 1972, supm, biz. 712. 
(2) Cass., 23 september 1971, supm, biz. 98. 
(3) Raadpi. cass. , 21 februari 1972, supra, 

biz. 570. 
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keerd te beslissen dat eiser deze genees
rniddelen moest nemen, zich geen juist 
oordeel heeft kunnen vormen noch over 
de realiteit, noch over de zwaarwichtig
heid noch over het beledigend karakter 
van het tweede feit (schending van arti
kel 231 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat uit het arrest niet 
blijkt dat het hofvan beroep de bestreden 
overweging op de getuigenis van R .. . 
Elise stetmt ; dat het derhalve de bewijs
kracht van die getu.igenis niet heeft ktm
nen rniskennen ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat deze grief er op neer
komt de beoordeling door de rechter van 
de feitelijke gegevens van de zaak te 
kritiseren ; 

Dat het middel derhalve niet kan wor
den aangenomen ; 

Over heb tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grand
wet, 

cloo?·dat het bestreden arrest de door 
eiser ingestelde vordering tot echtschei
cling wegens bepaalde oorzaak ongegrond 
verklaart om de reden dat, nopens het 
feit omschreven onder 5 B, namelijk dat 
verweerster vanaf begin 1965 herhaalde
lijk bezoek bracht aan eiser in de apo
theek, met de enkele bedoeling hem te 
beledigen en te tergen en te hinderen in 
zijn werkzaamheden, « geen afdoende 
bewijsmateriaal voorgebracht wordt », 

zonde1· te · antwoo1·den op de gemoti
veerde aide van beroep, waarnaar in de 
conclusie uitdrukkelijk verwezen wordt, 
en waarin eiser nopens dit feit 5 B staande 
hield : dat verweerster vanaf begin 1965 
herhaaldelijk bezoek bracht aan eiser in 
de apotheek met de enkele bedoeling hem 
te belecligen en te tergen en te hinderen 
in zijn werkzaamheden; dat dit feit 
wordt bewezen door de brief van ver
weerster waarin te lezen staat : " In uw 
eigen belang, lees de brief tot het einde . 
Ik zal aan uw reacties gewaar worden of 
je hem gelezen hebb of niet. In laatste 
geval, ik beloof het je, zullen de bussen 
naar de Opex winst maken », en door 
stuk 11 waarin verweerster meedeelt dat 
ze niet is kmmen komen, waaruit duide
lijk is op te maken dat verweerster eiser 
in zijn apotheek bezoeken bracht en dat 
deze bezoeken door eiser gevreesd wer
den: 

Overwegende dat h et arrest, door te 
beslissen dat nopens h et feit omschreven 
onder letter B van nummer 5 geen af
doende bewijsmateriaal wordt voorge
bracht, impliciet beslist dat de door eiser 
ingeroepen brieven geen afdoende bewijs 
uitmaken en de in het rniddel overgeno
men conclusie passend beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 231 van het Bm·gerlijk "\Vet
hoek, 

cloonlc£t het bestreden arrest de door 
eiser ingestelde vordering tot echtschei
ding wegens bepaalde oorzaak ongegrond 
verklaart om de volgende redenen : " Het 
feit D en de grieven 6 en 7 betreffen 
brieven door gelntimeerde (thans v.er
weerster) aan haar man en schoonvader 
gericht, voork01nende in h et dossier van 
appellant (thans eiser). De voornaamste 
grief van appellant is gesteund op het feit 
dat hij van zijn echtgenote een aantal 
brieven ontving, waarin hij zou belecligd 
zijn en waarin ook zijn vader en stief
moeder worden beledigd, terwijl ook 
gewag wordt gemaakt van een schrijven 
door gelntimeerde rechtstreeks aan haar 
schoonvader gestutU'd. Om het belecligend 
k arakter van deze brieven te beoordelen, 
client men rekening te houden met de 
bijzondere gemoedstoestand waarin geln
timeerde verkeerde, evenals met haar 
gekrenkte gezondheidstoestand. D eze ge
moedsgesteltenis kenmerkt zich door het 
feit dat gelntimeerde, zoals zij het in 
bepaalde brieven uitclrukt, zich hardnek
kig tegen de echtscheicli:ng verzet, dat zij 
nog steeds voorstellen tot verzoening is 

· blijven doen en vertrouwenspersonen met 
deze opdrachc heeft willen gelasten, doch 
dat zij moest ervaren dat de door haar 
beoogde hereniging van de partijen door 
appellant niet werd beantwoord, en naar 
gel:ntilneerde vermoedde, door haar 
schoonvader gedwarsboomd werd. Het 
is in clie omstandigheden, ziende dat h aar 
pogingen tot persoonlijk contact met 
haar echtgenoot verijdeld waren, dat 
geln.timeerde de ongelukkige gedachte 
heeft opgevat met haar man schriftelijk 
in contact te komen. Het kan niet ge
loochend worden dat bepaalde zil1ssneden 
van deze brieven onkiese woorden · of 
uitdrukkingen inhouden en smadende 
uitlatingen weergeven, die op zichzelf 
beschouwd, beslist voor appellant en 
zijn vader grievend zijn. Maar indien men 
zich de moeite getroost a l de geschrift.en 



k------

-767 -

integraal te lezen, komt men . tot de 
overtuiging clat ge!nt1meerde dw geen 
contactmiclclel meer had om met haar 
man dialoog aan te lmopen, in deze 
brieven vrije teugel heeft gegeven aan 
haar gevoelens van verbittering, teleur
stelling en wanhoop ten overstaan van 
het huwelijksgeluk dat baar wordt ont
nomen en waar ze kost wat kost wil naar 
teruggrijpen. Zelfs abstraktie gemaakt 
van baar depressieve toestand, van baar 
zenuwinzinking, en de daarmecle verband 
boudende mediscbe bebandelingen, die 
tocb jaren bebben geduurd, blijkens de 
attesten van Dokters J ... del. 29 april 
1968, Van H ... del. 24 april 1968 en 
M ... del. 15 december 1969, en al d1ent 
aanvaard te worden dat gemtimeerde 
hierdoor nog verstandelijk toerekenbaar 
bleef, staat het desniettemin vast dat 
gemtimeerde die door haar man, kort na 
baar rustkuur te Leiden, a ls ongewenst 
werd aangezien en de echtelijke woning 
werd uitgezonden, bierdoor zeer gestoord 
en moreel gekrenkt werd .. ~at . al die 
brieven weliswaar onbetamehJke mtclruk
kingen en verwijten bevatten, maar ook 
andere uitdrukkingen en klachten d1e er 
op wijzen dat het bier niet om grove 
beledigingen gaat,_ maar om openh~rt1ge 
verklaringen waarm vooral het splJt om 
bet verloren geluk doorklinlct. In hev
zelfde perspectief client de brief te worden 
gezien door ge·intimeerde aan haar schoon
vader gericht op 31 oktober 1966. Ze 
verdenkt deze laatste de enige schuld te 
zijn van het uiteenvallen van haar gezin. 
Ze verwijt hem misbruik te maken van 
haar man « pauvre garc;on maladif et 
trop faible pour pouvoir vous resister ... 
vous montez la tete de mon mari contre 
moi... tout le mal que vous avez fait a 
mon mari est indigne d'un pere "· Alles 
komt derhalve hierop neer, dat zij het 
ineenstorten van haar huwelijksleven 
betreurt en zij dit feit aan haar schoon
vader aanwrijft, terwijl ze de houcling 
van haar man verschoont, waar ze die 
toeschrijft aan zijn ziekelijke toestand 
en aan zijn wilsgebrek. Hoe ongepast 
zekere woorden ook mogen klinken, toch 
blijkt het dat die brief ingegeven werd 
door het gevoelen van gemt1meerde dat 
haar huwelijk veilig had kmmen gesteld 
worden inclien haar schoonvacler op haar 
man geen nadelige invloed had uitge
oefend. Met de eerste rechter client aan
genomen te worden dat waar die brieven 
alle geschreven werden in een opwelling 
van zwaarmoedigheid en verbit"tering, 
evenwel gepaard met opstancligheid, 
woede, verbolgenheid, ingevolge de hier-

voren uiteengezette omstancligheden, de 
litigieuze gescbriften niet het zwaar bele
digend karakter vertonen dat de ecbt
scheicling rechtvaardigt ,, 

zoncler te antwoorden op de aanvullende 
conclusie van eiser, waarin hij in uitch·uk
kelijke bewoordingen staande l~ielcl dat, 
wat de feiten van na de feJtehJke sahel
ding betreft, « gei:ntimeerde ~eweert clat 
zij gehancleld heeft mt splJt en ont
goocheling wegens de rmsluklnng van 
baar pogingen om een emcle te stellen 
aan de feitelijke scheiding en om het 
huwelijksleven te herbeginnen. V66r het 
instellen van de echtscheiclingsprocedure 
zijn er nooit pogingen ge_weest van 
ge!ntimeercle om het echtehJk leven te 
hernemen. In geen enkele van die brieven 
is er daar sprake van. Integendeel gemti
meerde deed niets anders clan appellant 
komen tergen in de apotheek of hem de 
reeds geciteerde brieven te schrijven. H~t 
is pas na het inleiden van de ecbtschel
dingsprocedure dat gei:ntrmeerde als ver
dedigingsmaneuver gewag 1s ~.aan maken 
van pogingen om het echtehJk leven te 
herbeginnen omdat ze zicb zelf ervan 
bewust was dat ze te ver was gegaan. 
Zulks komt vanzelfsprekend niet in aan
merk.ing ,, zodat heo hof van beroep, door 
geen acht .te slaan op het ve~weer van 
eiser volo·ens betwelk de pogmgen van 
verweers~er om bet ecbtelijk leven te her
beginnen slechts een verdedigingsmaneu
ver van harentwege waren, daterend van 
na de feitelijke scheicling, zich geen juist 
oordeel heeftkunnen vormen noch over de 
realiteit nocb over de zwaarwichtigheid 
nocb over het beledigend karakter van de 
beoordeelde feiten : 

Overwegende dat het arrest de ct;m
clusie van eiser, luidens welke de pogmg 
van verweerster om bet ecbtelijk leven 
te herbeginnen slechts een verdedigings
maneuver was, passend beantwoordt door 
deze tegen te spreken op groncl van de m 
het middel overgenomen redenen ; dat 
het meteen zijn beslissing wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doo1·dat het bestreden arrest de door 
eiser ingestelde vordering tot echtschei
ding wegens bepaalde oorzaak ongegrond 
verklaart om de reden dat, wat betreft 
de onder nr. 4 gekwoteerde feiten, vast
staat wat volgt : « In mei 1961 is gemti-
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meerde afzonclerlijk gaan wonen aan de 
Zeeclijk 117 te Oostencle. Ret is echter 
niet bewezen clat gemti:meercle de echte
lijke woning vrijwillig zou hebben verla
ten in omstandigheden die voor appellant 
belecligencl waren. W el integendeel, indien 
men de door appellant geschreven briefjes 
leest, die voorkomen in h et dossier van 
ge'intin'leercle, van 30 januari 1961 en 
27 mei 1966, is h et wei appellant die op 
de uitdrijving van gemtimeercle uit de 
echtelijke woning h eeH aangestuurcl, en 
die haar de feitelijke scheiding h eeft op
gedrongen. Appellant h eeft namelijk in d e 
winter 1960-61 geweigerd met gei:nti
meerde nog langer samen te wonen, en 
heeft aile maatregelen getroffen om h aar 
« een tweecle clomicilie te bezorgen >>. Dit 
was des te tragischer daar geintimeerde 
op dit tijclstip door ernstige depressie 
aangedaan was. D e verlating van de 
echtelijke woning vertoont in de gegeven 
omstancligheden geen b eledigend karak
ter en was integencleel grievend voor 
gei:nti:meerde n, 

zonde1· · te antwoonlen op de gemoti
veerde aide van beroep, waarnaar in de 
conclusie uitdru.kkelijk verwezen worclt, 
en waarin eiser staande hield : « wat de 
verlating betreft voert de rechtbank aan 
dat appellant akkoord was met de feite
lijke scheiding. Appellant was inderdaad 
akkoord met de feitelijke scheiding. Ret 
beledigencl karakter ligt niet in de 
scheiding zelf maar wel in het feit dat 
gemti:meerde door haar gedrag appellant 
zover gebracht had dat hij d e scheiding 
als een verlossing aanzag. Dit wordt 
treffend gei:llustreerd door de verklaring 
van de t egengetuige V ... die zegt dat 
appellant h em verklaard had « Ze moet 
eruit , er is geen huis meer mee te h ou
den n n, zodat het arrest niet zoals vereist 
door artikel 97 van de Grondwet gemoti
veerd is : 

Overwegende dat, door t e b eschouwen 
dat nit niet s b lijkt d at verweerster met 
beledigend opzet een of ander hard 
woord of onkiese uitlating tot eiser zou 
h ebben gericht, dat er geen b ewijs is dat 
verweerster eiser kleineerde, dat d e 
plagerijen bij h et bereiden van het voed
sel niet als gTove belediging ln.mnen wor
d en opgevat, dat nopens de poging tot 
vergiftiging geen enkel positief bewijs 
wordt voorgebracht en dat, bij de beoor
deling van de verwaarlozing van het 
hui shouden, client rekening gehouden te 
worden niet aileen m et het door eiser niet 
tegengesproken feit clat verweerster geen 
hulp in h et huishouclen had en ook nog 

eiser in de apotheek moest bijstaan, maar 
ook met de sedert lange jaren depressieve 
gemoedstoestand van verweerster welke 
ieder beledigend karakter aan bedoelde 
verwaarlozing ontneemt, het arrest de 
conclusie van eiser, luidens welke het 
beledigend karakter van de verlating van 
het echtelijk huis door verweerster h ierin 
bestoncl dat hij, tengevolge van de gedra
ging van deze laatste, d eze verlating als 
een bevrijding aanzag, passend b eant
woorclt · 

Dat i'let micldel feitelijke grondslag 
mist ; 

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

14 april 1972. - 1e kamer . - Vo01"
zitter, de H. W auters, raadsheer waar
nemend voorzitter. --'- Ve1·slaggeve1·, de 
H. Gerniers . - Gelijlclt~idende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Houtekier en Bayart. 

2e KAlVIER. - 17 april 1972. 

1o BEYVIJS.- BEWIJ S DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - ARREST WAARIN DE 
AARD EN DE DRAAGvVIJDTE VAN EEN 
VERZEKERINGSCONTRACT WORDEN VAST
GESTELD. - ARREST DAT AAN .DIT 
CONTRACT EEN INTERPRETATIE GEEFT 
DIE lVIET ZIJ N BEWOORDINGEN NIET 
ONVERENIGBAAR IS. - GEEN l'IIISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 

AKTEN. 

20 VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKERINGEN . - WET VAN ll JUNI. 
1874, ARTIKEL 22. - !NDEPLAATSSTEL
LING. - VERZEKERAAR DIE DE SCHADE 
HEEFT BETAALD TREEDT IN DE RECHTEN" 
VAN DE VERZEKERDE. - GRENS VAN 

DEZE I NDEPLAATSSTELLING. 

3o AANSPRAl{:ELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) . - OORZAKELIJK. 
VERBAND T USSEN DE FOUT EN DE 
SCHADE . - VERPLICHTING VOOR EEN 
GE111EENTE DE GEl\<IEENTESECRETARIS 
TE BEZOLDIGEN, ZELFS TIJDENS EEN 
PERI ODE VAN AJ1BEIDSONGESCHIKTHEID 
TEN GEVOLGE VAN EEN ONGEVAL. ---'
VERPLICHTI NG DIE VOORTVLOEIT UIT' 
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HET STATUUT VAN DIE SECRETARIS. -
RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKE
RAAR VAN DE GEMEENTE TEGEN DE 
VOOR HET ONGEVAL AANSPltAKELIJKE 
DERDE TOT TEltUGBETALING VAN DE 
BEDRAGEN, DIE AAN RET SLACHTOFFER 
WERDEN BETAALD. - RECHTER DIE 

VASTSTELT DAT DE VERPLICRTING VAN 
DE GEMEENTE DOOR HAAlt OORZAAK 
EN VOOitWEltP VERSCHILT VAN DE 

SCHADEVERGOEDINGSPLICHT W AARTOE 
DE DADElt VAN RET ONGEVAL GEHOU
DEN IS. VERWERPING VAN DE 
REOHTSVORDERING. WETTELIJK-· 
REID. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL DAT SLECHTS TEGEN 
TEN OVERVLOEDE GEGEVEN ltEDENEN 
IS GERICHT. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT, AL IS RET 
GEGROND, N I ET TOT CASSATIE KAN LEI
DEN. - NIET ONTVANKELIJK 111IDDEL. 

1° De bewijslc?·acht van een ve1·zekerings
cont1·act wo1·dt niet mislcend doo1· de 
1'echte1·, die de am·d en de d1·aagwijdte van 
het cont1·act omschTijjt, zonde1· e1· een 
inte1·pretatie aan te geven die onve1·enig
baa1· is met de bewoo1·dingen e1·van. 
(B.W., art. 1319, 1320 en 1322 .) 

2° De indeplaatsstelling, bij a1·tikel 22 
van de wet van 11 juni 1874- ingevoe1·d 
ten g·unste van de ve1·zeke1·am· die de 
doo1· de ve1·zeke1·ing gedelcte schade heeft 
ve1·goed, heejt tot gevolg dat de schuldvor
de?·ing zelf van de verzeke1·de tegen de 
voo1· het ongeval acmspmkelijlce de1·de 
ten belope van die vc1·goeding aan de 
verzeke1·aa1· ove1·gedntgen w01·dt met al 
haa1· bestanddelen en toebeho1·en ( 1). 

3° De 1·echte1· die vaststelt, dat de VFwplich
ting van een gemeente de gemeentc
seC?·etm·is te bezoldigen, zeljs tijdens een 
periode van a1·beidsongeschiktheicl, voo?·t
vloeit uit diens wettelijlc statuut, zonde1· 
dat dit statttttt bepaalt dat de gemeente 
in de 1·echten t1·eedt van ham· beambte, 
en dat dientengevolge de ve1·plichting van 
de gemeente do01· haa1· oo1·zaalc en voo1·
we1p ve1·schilt van de schadeve?·goedings
plicht wam·toe de dade1· van het ongeval 
gehouden is, ve1·we1·pt wettelijk de 1·echts-

(1) Cass., 20 december 1971, sttp1·a, blz. 382. 
(2) Cass., 8 november 1965 (Bull. en PASIC., 

1966, I , 321) en 1 april 1968 (A,.,· . cass., 1968, 
blz. 996). 

0ASSATTE, 1972. - 25 

vo1·dering van de ve1·zeke1·aar van de 
gemeente om op gTOnd van a1·tikel 1382 
van het Btwge1·lijk W etboelc en van 
m·tikel 22 van de teet van 11 juni 1874 
de veroo1·deling te belcomen va1i de dader 
van het ongeval tot te1·ugbetaling aan 
deze ve1·zeke1·aa1· van de doo1· hem ter 
ontlasting van de gerneente betaalde be-
dmgen. (B.W., art. 1382.) · 

4° Niet ontvankelijlc, bij gemis aan belang, 
is het middel dat slechts ge1·icht is tegen 
ten ove1·vloede gegeven 1·edenen pan rJ,e 
best1·eden beslissing (2). 

5° Niet ontvanlcelijlc, wegens gemis aan 
belang, is het midclel dat niet 'tot cp,ssat~e 
van de best1·eden beslissing lean leiden, 
zelfs indien het geg1·ond is (3). 

(VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS ' RECHT 
«THE OCEAN ACCIDENT AND GUARANTEE 
CORPORATION LIMITED », T. ' J\'IARCHAND 

EN FAQUE .) ' ·•. 

ARREST (ve1·taling). 

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

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvorclering : 

Overwegende dat eiseres, bm·gerlijke 
partij, in geen kosten tegenover de open
bare partij veroordeeld werd en niet 
bevoegd is om in cassatie op te komen 
tegen de beslissing waarbij de verweerder 
Marchand, beklaagde, veroordeeld werd ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is,; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door eiseres is inge-
steld; · 

Over h et derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1121, 1134, 
1319, 1320, 1322 en 1382 van het Burger
lijk 'iiV etboek, 1 en 22 van de algemene 
verzekeringswet van 11 juni 1874 en 97 
van de Grondwet, ' 

doo1·dat, om, onder bevestiging, de 
burgerlijke rechtsvordering van eiseres 
tegen beklaagcle niet ontvankelij-k te ver
klaren wegens de niet-toepassing van de 
incleplaatsstelling vermeld in artikel 22 

(3) Cass., 20 april 1971 (An·. cctss., 1971, 
blz. 774). 
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van, de verzekeringswet van 11 juni 1874, 
. verrnits de collectieve verzekeringspolis 
tegen arbeidsongevallen nr. 312/22 19, bij 
haar . door de gemeente Feluy onder
schreven voor haar personeelsleden en 
met name Faque, haar gemeentesecreta
ris , die het slachtoffer werd van een door 
genoemde beklaagde veroorzaakt onge
val, de titel is van een kapitaalsverzeke
ring en niet van een schadeverzekering, 
het bestreden arrest in zijn eigen redenen 
beslist dat «door die verzekering te shu
ten de gemeente Feluy geen ander doel 
heeft gehad dan sommige van haar ver
plichtingen te dekken, die voortvloeien 
uit het statuut van haar personeelsleden 
in geval van arbeidsongeschiktheicl; dat 
die verplichtingen door hm> oorzaak en 
hm> voorwerp verschillen van de schade
vergoeding waartoe de voor het ongeval 
aansprakelijke dader is gehouclen ; 
dat . . . de toestand van cle getroffene 
Faque niet in aanmerking moet worden 
genomen, maar wel die van de gemeente 
Feluy die de verzekeringspolis heeft ge
sloten en die er de begunstigcle van is, 
verrnits die verzekering tot cloel heeft cle 
gemeente te clekken voor sommige van 
haar verplichtingen tegenover haar per
som!elsleden; dat die verzekering immers 
niet ten doe] heeft Faque te verzekeren 
tegen de schadelijke gevolgen va,n een 
gebew·lijk ongeval, maar de gemeente 
Feluy te dekken ten belope van een vast 
gedeelte van het loon of de wedde die 
zij, ter uitvoering van haar verplichtingen 
voortvloeiende uit het statuut van haar 
personeel, aan haar bediende ten gevolge 
van een ongeval zou moeten betalen », 

te?·wijl de polis bepaalt dat de " ten 
gw>ste van de personeelsleden » van de 
ondertekenaar gesloten verzekering ertoe 
strekt, in geval van toepasselijkheid van 
de gecoordineerde wetten op de vergoe
ding van de schade voortspnutende uit 
arbeidsongevallen, de betaling te dekken 
van d e vergoedingen van de dokters- en 
apothekerskosten, en van a lle andere die 
in deze wetten ten laste worden gebracht 
van de ondertekenaar ten gunste van 
zijn p ersoneel, en in geval van niet-toe
passelijkheid van die wetten 1° bi1men 
de grenzen van artikel 17, de geldelijke 
gevolgen te dekken van de civiehechte
lijke aansprakelijld>eid die de onderteke
naar kan moeten dragen tegenover dat 
personeel en 2° voor diezelfde ongevallen, 
wanneer zoals hier in de zaak die aan de 
feitenrechter onderworpen is, de onder
tekenaar civielrechtelijk niet aansprake
lijk is, de vergoedingen toe te kmmen, 
die in artikel 16 bepaald worden bij over-

lijden, blijvende invaliditeit of tijdelijke 
ongeschiktheid tot het verrichten van 
beroepsarbeid alsmede voor cle dokters
en apothekerskosten, zodat die polis een 
becling ten behoove van een ander bevat, 
dat geldt voor het onder he~ statuut of 
onder een arbeidsovereenkomst werk
zame gemeentepersoneel; door de aan
vaarding van dit heeling - hetgeen bier 
eveneens vaststaat, daar bet arrest erop 
wijst dat de vergoedingen rechtstreeks 
door eiseres aan de getroffene werden 
1.utgekeerd - het gemeentepersoneel (of 
de rech~verkrijgenden ) tegenover de ver
zekeraar binnen de grenzen van de geco
ordineerde wetten b etreffencle de ar
beidsongevallen ofwel van de artikelen 16 
of 17 van de polis, eon uitsluitend recht 
verkrijgen op vergoeding van de schade 
veroorzaakt door een arbeidsongeval, 
ongeacht of de ondertekenaar al dan niet 
schuldig is; de bestreden beslissing door 
de clraagwijclte die zij aan de bedoelde 
verzekering geeft, de bewijskracht van 
voornoemde polis miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk vVetboek) alsmede de bin
dende kracht ervan inzonderheid tegen
over de begm>stigden (schencling van de 
artikelen 1121 en 1134 van het Bmgerlijk 
Wetboek); door aan eiseres de wettelijke 
indeplaatsstelling tegenover beklaagde 
ten · gevolge van de schadevergoecling die 
zij aan de getroffene Faque heeft uitge
keerd, te >veigeren, het arrest bovendien 
de artikelen 22 van de wet van 11 jtmi 
1874, 1382 van bet Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet heeft geschonclen : 

Overwegende dat, door, zoals gezegd in 
het midclel, de aard en de draagwijclte te 
bepalen van het verzekeringscontract 
waarop de rechtsvordering van eiseres 
stetmt en door aldus te beslissen dat 
alleen de gemeente Feluy erin voorkomt 
als verzekerde, bet arrest aan genoemd 
contract geen interpretatie h eeft gegeven 
die onverenigbaar is met de b ewoordingen 
ervan, niettegenstaande het opschrift 
waaraan bet middel herinnert, en de aan 
cle akte vreemde omstancligheid dat de 
vergoedingen door eiseres rechtstreeks 
aan de getroffene werden uitgekeerd en 
dat deze ze heeft aanvaard ; 

Dat bet middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Over bet eerste nuddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1121, 1134, 
1319, 1320 en 1382 van het Bmgerlijk 
vVetboek, 22 van de a lgem ene verzeke
ringswet van ll jtmi 1874 en 97 van de 
Grondwet, 
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doo·rdat het bestreden arrest, dat ver
klaart de oordeelkundige overwegingen 
over te nemen, op grond waarvan . . de 
eerste rechter aan eiseres de weGteb.Jke 
indeplaatstelling van artikel 22 van d_~ 
wet van ll juni 1874 had gewmgerd, ~IJ 
wege van bevestiging niet OJ?-_tvankehJ!r 
heeft verklaard haar burgerhJke partr.J
stelling, strekkende tot veroordeli?g van 
beklaagde, gedeeltelijk aansprakelrjk ver
klaard voor het bedoelde ongeval, om 
haar als schadevergoeding het bedrag te 
betalen dat · zij heeft uitgekeerd aan de 
getroffene Faque, begunstrgde van de 
collectieve verzekermgspolrs tegen ar
beidsongevallen nr. 312/2219, die de ge
meente Feluy bij haar had gesloten voor 
haar personeel en · onder meer voor de 
genoemde Faque, h~~r gemeentesecreta
ris, op grond dat « brJ het _nagaan van de 
toepassing van de wettehJke mdeplaats
.stelling moet worden mtgemaakt of het 
voorwerp van die polis _een schade- of 
een kapitaalverzekermg rs (en) met het 
oog hierop ... de polis moet worden ontleed 
om uit te maken of de verzekermg de 
risico's dekte ten belope van een op 
voorhand vastgesteld beclrag, ongeacht 
de geleden schade, dan wel de werkelijk 
geleclen schade dekt, al zij het gedeelte
lijk. .. ; dat artikel 16, c, van de verzek~
rinO"spolis ten deze krachtens artr
ke1"'1/B io van toepassing, bedingt dat 
bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid scha
devergoeding wordt toegekend t_en be
drage van twee der·de van het g_~mrddelde 
daaloon gedurende de gehele trJd van de 
ger~eeskundige behancleling, zonder dat 
evenwel tweehonderd dagen worden over
schreden ; dat die vergoeding voor de 
helft wordt verminderd vanaf het ogen
b lik dat de getroffene gedeeltelijk enig 
werk kan verrichten; dat, indien de ver
zekeringsmaatschappij geen medische 
dienst heeft opgericht, de dokters- en 
apothekerskosten worden uitbetaald ten 
belope van het vaste be~raf'?? vastgesteld 
bij de verschillende konmkhJ ke beslmten 
die er zijn vermeld; dat hetzelfde art~
kel, b, voorschrijft dat m geval van blrJ
vende invaliditeit, indien zij volledrg rs, 
een kapitaal van tweeduizend maal het 
aemiddelde dao-loon van de getroffene 
~vordt uitbetaald, en indien zij slechts 
gedeeltelijk is, een kapitaal naar rata 
hiervan wordt uitgekeerd; dat de bezol
diging die als basis ~ient voor de bereke
ning van de vergoedingen, met meer ma_f'? 
beclragen dan 100.000 frank, tenziJ 
anders beclongen werd ; dat blijkt · ... dat 
bij de vaststelling van de vergoedmgen, 
deze door toepassing _ _van sommige fak-

toren weliswaar de tendens vertobnt om 
de werkelijke schade te volgen maar zij 
ervan algeheel afwijkt door het forfaitaire 
karakter van de grondberekening (en) dat 
het aldus hier gaat om een kapitaalver
zekering ... », 

. te?·wijl voornoemde gegevens voor de 
berekening van de schadevergoed~ng, ·en 
gebonden als zij zijn aan de gemrddel!f!l 
werkelijke bezoldigmg, aan d~ duur ·en de 
werkelijke graad van ongeschrktherd voor 
beroepsarbeid en aan de gemaakte kos
ten, met bepaling van de maxim_umbe
dragen voor elk van die verschrll.ende 
posten, aan de collectieve. vf_lrzeketings
polis van eiseres niet het karakter v'erle
nen van een kapitaalverzekering tot dek
king van bepaalde risico's ter} belope van 
een vooraf vastgesteld bedrag, ongeacht 
de werkelijk geleden s~hade, maar ·w.el 
van een schade'Verzekermg waa~van het 
wjlzenlijke voorwerp is de schade _te ver~ 
goeden die het personeel van de onder
tekenaar werkelijk heeft · geleden ten 
gevolge van arbeidsong;evalle~.; . door _de 
aard van genoemde polls te WIJ7age;n, het 
arrest de bewijskracht van die akte · h~eft 
miskend (schending van de artrk~c 
len 1319, 1320 en 1322 van heu BurgerhJk 
Wetboek) alsmede de binde:h.de k~acllt 
van de verzekeringsovereenkomst die drt 
arrest vast.stelt (schending van de ar-tike
len 1121 en 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek) ; door aan eiseres, die de ~?hade 
heeft betaald, te weigeren dat ZIJ zrch 
burgerlijke partij stelt in zover zij in de 
rechten van de getroffene tegen beklaagde 
is getreden, het arrest bovendien genoemd 
artikel 22 van de verzekermgswet en de 
artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet heeft ge-
schonclen : · 

Overwegende dat de wetuelijke inde
phiatsstelling, bij artikel 22 van de wet 
van ll jtmi 1874 ingevoerd ten gunste van 
de verzekeraar die de vergoeding heeft 
betaald, ten gevolge lweft dat de schuld
vordering zelf van de verzekerde tegen 
de voor het ongeval aansprakelijke derde 
ten belope van die vergoeding overgedra
gen wordt van het vermogen van de 
verzekerde naar dat van de verzekeraar ; 

Overwegende dat het arrest in zijn 
eigen redenen, ofwel door overnemmg van 
de redenen van de eerste rechter, stelt dat 
de verplichting van de gen:~eente Feluy 
om haar personeel t e bezoldrgen, zelfs m 
geval van arbeidsongeschiktheid, en om 
son:m1ige van zijn kosten te vergoeden, 
door haar oorzaak en voorwerp verschilt 
van de schadevergoedingsplicht waarto.e 



-772-

de dader, die aansprakelijk is voor het 
.ongeval, gehouden is ; dat de gemeente 
Feluy slechts haar eigen verplichtingen 
heeft vervuld die voortvloeien nit het 
statuut van het gemeentepersoneel en 
dat dit statuut niet bepaalt dat de 
gemeente . in de rechten treedt van haar· 
p.ersoneel ; 
· Overwegende clat, na aldus te hebben 

vastgesteld dat de gemeente Feluy "tegen 
de dader van het ongeval geen schuldvor
dering had, rue voortvloeide hetzij uit een 
bedongen indeplaatsstelling, hetzij uit 
een rechtsschennis die aan de dader van 
het ongeval kan worden verweten, het 
arrest terecht beslist dat eiseres tegen
over de aansprakelijke derden niet meer 
recht.en kan hebben dan genoemde ge
meente, haar verzekerde ; 

Overwegende dat die beslissing vol
staat om de bestreden beschikking wette
lijk te rechtvaariligen, zodat de redenen 
van het arrest en van het beroepen vonnis 
die in het arrest zijn overgenomen en 
betrekking hebben op de forfaitaire aard 
van de vergoedingen vermeld in het 
verzekeringscontract, overtollig voorko
men; 

Dat het middel, dat zich ertoe beperkt 
kritiek t e oefenen op deze redenen, niet 
ontvankelijk is wegens h et ontbreken 
van belang; 

Over het tweede middel, afgeleid cut de 
scheniling van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Bnrgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doonlat het bestreden a rrest beslist dat 
" de bnrgerlijke partij (thans eiseres) 
voor het hof van beroep geen enkel 
middel of argument voorcl.raagt, dat niet 
werd beantwoord en passend afgewezen 
door het beroepen vonnis », o1u, 1net over
naming van de « oordeellnmclige overwe
g·ingen van de eerste rechter », gegrond op 
het karakter van kapitaalverzekering, dat 
af te leiden is "LUt de artikelen 1 B, 2o, 
en 16 van de polis van collectieve verze
kering tegen arbeiclsongevallen nr. 312/ 
2219 van de gemeente Feluy ten gunste 
van haar personeel en onder 1neer van 
Faque, haar gemeentesecretaris, de bur
gerlijke partijstelling van eiseres, clie 
genoemcle Faque heeft vergoecl, tegen de 
beklaagde, gecleeltelijk aansprakelijk voor 
het ongeval, niet ontvankelijk te verkla
ren, daar de indeplaatsstelling bepaald in 
artikel 22 van de algen•ene verzekerings
wet van 11 jtmi 1874 niet van toepassing 
is, 

te1·wijl, bij haar in hoger beroep regel
matig genomen conclusie, eiseres hoofcl-

zakelijk had aangevoerd dat « de aard van 
het contract wordt bepaald door de be
doeling van de partijen en door de wijze 
waarop zij het in toepassing hebben ge
bracht ; dat men in dit geval ziet (volgens 
de overgelegde cijfertabellen) hoe de 
concluante (eiseres) bij de bereke1ung van 
de vergoeiling strikt in aclit heeft geno
men de werkelijke kosten en de werkelijke 
wedde van de getro:ffene, jtust in de mate 
als voorgeschreven bij de gecoordineerde 
wetten betre:ffende de arbeidsongeval
len », en tegen de eerste rechter als grief 
inbrengt « die doorslaggevende bestand
delen volleclig te hebben verwaarloosd » 
waaruit, zonder dat het probleem moest 
worden beschouwd vanuit het oogptmt 
van de niet toegepaste bepalingen van 
artikel 16, voortvloeide dat de uitkerin
gen van de concluante kennelijk het 
strikt karakter van schadevergoedingen 
vertoonden en dat de verzekeringspolis, 
zoals zij werd toegepast, wel een verzeke
ring van zaken was, wat de wettelijke 
indeplaatsstelling van de verzekeraar 
meebracht >>; door te zeggen dat de bur
gerlijke partij geen middel voordraagt 
dat niet reeds door de eerste rechter be
antwoord was, de bewijskrach;; van de 
conclusie van eiseres wordt miskend 
(schending van de arr.ikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek) 
alsmede die van het beroepen vonnis 
(schending van dezelfde wetsbepalingen); 
het arrest in ieder geval geen antwoord 
geeft op h et middel hieruit afgeleid dat 
de vergoeding werd berekend zoals inzake 
verzekering-arbeidsongevallen en niet zo
als artilrel 16 van de polis zulks voor
schrijft (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat de verwerping van 
het eerste en het derde middel tot gevolg 
heeft dat de in de middelen aangevoerde 
onregelmatigheden, zelfs a l waren zij 
bewezen, geen invloed zouden hebben 
op de wettelijkheid van de bestreclen 
besclukking ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is wegens het ontbreken va.n be
lang; 

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

17 april 1972. - 2e kamer. - Voo7'
z·itte?·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve7·, de 
H. Capelle. - Gelijlcltticlende conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite7'8, de HH. Dassesse en Planche 
(deze laatste van de balie te Brussel) . 
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2• K.AlVIER. - 17 april 1972. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- VERWEERVAN DE BEKLAAGDE IS ON
BEANTWOORD GEBLEVEN.- NIET GE 
l\iOTIVEERDE BESLISSING. 

20 GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. -KOSTEN VAN RET DESKUNDI
GENVERSLAG. - VERSLAGEN DOOR 
NIETIGHEID AANGETAST. -BEKLAAGDE 
VEROORDEELD IN DEZE KOSTEN. -
0NWETTELIJKHEID. 

30 CASSATIE. - OMVANG. - STR.I\F
ZAKEN. - ARREST VERNIETIGD IN 
ZOVER RET DE VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE DOOR DE EERSTE RECHTER 
IN DE GEZAMENLIJKE KOSTEN VAN DE 
STRAFVORD;ERING ONWETTELIJK HEEFT 
BEVESTIGD.- VERNIETIGING BEPERKT 
TOT DIT BESCHIKKE)jTDE GEDEELTE. 

1 o Niet gemotivee1·d is de beslissing die de 
belclaagde op de st·rajvo?·de1·ing ve?'OO?'
deelt zonde1· te antwoo?'den op een do01· 
hem ?'egelmatig bij conclusie voo?·ged?·a
gen venvee1· (1). (Grondwet, art. 97 .) 

2o De belclaagde die schuldi g ve?·lclaa1·d en 
ve?·oo?·deelcl is, behoeft de lcosten van de 
deslcundigenve1·slagen niet te d1'agen, 
wannee1· deze doo1· nietigheid zijn aan
getast (2). (Impliciete oplossing.) (Sv., 
art. 162, 194 et 211.) 

3° lVannee?' een a?'?'est ve1'1~ietigd wo?'Clt op 
g?'Ond alleen dat de st?·aj?·echte?' de ve?'
oO?·deling van de belclaagde doo1· cle 
ee1·ste 1·echtm· in de gezamenlijlce lcosten 
van de stmjvo?·de1·ing onwettelijlc heeft 
bevestigcl, i s cle ve1·nietiging bepe1·lct 
tot clit beschilclcencle gecleelte (3) . 

(BOUILLEZ, T. DELEPINE, VANDENBERGHE 
EN NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP « DE 
VERENIGDE PROVINCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 

(1) Cass., 10 april 1972, sttpm, blz. 745. 
(2) Men raadplege cass., 9 juli 1928 (Bttll. 

en PASIC., 1928, I, 226). 

arrest, op 14 oktober 1.971 door het Hof 
vau beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
zich in cassatie te voorzien tegen aile 
strafrechtelijke en burgerlijke beschik
kingen van het arrest; 

I. Over het middel afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond, 
wet, 

doo?'dat, nu het vaststaat dat het hof 
van beroep, na bij arrest van 28 novem
ber 1969 het beroepen vonnis te hebben 
teniet gedaan, in zoverre dit uitspraak 
had gedaan over de telast.legging van 
dronkenschap aan het stuur, dan wijzi
gend, heeft verklaard dat de strafvorde
ring betreffende die feiten vervallen is 
door verjaring en, voor het overige, a lvo
rens verder ten gronde uitspraak te doen, 
een deskundige heeft gelast advies uit te 
brengen over de plaats van de getroffene 
toen deze aangereden werd door eisers 
wagen, zonder evenwel uitspraak te doen 
over de geldigheid van de verslagen die 
de gerechtelijke deskundige Bataille tij
dens het onderzoek had neergelegd, het 
bestreden arrest, dat evenmin als het 
vorige de geldigheid van de verslagen na
gaat, het beroepen vonnis teniet doet, 
voor zover ·dit niet was t eniet gedaan bij 
voornoemd arrest van 28 november 1969, 
doch hierbij duidelijk zegt dat die ver
nietiging niet slaat op de veroordeling in 
de kosten die de eerste rechter ha~l uitge
sproken, 

zoncle1· te antwoonlen op de conclusie, 
namens eiser voor het hof van b eroep op 
de terechtzittingen van 12 maart en 
15 september 1971 regelmatig neergelegd, 
waariil deze uitdrukkelijk verwees naar 
de conclusie, namens hem ter terecht
zitting van 30 olttober 1969 genomen ten 
betoge dat de verslagen van de gerechte
lijke deskundige Bataille n:ietig waren, en 
uit de debatten moesten worden geweerd, 
waaruit volgt dat het bestreden arrest 
niet regelmatig m et redenen is omkleed, 
vermits het Hof zich in de onmogelijk
heid bevindt om nate gaan of het hcf van 
beroep die verslagen a ls nietig heeft 
beschouwd - in walk geval de bevesti
ging van de veroordeling in de kosten, 
die door de eerste r echter werd uitge
sproken, onwettelijk is - dan wei inte
gendeel het middel ongegrond heeft ge
acht : 

(3) Cass., 25 maart 1057 (Bttll. en PAsiC., 
1957, I, 889). Men raadplege cass., 19 sep
tember 1960 (ibid., 1961, blz. 68) en 24 mei 
1965 (ibid., 1965, I, 1026). 
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Overwegende dat het middel zich ertoe 
beperln kritiek te oefenen op het arrest, 
voor zover het de bij het beroepen vonnis 
uitgesproken veroordeling van eiser in de 
kosten bevestigt ; 

Overwegende dat de in het middel aan
gehaalde conclusie, waarin de nietigheid 
van de verslagen van de door de onder
zoeksrechter aangestelde deslnmdige werd 
ingeroepen, het hof van beroep verzocht 
-te bevelen dat die verslagen zouden wor
den uitgesloten van de de batten; 

Overwegende dat het hof van beroep 
weliswaar geen antwoord heeft gegeven 
op die conclusie, maar clat uit het arrest, 
vergeleken met het beroepen v01mis, 
blijkt dat het zich ertoe beperkt heeft de 
veroordeling in de kosten, die door de 
eerste rechter werd uitgesproken, te be
vestigen, zonder diens reclenen over te 
nemen, en eigen redenen heeft aangevoerd 
zonder acht te slaan op de deslumdigen
verslagen, die zogezegd door nietigheid 
zijn aangetast ; 

Overwegende dat de onregelmatigheid, 
in het middel ingeroepen, aldus geen in
vloed heeft op de wettelijkheid van de 
in de voorziening bestreden beslissing, 
met uitzondering van de beslissing waar
bij de door de eerste rechter u:itgesproken 
veroordeling in de kosten van de straf
vordering wordt bevestigd, voor zover in 
die kosten zijn opgenomen de kosten van 
de deslumdigenverslagen d:ie volgens 
eisers conclusie door nietigheid waren 
aangetast; 

Dat, in die mate, het arrest dat geen 
antwoord geeft op eisers conclusie, niet 
regelmatig met reclenen is omkleed en het 
middel derhalve gegrond is ; 

II.' Overwegencle dat, met betrekking 
tot de overige in de voorziening bestreden 
beslissingen :' 

1° wat de beslissingen op de strafvor
dering betreft : 

de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen war
den na.geleefd en de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

2° wat de beslissingen op de bm·gerlijke 
rechtsvorderingen hetreft : 

eiser geen enkel ander micldel aanvoert 
als dat betreffende de veroordeling in de 
kosten van eerste aanleg, welk middel 
hierboven werd overgenomen en beant
woord; 

Om die redenen, vernietigt he~; bestre
den arrest, in zoverre het, onder bevesti-

ging van het beroepen vonnis, eiser in de 
kosten van eerste aanleg heeft veroor
deeld, in zoverre in die kosten zijn opge
nomen die van de deslnmdigenversla.gen 
waarvan de wettelijkheid was betwist ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eis:lr in de helft van de kosten; 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar h et Hof van beroep te Luik. 

-17 april 1972. - 2e kamer. - Voo?"
zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. - Clason. - Gelijkluiclende conchtsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Simont. 

2e KAMER. - 17 april 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERliUJN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - ARREST 
OP TEGENSPRAAK DAT DE BEKLAAGDE 
VEROORDEELT 01\f AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJEN DE DOOR HUN GEVORDERDE 
VERGOEDINGEN TE BETALEN. - RECH
TER WIENS RECHTSPRAAK UITGEPUT IS, 
ZELFS INDIEN HIJ DEZE VERGOEDINGEN 
« PROVISIONEEL » TOEKENT. ON
MIDDELLIJK CASSATIEBEROEP ONTVAN
KELIJK. 

De 1·whtsmacht van het hoj van be1·oep, 
zetelend i1~ st1·ajzaken, is ~titgeput doo1· 
een an·est op tegenspraak dat, na clefi
?~itiej uitspraak te hebben gedaan op 
cle stmjvo1·de1·ing, de beklaagde ve?·
oo?·cleelt om aan de b~t?·ge?·lijlce pa1·tijen 
de do01· hen gevo1·de?·cle ve1·goeclingen te 
betalen. Dit an·est staat cl~ts voo1· onmid
dellijk cassatiebemep 07Jen, zeljs zo cle 
?"echte?· deze ve1·goeclingen « p1·ovisioneel " 
toelcent (1). 

(DECHENEUX, T. NAA"il'ILOZE VENNOOT
SCHAP « ANSUL INTERNATIONAL », DE 

(1) Cass., 21 april 1969 (An. cass., 1969, 
biz. 782) en 9 februari 1971 (ibid., 1971, 
biz. 559). 
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MAYER EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« GUENOUN ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 januari 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre 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 ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen eiser zijn in
gesteld : 

Overwegende dat, hoewel het arrest de 
civielrechtelijke beslissingen van de eerste 
rechter bevestigt en laatstgenoemde aan 
de verweersters, de naemloze vennoot
schap « Ansul " en de naamloze vennoot
schap « Guenoun », verschillende « pro
visionele " vergoedingen toekent, de 
recht.smacht van het hof van beroep met 
betrekking tot de rechtsvorderingen van 
de drie tegen eiser gestelde burgerlijke 
p artijen is uitgeput ; 

Overwegende dat deze geen enkel mid
del aanvoert ; 

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

17 april 1972. - 2e kamer. - Voor
zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Capelle. - Gelijlchtidende conchtsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-gl'meraal. 

2e KAMER. - 17 april 1972. 

lO WEGVERKEER. - VERVALLENVER
KLARING VAN RET RECHT TOT STUREN. 
- SAMENLOOP VAN ll'liSDRIJVEN. -
MISDRIJF STRAFBAAR MET VERVALLEN
VERKLARING.- ZWAARSTE STRAF DIE 

(1) llfen raadplege cass., 16 juni 1947 (Bull. 
en PAsiC., 1947, I, 283). Over de draagwijdte 
van artikel 39 (wet van 15 april 1958, art. 3) 
van de wet betreffende de poiitie over het weg
verkeer (coordinatie van 16 maart 1968), zie 

BETREKKIN G HE EFT OP EEN MISDRIJF 
DAT NIET MET VERVALLENVERKLARING 
WORDT GESTRAFT. - . VERVAL NIETTE
MIN VAN TOEPASSING. 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- VERVALLENVERKLARING VAN RET 
RECHT TOT STUREN. MISDRIJF 
STRAFBAAR MET VERVALLENVERKI·A
RING.- ZWAARSTE STRAF DIE BETREK
KING HEEFT OP EEN MISDRIJF DAT NIET 
MET VERVALLENVERKLARING WORDT 
GESTRAFT.- VERVAL NIETTEMIN VAN 
TOEPASSING. 

3° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERV ALLENVERKLARING VAN 
HET RECHT TOT STUREN. - BESLISSING 
VERNIETIGD OMDAT DE RECRTER ON
WETTELIJK BESLIST HEEFT DAT GEEN 
VERY ALLENVERKLARING l\10CHT WOR
DEN UITGESPROKEN. - VOLLEDIGE; 
VERNIETIGING. 

4° CASSATIE. - 0MVA.NG . - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING. - VooR
ZIENING IN CASSATIE VAN HET OPEN
BAAR lVIINISTElUE TEGEN DE BEKLAAG
DE EN TEGEN DE PARTTJ DIE VOOR HEM 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK IS 
VERKLAARD. CASSATIE VAN DE 
BESI,JSSING TOT VEROORDELING VAN 
DE BEKLAAGDE.- CASSATIE VAN HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE TOT VER
OORDELING VAN DE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE P ARTIJ. 

1° en 2° In geval van samenloop van mis
d?·ijven ~tit hoofde vwn een waa?·van de 
1·echte1· de ve1·vallenve?·lcla1·ing van het 
1·echt tot st~wen mag of moet uicspnlcen, 
mag of moet deze st;raf w01·den uitge
sp?·olcen ondm· de omstandigheclen be
paalcl 1:n de wet, zelfs wannee1· de enige 
dooi· de 1·echter toegepaste st?·af, de 
zwaa1·ste, de stmf is die bet?·elclcing heeft 
op het misd1·ijf dat niet met ve1·vallen
ve?·lcla1·ing wo1·dt gestmft (1). (Wet be
treffende de politie over het wegver
keer, gecoordineerd de 16e maart 1968, 
art. 38 en 39; S.W., art. 61, 65 en 100.) 

30 W annee1· een ve1·oo?·delend vonnis wo1·dt 
ven~ietigd omdat de 1'echte1· heeft beslist 
dat een ve?·vallenve?·lcla?·ing van het 1·echt 
tot stu1·en niet wettelijlc leon ~vo1·den uit-

Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 
1955-1956, Pari. st., Memorie van toelichting, 
nr. 397-1, biz. 14 en 15; Rep. pmt. du d1·. belge, 
v 0 Voi1·ie (usagm·s de b) (Police du ?'Ottlage), 
nrs. 301 en vlg. 
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gesp1·olcen, slaat de ve1·nietiging op de 
gehele ve1'oo1·deling (1). 

4o De cassatie, op de voo1·ziening van het 
openbaa?' ministe1·ie, tegen de be.Jclaagde 
en tegen de pw·tij die voo1· hem bu1·ge1·-
1'echtelijk aansp1'akelijlc is ve1·lclaw·d, van 
de beslissing tot ve1·oo1·deling van de 
belclaagde b1·engt de cassatie mede vctn 
de beslissing, waa1·bij deze pa1·tij bu1'
gen·echtelijlc aanspmlcelijlc wo1·dt ve?'
lclaanl voo1· de ve1·oo1·deling van de be
lclaagde (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI, 
T. J. EN L. BUYTAERT.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 oktober 1971 in hager beroep 
gewezen door d e Correctionele Rechtbank 
te Hoei; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen de eerste verweerder is inge
steld; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 38 en 39 van de 
wet betreffende de politie van het weg
verkeer (gecoordineerd op 16 maart 1968), 

doo?'dat, na t e hebben beslist dat de 
t egen verweerder aangevoerde telast;leg
gingen bewezen waren gebleven en na de 
enige straf van gevangenis en geldboete 
die b ij de beroepen beslissing werd opge
legd te hebben bevestigd, het vonnis 
erop wijst dat de vervallenverklaring van 
het recht een voertuig te besturen, die 
bij genoemde beslissing werd opgelegd, 
onwettelijk is op grand dat « wa1meer een 
zelfde feit een verkeersdelict... en een 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf van 
slagen of verwondingen door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg oplevert .. . , de 
bij het wegverkeersreglement voorge
schreven straf moet worden toegepast, 
zonder rekening te houden met de ver
vallenverklaringen van het recht een 
voertuig te b esturen, die het gecontra
ventionaliseerde wanbedrijf van slagen 
of verwondingen door onvoorzichtigheid 
kunnen verzwaren >>, en dientengevolge 

(J) Men raadplege cass., 5 ma.art 1951 (Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 453); 20 november 1967 
(A1·1·. cass., 1968, blz. 398); 7 september 1971, 
sttpm, blz. 20. 

(2) Cass., 20 december 1071, supm, blz. 390. 

besli st dat er geen grand bestaat om 
verval van dat recht uio t e spreken, 

te1·wijl krachtens voornoemd artikel 38 
· dit verval altijd kan worden opgelegd, 
wanneer de veroordeling is uitgesproken 
wegens docling of verwonclingen, en 
luachtens voornoemd artikel 39 dat ver
val ook kan worden uitgesproken, wan
neer met toepassing van artikel 65 van 
h et Straf\vetboek, de door de wet betref
fende de politie van het wegverkeer op
gelegde vrijheidsstraffen en gelclboeten 
niet werden uitgesproken : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verweerder veroordeelt wegens het ge
contraventionaliseerd wanbedrijf van on
opzetteliJke slagen of verwondingen en 
wegens overtrading van de artikelen 15-1, 
16-2, 17, 18 en 27-1 van het wegverkeers
reglement van 14 maart 1968; 

Overwegende da~ het beroepen vonnis, 
op dat ptmt bevestigd bij het bestreden 
vonnis, vaststelt dat de misdrijven be
staan in een zelfde feit en derhalve slechts 
tot toepassing van een enkele straf aan
leiding kunnen geven, welke straf over
eenkomstig artikel 65 van het Strafwet
boek de zwaarste moet zijn; 

Overwegende dat, zoals erop wordt 
gewezen in het bestreden vonnis, de 
overtreclingen van voornoemd wegver
keersreglement, weliswaar, Juachtens ar- 
tikel 29 van de wet betreffende de politie 
van het wegverkeer (gecoorclineerd op 
16 maart 1968), gestraft worden met 
zwaardere straffen dan die opgelegd voor 
het gecontraventionaliseerd wanbedrijf 
van onopzettelijke slagen of verwondin
gen; 

Overwegende echter dat blijkt uit de 
artikelen 38 en 39 van voornoemde wet 
en uit de algemene opzet van de bepalin
gen ervan, dat in geval van samenloop 
van misdrijven, uit hoofde van een waar
van de rechter de vervallenverldaring 
van het recht om een voertuig te bestm·en 
mag of moet uitspreken, dit verval mag 
of moet worden uitgesproken onder de 
omstandigheden bepaald in die wet, 
zelfs wanneer de zwaarste st.raf, die aileen 
mag worden uitgesproken, betrekking 
heeft op een misdrijf uit hoofde waarvan 
de rechter zulke vervallenverklaring niet 
mag uitspreken ; 

Dat, door te weigeren dit verval uit te 
spreken om de enige reden die in het 
micldel is overgenmnen, het bestreden 
vonnis zijn beslissing niet wettelijk met 
redenen heeft omkleed ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegencle dat de vervallenver-
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ldaring een bestanddeel is van de straf, 
zodat de onwettelijld1eid van d e beslissing 
betreffende die vervallenverklaring, de 
vernietiging van de ganse veroordeling 
m eebrengt; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de r echtsvordering 
van het openbaar ministerie tegen de 
tweede verweerder, civielrechtelijk aan
sprakelijke partij : 

Overwegende dat de v ernietiging, op de 
voorziening van h et openbaar ministerie 
tegen de b eklaagde en t egen de voor deze 
civielrechtelijk aansprakelijke partij, van 
de beschild{ing waarbij beklaagde wordt 
veroordeeld, d e vernietiging meebrengt 
van de beschild{ing waarbij die partij 
civielrechtelijk aansprakelijk wordt ver
k laard voor die veroordeling ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveel t dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk verniet.igde beslissing ; 
veroordeelt de verweerders in de kosten ; 
verwijst de zaak n aar de Correctionele 
Rechtbank te Luik, zitting houdende in 
hoger beroep . 

17 april 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. P errichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Closon. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. D etournay, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 18 april 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VOORZIENING V A.N DE BURGERLIJKE 
PARTIJ . - V oORZIENING GERICHT TE
GEN DE BESLISSINC+ OP DE STRA.FV01{
DERING. - 0 NTVANRELIJKHEID BE
PERKT TOT DE VEROORDELING VAN 
DEZE BURGERLIJKE PARTIJ IN DE DOOR 
RET OPENBAAR l\HNISTERIE GEJVIAAKTE 
VERVOLGINC+SKOSTEN. 

(1) Cass., 27 maart 1972, su1n·a, biz. 713. 
In het onderhavige gevai was d e strafvorde
ring ingesteid wegens stelling van burgerlijke 
partij door eiser voor de onderzoeksrechter; 
het bestreden arrest veroordeeit de burgerlijke 
partij in de kosten van de strafvordering. 

2° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. - V ALSHEID IN GE
SCHRIFTEN.- BEDRIEGLIJK OPZET.
SOEVEREINE BEOORDELJNG IN FEITE. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- VOORZIENING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ . - MIDDEL GERICHT 
TEGEN EEN BESLISSING DIE AAN ElSER 
GEEN NADEEL KON BEROKKENEN. 
NIET-ONTV ANRELIJKHEID. 

1° De voo1·ziening van de bu?·ge1·lijlce pa1·tij 
tegen de beslissing op de stmjv01·de?·ing 
is enlcel ontvankelijlc in zove1· ze betn;lc
lcing heejt op de veroo1·deling van cleze 
pa1·tij in de Tcosten van deze vo1·de1·ing. 
(Impliciete oplossing) (1). 

2° Het bestaan van het bed1·ieglijlc opzet, 
bestanddeel van de m isdaacl van vals
heid in gesclwijten, w01·dt soeveTein doo?' 
de jeitem·echter in f eite beoo1·deeld (2). 
(Grondwet, art. 95.) 

3° Niet ontvanlcelijlc bij gebrelc aan belang 
i8 het doo1· de bu1·ge1·lijlce pa1·tij aange
voe?·de middel tegen een beslissing, die 
ham· geen nadeel leon be?·olclcenen (3). 

(PAUWELS, T. DUFOUR.) 

ARREST. 

HET HOF ; -·- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 november 1971 door h et 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Overwegende dat eiser , burger lijke 
partij, geen bijzonder middel inroept; 

II. In zover d e voorziening gericht is 
t egen de beslissing over de civi('llrechte
lijke vordering : 

Over de eerste twee middelen sam en, 
afgeleid, 

het ee1·ste , uit de schending van d e 
artikelen 1320 en volgende van het Bur
gerlijk W etboek, 

(2) Cass., 9 juli 1956 (Bull. en PASIC., 1956, 
I , 1262) ; raadpl. cass., 19 februari 1968 (An. 
cass., 1968, biz. 814). 

(3) R.aadpl. cass., 21 februari 1955 (Bull. 
en PASIC., 1955, I, 678); 10 mei 1969 (An. 
cass., 1969, biz. 874). 
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doonlctt het bestreden arrest, hoewel het 
aanneemt dat de door verweerder opge
maakte verslagen de werkelijld1eid te 
kort doen, verweerder nochtans van 
·de telastlegging van valsheid in geschrif
ten en gebruik ervan vrijspreekt om de 
reden dat het niet vaststaat dat zulks 
geschiedde met bedrieglijk opzet of met 
het oogmerk om te schaden, 

te1·wijl verweerder, door inbreuken op 
wettelijke verplichtingen van sociale- en 
:fiscale aard te verzwijgen en valselijk te 
vermelden dat bepaalde personen aan die 
verplichtingen hadden voldaan, niet ai
leen schade heeft berokkend aan de Bel
gische Staat, zijn werkgever, die de ont
cloken bijch·agen, boeten en belastingen 
heeft moeten clerven, maar ook aan eiser 
en andere zelfstandigen die hogere beta
lingen hebben moeten verrichten, 

terw-ijl verweerder valselijk heeft ver
meld dat D.K. in 1960 het hanclelsregister 
van haar echtgenoot overnam, wanneer 
in werkelijld1eid u.it de elementen van het 
dossier blijkt dat zijzelf in het bezit was 
van een inschrijving sedert 1949 voor 
handel in oude metalen, welke zij in 1960 
liet wijzigen om een kruideniershandel 
uit te oefenen, en clat haar echtgenoot 
nooit een handelsregister bezat, zodat 
het arrest de bewijsluacht van deze in
schrijvingen miskent; 

het tweecle, uit de schending van d e 
artikelen 193 tot 196 van het Strafwet
boek, 

cloonlat het arrest verweerder van de 
telastlegging van valsheid in geschriften 
vrijspreekt, 

tenvijl er ten deze ongetwijfeld intellec
tuele valsheid voorhanden was en het 
bedrieglijk opzet of het oogmerk om te 
schaden voldoende bleek u:it de omstan
digheid dat verweerder gehandeld had 
om wederrechtelijke voordelen aan be
paalde personen te verschaffen en wist 
welke nadelige gevolgen deze handelwijze 
zou medebrengen voor de Belgische Staat 
en andere belanghebbenden, zodat er ten 
d eze geen spraak kan zijn van goede 
trouw of verg:issing : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aam1eemt dat twee van de bestanddelen 
van het misdrijf van valsheid in ge
schriften, de verchaai:ing van de waarheid 
en de mogelijld1eid van sch ade, ten deze 
aanwezig zijn; dat het derhalve de be
wijskracht van de in het eerste middel 
vermelde stuld~en niet miskent; 

Overwegende dat het arrest verweercler 
vrijspreekt omclat een derde bestandcleel 

van het misdrijf, het bedrieglijk opzet of 
het oogmerk om te schaden, niet bewezen 
is; 

Overwegende dat deze beoordeling v an 
de feitenrechter soeverein is ; 

Dat de middelen niet ktmnen aangeno
men worden ; 

Over het derde midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 193, 196 en 
197 van het Strafwetboek, 

cloonlat het arrest verklaart dat de 
verjaring van de strafvordering gestuit 
werd door de vordering tot onderzoek 
van 9 m ei 1969, 

te1·wijl de ten laste gelegde feiten mis
daden uitmaken zodat de strafvordering 
slechts d oor verloop van tien jaren ver
jaart : 

Overwegende dat eiser er geen belang 
bij heeft het arrest te beluitiseren in 
zover het verklaart dat de verjaring van 
de sorafvordering gestuit werd door de 
vorclering tot onderzoek van 9 mei 1969; 

Dat h et middel niet ontvankelijk is ; 

Over het vierde middel, door eiser hier
uit afgeleid clat hij op grand van arti
kel 136 van het Wetboek van strafvorde
ring tot schadevergoeding jegens ver
weeJ:der diende veroordeeld te worden, 
hetgeen niet geschiedde : 

Overwegende dat het middel bij gemis 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

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

18 apri l 1972. - 2e kamer. - Voo·r
zitte?·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Naulaerts.- Gelijkluidencle conclu.sie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 april 1972. 

1o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - MIDDEL 
TEN BETOGE DAT DE VERDEDIGINGS
RECHTEN VAN DE BEKLAAGDE ZOUDEN 
GESCHONDEN ZIJN 01\ffiAT VAN EEN 
DOOR ZIJN RAADSMAN NEERGELEGD 
DOSSIER GEEN INVENTARIS IS OPGE
lVIAAKT. - MIDDEL DAT UITGAAT VAN 
DE LOUTERE ONDERSTELLING DAT DIT 
DOSSIER ONVOLLEDIG IS. - NIET-ONT

V ANKELIJKHEID, 
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20 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -MID
DEL DAT EEN SCHENDING VAN DE VER
DEDIGINGSRECHTEN VAN DE BEKLAAG
DE AANVOERT WEGENS DE OlVISTANDIG
HEID DAT VAN EEN DOOR ZIJN 
RAADSli'LAN NEERGELEGD DOSSIER GEEN 
INVENTARIS IS OPGEMAAKT . - MIDDEL 
DAT UITGAAT VAN DE LOUTERE ONDER
S'.rELLING DAT DIT DOSSIER ONVOLLEDIG 
IS.- NIET-ONTVANKELIJKHEID . 

30 CASSATIEMIDDELEN.- STRAFZA
KEN.- STRAFVORDERING.- VEROOR
DELING WEGENS VALSHEID IN AUTHEN
TIEKE GESCHRIFTEN . - .MID DEL HIER
UIT AFGELEID DAT RET FElT ALS 
V ALSHEID IN PRIVATE GESCHRIFTEN 
MOEST WORDEN GEKWALIFICEERD. -
STRAF BLIJFT GERECHTV AARDIGD, ZELFS 
INDIEN HET MIDDEL GEGRON D WAS.~ 
NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL. 

1o en 2° Niet ontvanlcelijk bij geb?"elc aan 
belang is het middel dat, onde?' aanvoe
?'ing van een schencling van cle ve?·clecli
gings?·echten ·van cle belclaagcle, uitgaat 
van cle lottte?'e onde?·stelling clat een niet
ge'inventm·isee?·d clossie?' cloo?' cle ?'aads
man van de belclaagde nee?'gelegd onvol
leclig is (1). 

3o f..T iet ontvanlcelijk bij geb?·elc aan belang 
is het middel hientit afgele-id clat het f eit 
gelcwali ficee?'Cl als valsheid in attthentielce 
gesclwijten en waa?'VOO?' eise?' we?'d ve?'
oO?·deeld, als valsheid in p1·ivate ge
sch?-ijten had moeten gelcwali(icee?'d WO?'
den, te?·wijl de ttitgesp?'Olcen st?·af binnen 
de wettelijlce gnnzen blijjt clie voo?· dit 
laatste misd?·ijf zijn vastgesteld (2). (Sv., 
art. 411 en 414.) 

{VAN HEURCK EN DEJONGHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het b estreden 

(1) Vgl. cass., 15 september 1961 (Bull. en 
PASIC., 1962, I, 69); 17 oktober 1963 (ibid., 
1964, I, 171) ; 20 februari 1970 (A?'?' , cass ., 
1970, biz. 582) en 4 januari 1971 (ibid., 1971, 
biz. 426). 

(2) Raadpl. cass., 9 november 1953 (Bull . 
en PASIC., 1954, I, 174); 8 oktober 1956 
(ibid., 1957, I, 97); 22 januari 1962 (ibid., 
1962, I, 603); 23 maart 1971 (A?'?' . cass., 1971, 
biz. 708) . 

arrest, op 10 november 1971 door bet 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet en van de rechten van de verdediging, 

doo?·dat het bestreden arrest de telast
legging ten aanzien van eerste eiser bewe
zen verklaart in zover in de akte valselijk 
vermeld werd dat de genaamden Bals, 
V an Borm en Mistler aandeelhouders of 
vertegenwoordigers van aandeelhouders 
waren en dat zij nieuwe aandelen in
schreven, en ten aanzien van tweede eiser 
d e telastlegging bewezen verklaart met 
d e enige beperking dat niet bewezen is 
dat hij zich valselijk als aandeelhouder 
zou hebben laten doorgaan, 

tenoijl in h et zittingsblad van 13 okto
b er 1971 van de I6e kamer van h et hof 
van beroep door de griffier vastgesteld 
wordt dat de raadsman van de eisers een 
" niet-inge'i:nventariseerd dossier neer
legt » en in dat dossier talrijke stukken 
van verdecliging zijn, zoncler invent aris 
en zoncler nummering, zich bevinclend in 
verschillende kaften, en het in die om
stancligheden onmogelijk is na te gaan of 
dit dossier volledjg is en de regelmaat 
van bet b estreden arrest te onderzoeken : 

Overwegende dat de eisers niet preci
sel·en waarin de beweerde schencling van 
artikel 97 van de Grondwet zou bestaan ; 

Overwegende dat zij, wat betreft de 
beweerde schending van de rechten van 
de verdediging, niet beweren dat bet 
dossier, clat door htm raadsman neerge
legd werd en waarvan zij de inhoud moe
ten kennen, onvolledig is ; dat de grief, 
die van een loutere onclerstelling uitgaat, 
van b elang ontbloot is ; 

Dat bet middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Over h et tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 66, 195, 
196 van het Strafwetboek, 29, 34 van het 
koninklijk besluit van 30 november 1935 
houdende de geco6rdineerde wetten op 
de banclelsvennootschappen, vormend 
titel IX van boek I van bet Wecboek van 

In bet onderhavige gevai steide het bestre
den arrest va-st dat de optredende notaris 
wist dat de verklaringen van sommige com
paranten in de akte vals waren. Zie bierom
trent : RIGAUX en TRoussE, Les crime_s et les 
delits du Code penal, t . III, ms. 51, 106 tot J 28, 
170 en 1996. Zie ook cass., 26 oktober 1965 
(Bull. en PAsiC., 1965, I, 899). 
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koophandel, zoals gewijzigd door de wet 
van 30 juni 1961, 1317, 1319 en 1322 
van heb Bmgerlijk Wetboek, 

doonlat het bestreden arres b de telasb
legging ten aanzien van eerste eiser bewe
zen verklaart inzover in de akbe valselijk 
vermeld werd dat de genaamden Bals, 
Van Borrr1 en Mistler aa.ncleelhouclers of 
vertegenwoordigers van aancleelhouders 
waren en dat zij nieuwe aanclelen in
schreven, en ten aanzien van tweecle eiser 
de telasblegging bewezen verklaart rnet 
de enige beperking clat nieb bewezen is 
dat hij zich valselijk als aandeelhouder 
zou hebben laten doorgaan, 

te1·wi.jl 1° d e auohenbieke alde van 
kapitaalsverhoging, door eerste eiser op 
28 december 1967 opgesteld, niet tob 
voorwerp heefb de echtheid van de ver
klaringen zelf van Bals, Van Bonn en 
Mistler dat zij aancleelhouclers of ver
tegenwoordigers van aandeelhouders zijn 
en dat zij nieuwe aandelen inschreven, 
vast te stellen (schending van de arbikelen 
29 en 34 van het koninldijk besluit van 
30 november 1935) ; 2° de valse vermel
ding van deze hoedanigheden en deze 
aankoop in de aide van kapitaalsverho
ging derhalve geen valsheid in authen
tieke, maar in private geschriften is 
(schending van de artikelen 66, 195, 196 
van h et Strafwetboek, 1317, 1319 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het micldel het a.rresb 
kritiseert in zover het eiser veroordeelt 
wegens valsheid in authentieke geschrif
t en, hoewel, volgens eiser, de hem ten 
laste gelegcle feiten enkel een valsheicl in 
private geschrifben uitmaken ; 

Overwegende dat, zelfs indien de ten 
laste van eiser bewezen verklaarde feiten 
nieb onder toepassing van artikel 195, 
maar van artikel 196 van h et Strafwet
boek zouden vallen, de uitgesproken 
straf wettelijk gerechtvaarcligd zou blij
ven, weshalve h et middel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is ; 

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

Om die redenen, verwerpb d e voorzie
ningen; veroorcleelb de eisers in de kos
ten. 

(1) Ca.ss., 17 maart 1969 (A1'1'. cass., 1969, 
biz. 663). 

(2) Raaclpl. cass., 17 januari 1955 (Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 505). Inzake cle gewoonte 

18 april 1972. - 2e kamer. - Voor
zitte?·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Naulaerts. - Gelijlcluidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Houtekier. 

2e KAlliER. - 18 april 1972. 

1 o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VoORZIENING TEGEN RET 
VEROORDELEND ARREST. - MIDDEL 
GERICHT TEGEN DE BESCHIKKING VAN 
VERWIJZING NAAR DE CORRE CTIONELE 
RECHTBANK. - NIET-ONTVANKELIJK

HEID. 

2o ONTUCHT EN PROSTITUTIE. -
HOUDEN VAN EEN HUIS VAN ONTUCHT 
OF PROSTITUTIE. - VEROORDELENDE 
BESLISSING DIE V ASTSTELT DAT DE 
BEKLAAGDE DE ONTUCHT EN PROSTITU
TIE DULDDE EN ERUIT PROFIJT THOK. 
- WETTELIJKHEID. 

1 o N iet ontvanlcelijlc, tot staving van een 
voo1·ziening die enlcel tegen. het ve1'001'
delend a1'1'est we1·d ingesteld, is een mid
del dat ge1·icht is tegen cle beschilclcing 
van venvijzing nadT de C01'1'ect·ionele 
?'echtbanlc (1). 

2° Wettelijlc ge1·echtvaa1·digd is de beslissing 
die de belclaagde , exploitant van een 
d7·anlcslijte1·ij, ve1'001'deelt wegens het 
hmtden vctn een lmis van ontucht of 
]J1'ostitutie en vctststelt dat de belclaagcle 
e1· ontucht en p1·ostittttie dttldde en e1·uit 
profi.jt t1'0k (2). (S.W., arb. 380bis 2°.} 

(RAUDEWYN EN HERTEGONNl'i:.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 november 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid 1.ut de 
schencling van artikel 5, derde lid, van 

eens anclers ontucht of prostitutie te exploite
ren, zie cass., 27 janua.ri 1964 (ibid., 1964, 
I, 561) en 19 februari 1968 (A1'1'. cass., 1968, 
blz. 805). 
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de weo van 20 april1874 op d e voorlopige 
hechtenis, en van het enig artikel, num
m er XV, van de wet van 25 oktober 1919, 

doordat de raadkamer op 8 juni 1971 
de eisers h eeft verwezen naar d e correc
tionele rechtbank zonder in te gaan op 
het in conclusie gevraagde uitstel, 

tenvijl tussen de ontvangst van bet 
aangetekend bericht en de behandeling 
door de raadkamer, geen ·vierentwin
tig uren werkelijke toegankelijkbeid tot 
de gri·ffie en dus tot het dossier over
bleven, 

en t erwij l het negeren v an deze termijn 
een nietigheid m eebrengt die de rechten 
van· de v erdediging schendt en die door 
de vonnisgerechten werd behouden : 

Overwegende dat het middel gericht is 
tegen de verwijzing door de raadkamer, 
bescbikking waartegen geen cassatiebe- · 
roep wordt ingesteld; 

Dat het middel dus onontvankelijk is ; 
Over b et tweede en bet d erde rniddel 

sam en, 
het tweede, afgeleid uit d e schencling 

van artikel 380bis, 2°, v an h et Strafwet
boek, 

doo1·dat het arrest h e t; houden van een 
huis van ontucht en prostitutie afieidt 
u it een loutere aanwezigheid van eiser en 
schaarse bezoeken van eiseres, 

tenvijl geen p ersoonlijk en actief op- , 
treden van de beklaagden wordt aange
stipt, meer bijzonder op het ogenblik dat 
de diensters zich m et; ldanten afzonder
d en, of bij het bepalen van de vergoeding, 
of b ij h et ontvangen van dit beclrag; 

het de1·de, afgeleid uit d e schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordctt het arrest enkel een « louoere 
feitelijke mooivering van algemene aard » 
inhoudt en niet antwoordt op de door 
beklaagden genomen conclusie, in de
welke ze de telastleggingen hadden weer
legd, 

te1·w~jl de goedkenring van de eisers 
nader had n1oeten omschreven en bewe
zen worden, en bet louter gedogen of 
medeweten geen misdrijf is : 

Overwegende dat bet arrest voor bewe 
zen h oudt : dat in d e b edoelde inrichting 
de diensters zich openl ijk aanboden t ot 
geslachtsverkeer of aanrakingen op de 
geslachtsorganen, en daar inderdaad 
regelmatig toe overgingen ; da t eiser 
r egelmatig aanwezig was, de clienst;ers 
zijn aangestelden waren, en hij met. haar 
afrekende ; dai> eiseres m eer bijzonder de 
zaterdagavoncl in de inricbting bestelde 

en m et de k lanten verbruikte; dat beide 
eisers goedkeurden cla t diensters zich met 
klanten afzonclerden en h e t grootste dee! 
van de desbetreffencle vergoeding uitbe
taald kregen ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus de conclusies van de eisers doel
treffend beantwoordt en htm veroorde
ling, op grond van artikel 380bis, 2°, van 
het Strafwetboek, wettelijk rechtvaar
digt ; 

Dat de middelen niet ktmnen aange
nmnen worden ; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigbeid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de b eslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de e isers in d e kos
ten. 

18 april 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitter, de H . D elabaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Janssens. - Gelijklttidende conclusie , 
de H. Colard, advocaat;-generaal. - Plei
te?'S, de HH. U. Schep ers en .P. Van 
Eeckhaut (van de balie te Gent). 

2e KAMER. - 18 april 1972. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING. 
- BESLISSI NG DIE DE TERMEN VAN DE 
TELASTLEGGIN G PRECISEERT. - BE
KLAAGD E NIET VERWITTIGD. - GEEN 
WIJZIGING VAN DE FElTEN V L 'l' DE 
TELASTLEGGING OF VAN HUN KWALIFI
CATIE. - RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING N IET GESCHONDEN. 

H oewel de beklaagcle niet wercl ve1wittigd 
van ·de p1·ecise1·ing doo1· de 1·echter van 
de tm·men van de telastlegging, u:01·den 
de mchten van cle ve1·dediging niet ge
schonden wannee1· de in de telastlerJging 
bedoelcle feiten niet we1·den· gewijzigd en 
ze niet ande1·s wo?'Clen gekwalificee1·d (1). 

(1) Cass., 28 maart 1966 (B1<ll. en PASIC., 
1966, I, 979); raadpl. ca.ss., 19 september 
1966 en 3 mei 1967 (An·. cass., 1967, b li . 78 
en 1072); 5 januari 1971 (ibi d., 1071, blz. 428). 
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(CARETTE, T. DERUWE EN CONSORTEN.) ' 

ARR.EST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 12 november 1971 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover d e voorziening gericht is 
tegen de beslissi.J.•g over de strafvorde
ring: 

Over het miclclel afgeleid uit de schen
ding van de rechten van de verclecliging 
en van artikel 97 v an de Gronclwet, 

do01·dat het bestreden arrest , - naclat 
door beschikking van de raadkamer van 
de Recht bank van eerste aanleg te Brngge 
van 8 mei 1970 eiser verzonden werd als 
verdacht van te Torhout op 28 februari 
1969, clrie schulclbekentenissen, respec
tievelijk betrekkmg hebbende op een 
lenmg van 100.000 frank, een lening van 
400:000 frank en een inbewaargeving van 
obligaties voor een beclrag van 500.000 fr., 
zaken die hem niet toebehoorclen, be
drieglijk · te hebben weggenomen ten 
nadele van Deruwe Alida, en nadat door 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Brugge van 17 februari 1971 eiser 
werd vrijgesproken, - beslist clat eiser 
zich schulclig heeft gemaakt aan het hem 
ten laste gelegde feit, m et dien verstancle 
dat het niet ging om drie schulclbekente
nissen maar wel om een schuldbekentenis 
betrekking hebbencle op twee leni.J.1gen 
(een van 100.000 frank en een van 
400 .000 frank) en op een ontvangstbewijs ' 
van een inbewaargevmg van obligaties 
voor een beclrag van 500.000 frank, eiser 
clienvolgens, op grond van de alclus tegen 
hem bewezen verklaarde gewijzigcle te
lastlegging, op strafrechtelijk gebied ver
oordeelt en h em tevens veroorcleelt tot 
het betalen van een schaclevergoecling 
aan de burgerlijke partijen, zulks ioncler 
dat nit h et arrest of uit de zittings
bladen blijkt clat het hof van beroep 
eiser verwittigd heeft van cleze wijzi
ging van de telastlegging, 

tenvijl zocloencle de feitenrechter de 
rechten van de verdediging schendt, 
waaruit volgt dat hij zijn beslissing 
niet wettelijk rechtvaarcligt zoals vereist 
wordt door artikel 97 van d e Gronclwet, 
en dat niet aileen de veroorcleling op 
s'trafgebied m aar ook de claarop steu
nende veroorcleling op burgerlijk gebied 
vernietigd client te worden : 

Overwegende dat door vast te stellen 
dat het ten deze niet ging om drie schuld-

bekentenissen, respectievelijk betrekking 
hebbende op een leni.J.1g van 100.000 fr., 
een lening v an 400.000 frank en een 
inbewaargeving van obligaties voor een 
beclrag van 500.000 frank, zoals in de 
clagvaarcling wercl vermelcl, maar wel om 
een schulclbekentenis betrekking heb
bende op twee leningen van respectieve
lijk 100.000 frank en 400.000 frank, en 
een ontvangstbewijs van een inbewaar
geving van obligaties voor een bedrag van 
500.000 frank, het arrest noch een ander 
feit i.J.1 de plaats stelt van het in de 
telastlegging omschreven feit, noch clit 
feit anders kwalifi.ceert, maar zich ertoe 
beperkt cla termen van de t elastlegging 
te preciseren ; clat de rechter niet ertce 
gehouden is eiser ds ar·vml vooraf te 
verwittigen ; 

Overwegencle clat het arrest derhalve 
noch de rechten van de verclediging noch 
artikel 97 van de Grondwet geschonclen 
heeft; 

Dat het miclclel niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de civielrechte
lijke vorcleringen : 

Overwegencle clat eiser geen bijzoncler 
middel aanvoert; 

Om die r edenen, verwerpt de voorzie
ni.J.•g; veroordeelt eiser in de kosten. 

18 april 1972 . - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', d e H. D elahaye, raadsheer waar
nemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Naulaerts.- Gelijlclttidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bayart. 

2e KAJV[ER. - 18 april 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORJV[. - STR.AFZAKEN. - M:Ell'IORIE 

TOT STAVING VAN DE VOORZIENING. -
1\IJ:EJV[ORIE ll'IET EEN ONLEESBARE HAND
TEKENING EN ZONDER VERJV[ELDING 
VAN DE HOEDANIGHEID VAN DE ONDER
TEKENAAR.- HET HoF HOUDT GEEN 
REKENING ERMEE. 
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Het Hof houdt geen ?'ekening met een 
memo1·ie, neergelegd tot staving van een 
voo1·ziening in st?·ajzaken, welke een 
onleesbare handtekening dmagt en waa?'
in de hoedanigheid van de onde?·telcenaa?' 
niet wordt ve1·meld ( 1). 

(UYTTERHAEGEN EN DE SOMVILLE .) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 november 1971 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

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

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de ter griffie van het Hof van 
beroep te Gent op 26 november 1971 
neergelegde memorie, welke een onlees
bare handtekening clraagt « loco Mr. J . 
Bultinck, advocaat » en de hoedanigheicl 
van de ondertekenaar niet vermelclt, ver
werpt de voorzieningen; veroordeelt de 
eisers in de kosten. 

18 apri l 1972. - 2e kamer. - Voor
zitte?', de H. D elahaye, raaclsheu waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, de 
H. Naulaerts. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. J. Bultinck (van de balie 
te Gent) . 

3e KAMER. - 19 april 1972. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST-
PLICHTZAKEN. - MID DEL DAT SLECHTS 
BETREKKING HEEFT OP DE KENNIS 
GEVING VAN DE BESTREDEN BESLISSI NG . 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijlc is het middel tot staving 
van een voorziening tegen een beslissing 
van de he?·lcew·ings?·aad, dat enlcel be
t?·elclcing heejt op de lcennisgeving van de 

(1) Cass., 20 november 1961 (Bttll. en PASIC., 
1962, I, 349); 20 december 1967 (A1'1'. cass., 
1968, biz. 588) en de arresten vermeld in 
noot 2; 30 juni 1970 (ibid., 1970, biz. 1024). 

best1·eden beslissing (2) . (Dienstplicht
wet~en, gecoordineerd bij het konink
lijk besluit van 30 april 1962, art. 50.) 

( GILLESSEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 10 december 1971 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over de beide middelen samen, afge
leid, 

het ee1·ste, uit de schending van arti
kel 37, § 4, van de bij het koninklijk 
besluit van 30 april 1962 geco6rdineerde 
dienstplichtwetten, 

doordat de bestreden beslissing niet 
binnen acht dagen na de uitspraak ter 
kennis van eiser werd gebracht ; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 38, lid 3, gewijzigd door arti
kel 172, 3°, vervat in artikel 3 van de 
wet van 10 oktober 1967, en 40 van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, 

doordat aan de kennisgeving aan eiser in 
een Duitstalige gemeente van de in het 
Frans gestelde bestreden beslissing geen 
Duitse vertaling was toegevoegd : 

Overwegende dat deze grieven, die 
uitsluitend betrekking hebben op de 
ke1misgeving van de bestreden beslissing, 
vreemd zijn aan deze beslissing ; dat de 
middelen, derhalve, niet ontvankelijk 
zijn; 

Om die redenen, verwerpt d e voorzie
ning. 

19 april 1972. - 3° kamer. - Voo?·
zif.te?', de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Sury. - GeUjlclttidende conclusie, de 
H. Delange, aclvocaat-generaal. 

(2) Cass., 22 juni 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 987); men raa dplege cass., 17 november 
1971, sttpm, biz. 272 . 
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1 e KAMER. ,....- 20 april 1972. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAliUNG VAN DE BELASTBAllE GROND
SLAG BIJ VERGELIJKING MET SOORTGE
LIJKE BELASTINGPLICBTIGEN. - "\VET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 
ARTIKEL 248, §§ 1 EN 2. - KONThTK
LIJK BESLUIT VAN 4 MAART 1965, 
ARTIKEL 146. - BUITENLAl"'<DSE FIR
MA'S DIE I N BELGIE WERKZAAM ZIJN. 
- BELASTBARE INKOMSTEN MOGEN 
NIET LAGEit ZIJN DAN RET BIJ KONINK
LIJK BESLUIT V ASTGESTELDE MINilVIUli'L 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
'£INGEN. - BELASTINGEN VAl"'< NillT
VERBLIJFHOUDERS. - BUITENLANDSE 
FIRMA's DIE rNBELGI:if: WERKZAAM zrJN. 

RAMING VAN DE BELASTBARE 
GRONDSLAG BIJ VERGELIJKING llffiT 
SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. 
- WETBOEK VAN DE INKOMSTENBE 
LASTINGEN, ARTIKEL 248, §§ 1 EN 2. 
- KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 ll'lAART 
1965, ARTIKEL 146. - BELASTBARE 
INKOMSTEN l\WGEN NIET LAGER ZIJN 
DAN HET BIJ KONINKLIJK BESLUIT 
VASTGESTELDE lVIINilVIUlVI. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG BIJ VERGELIJKING lVIET SOORTGE
LIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. - vVET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 
ARTlKEL 248, §§ 1 EN 2. - KoNINK
LIJK BESLUIT VAN 4 1\'I:AART 1965, 
ARTIKEL 146. - BUITENLANDSE Fill
MA'S DIE IN BELGIE WERKZAAM ZIJN. 
- BELASTBARE INKOlVISTEN lVIOGEN 
NIET ·LAGER ZIJN DAN HET BIJ KONINK
LIJK BESLUIT VASTGESTELDE lliiNilVIUlVI. 
- VOORWAARDE BIJ § 2 VAN ARTI
KEL 146 GESTELD VOOR DE TOEPASSI NG 
VAN DEZE RAlVIINGSPROCEDURE VAN DE 
BELAS1'BARE INKOlliSTEN.- BEGRIP. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INK0l\£STENBELAS
TINGEN . - BELASTINGEN VAN DE NIET
VERBLIJl!'HOUDERS. - BUITENLANDSE 
FillMA'S DIE IN BELGIE WERKZAAlli 
ZIJN . - RAMIN G VA..."< DE BELASTBARE 
GRONDSLAG BIJ VERGELIJKING i\ffiT 
SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. 
- WETBOEK VAN DE INKOMSTENBE
LASTINGEN, ARTIKEL 248, §§ lEN 2. 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 lVIAA.RT 
1965, ARTIKEL 146. - BELASTBARE 
INKOMSTEN lVIOGEN NIET LAGER ZIJN 
DAN HET BIJ KON INKLIJK BESLUIT 

VASTGESTELDE l\HNllVIUM. - VOOR
WAARDE BIJ § 2 VAN DIT ARTIKEL 146 
GESTELD VOOR DE TOEPASSING VAN 
DEZE RAlVIINGSPROCEDURE VAN DE 
BELASTBARE Il\TKOMSTEN.- BEGRIP. 

1 o en 2° Bij geb1·eke van bew·ijskmchtige 
gegevens, wo1·den de buitenlandse finna's 
die in B elgie we1·lczaam zijn belast val
gens de ve?·gelijlcingsp?·ocedu?·e wam·van 
spmke in cwtilcel 24.8, § 1, lid 1, van 
het T¥etboelc van de inkomstenbelastin
gen ( 1), zonde1· dat de aldtts bepaalde 
inlcomsten lage1· mogen zijn clctn een 
bij lconinlclijk beslttit vastgesteld mini
mttm. (Wetboek van de inkomstenbel., 
art. 248, §§ 1 en 2, en koninklijk besluit 
van 4 maart 1965, art. 146.) 

3o en 4° In de zin van a1·tilcel 146, § 2, 
van het koninkl~jlc beslttit van 4· rnaa1·t 
1965 tot ttitvoeTing van a1·tikel 24·8 van 
het vVetboelc van de inlcornstenbelastin
gen, is de toeJJassing van cle ve?·gelij
lcingsp?·ocedw·e waa1·van sp1·alce in de 
§§ 1 en 2 van clit lacttste a1·tikel en in 
§ J van m·tilcel '/Mi, m.b.t. de inkornsten 
van lnoitenlandse finna's die in Belgie 
tce?·kzaam zijn, niet onde?'W01'pen aan de 
voo1·waa1·de dat deze bevesti.gen dctt zij 
zich op gene1·lei boekhottding lcttnnen 
be1·oepen, maa1· wel aan cle voo1·waa1·de 
dat geen bewijskmcht·ige gegevens W01'
den geleve1·cl, die vooTtvloeien uit een 
boelchottding wam·doo?' de aan de belas
ting oncle?'WO?'Pen tvinsten of baten htn
nen wo1·den vastgestelcl. 

( « SOCIETE FORESTIEJ!,E ET COl\ii\fERCIALE 
DU CONGO » ONDER\VORPEN AAN RET 
RECHT VAN DE REPUBLIEK ZAIRE, 
T . BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreclen 
arrest, op 29 maart 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het miclclel afgeleicl nit de schen
cling van artikel 13 van h et koninklijk 
besluit van 22 september 1937 genmnen 
ter uitvoering van de gecoorclineercle wet
ton betreffencle de inkomstenbelastingen, 

(1) Onder het ste!se! van de gecoordineercle 
wetten betreffencle cle inkomstenbe!as tingen, 
artikel 28, lid 2, en koninklijk b esluit van 
22 september 1937, artikel 13. 
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vervangen bij artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 16 april 1963, welk artikel 13 
.artikel 146 vormt van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek van de inkomst.enbe-
1astingen, 

doonlat het bestreden arrest vaststelt 
dat de eisende vennootschap aan de met 
het onderzoek van haar reclamatie be
laste inspecteur heeft geschreven dat 
« de in Belgie gedane verrichtingen opge
nomen zijn in d e boekhouding van de 
maatschappelijke zetel te Nioki " en " dat 
het kantoor te Brussel geen eigen boek-
11ouding heeft "· en dat het arrest, zonder 
de juistheid van die beweringen van 
-eiseres te on tkennen, niettemin beslist 
dat cleze laatste de voorwaarde vervult 
waaraan § 2 van voormeld artikel 146 
de toepassing van de minimum grond
slagen onderwerpt, op grond dat de 
boekhouding in de zin van artikel 146 
bestaat. in « een boekhouding waaruit de 
verrichtingen en de resultaten van de 
verrichtingen van het .kantoor te Brus
sel >> of althans « de gezamenlijke ver
richtingen in Belgie en hun resultaat 
blijken of kt.m:nen blijken ,, 

te1·wijl de gronden « bevestigen generlei 
boekhouding te hebben "klaar en duide
lijk zijn en het :niet mogelijk maken 
artikel 146 van bet besluit tot uitvoering 
van bet W etboek toe te passen op een 

. buitenlandse vennootschap die, zoals 
eiseres, uitdrukkelijk gewag maakte van 
een volledige boekhouding op de maat
schappelijke zetel waarin d e verrichtingen 
van de Belgische inrichting waren opge
.nomen: 

Overwegende dat artikel 146 van bet 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 
houdende uitvoering van bet W etboek 
van de inkomstenbelastingen ter uitvoe
ring van artikel 248 van genoemd wet
hoek is genomen ; 

Overwegende dat krachtens deze laat
ste bepaling de erin bedoelde methode 
van vergelijking kan worden toegepast 
« bij gebreke van bewijskrachtige gege-

(1) Na te hebben uiteengezet dat aan de 
bepalingen van § 2 van artikel 146 van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 wellicht 
de betekenis moest worden gegeven, die 
het onderhavige arrest eraan geeft en die 
vereist wordt door het geheel van de wet
geving en de reglementering inzake deze aan
gelegenheden, had het openbaar ministerie 
geconcludeerd tot de verwerping van de voor
zi,ening, door te zeggen dat indien aan deze 

vens, geleverd hetzij door de belangheb
benden, hetzij door de administratis >> ; 

Overwegende dat, door in § 2 van 
artikel 146 te bepalen dat § 1 i:nzake de 
aanslag door vergelijki:ng met vaststelling 
van een minimum aileen van toepassing 
is « op hoven bedoelde firma's zo deze 
bevestigen generlei boekhouding te heb
ben ,, het koninklijk besluit van 4 maart 
1965 houdende uitvoeri:ng van artikel 248, 
§ 2, van het Wetboek van de inkomsten
belastingen noodzakelijk heeft beslist, dat 
de bepalingen van § 1 aileen van toepas
sing zijn zo de belastingplichtige geen 
bewijsluachtige gegevens Ievert die voort
vloeien uit een boekhouding waardoor de 
aan de belasting onderworpen winsten of 
baten kunrien worden vastgesteld ; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest 
genoemd artikel 146, § 2, juist heeft 
toegepast door te beslissen dat, om de in 
het middel overgenomen redenen, de 
administratis de belastbare inkomsten 
wettelijk had bepaald volgens de in § 1 
van hetzelfde artikel bedoelde methode ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

20 april 1972. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Waersegger. - Eenslttidende con
clttsie (1), de H. Dumcin, advocaat-gene
raal.- Pleite1·s, de HH. Kirkpatrick (van 
de balie te Brussel) en Fally. 

1 e KAllmR. - 20 april 1972. 

BERUSTING. - BERUSTING DOOR DE 

APPELLANT IN EEN BESCHIKKEN DE 
GEDEELTE VAN RET BEROEPEN VONNIS. 

- BEGRIP. 

De 1·echte1· die, zonde1: miskenning van de 
bewijskmcht van de alcten, vaststelt dat 

bepalingen de letterlijke b etekenis moest 
worden gegeven, die de eiseres voorstelde, 
zij ten deze niet van toepassing zouden ge
weest zijn omdat zij, in dit geval, onverenig
baar zouden geweest zijn met de ambtshalve 
aanslag waarvan het bestreden arrest de toe
passing om de aanslag ten name van de eiseres 
te vestigen, vaststelde, zonder dienaangaande 
te worden gekritiseerd. 
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een htm1·de1·, die hoge1· beroep had inge
steld tegen een vonnis in zove1• dit vonnis, 
eensdeels, hem ve?'OO?'deeld had onde1· 
meet· om aan zijn onde1·hutt1·de1· een 
vm·goeding te betalen en, ande1·deels, ttit
spraak had geda.an op de v01·dering 
do01· hem tegen de eigenaa1· van het 
on1·oe1·encl goecl ingesteld om hem te vrij
wanm tegen deze ve?'001'deling, zich voo1· 
de 1·echte1· in hoge.1· be1·oep e1·toe bepe1·kt 
heeft bij conclttsie te vmgen dat de 
beslissing m.b.t. cleze vonle?'ing tot m·ij
wm·ing zott worden gewijzigd zonde1· 
een g·rief te ttiten ove1· de beslissing op de 
?'echtsv01·de1·ing van de oncle1'7Lutwde1', 
te1·wijl de 1·echte1' bovendien vaststelt dat 
deze besl·issing niet mee1· best1·eden was, 
kan dctm· wettelijk ttit · afleiden clat deze 
httu1·de1· in de beslissing van de eerste 
rechte1· had be1'ttst, in zove1· deze op de 
hoojdv01·de1'ing uitspraak had gedaan ( 1). 

(NAAJ.\rLOZE VENNOOTSCHAP « BROUWERIJ 
lVilliRESONNE ,, T. UVERGOELS.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 februari 1971 in hager 
beroep gewezen door de Eechtbank van 
eE>rste aanleg te Aarlen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1168, 1179, 
1181, 1Ul3, 1184, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 23, 1044, 1045, 
1068 van het Gerechtelijk ViT etboek, en 
97 van de Qrondwet, 

doo1·dat, nadat 1° op de hoofdvonlering 
van verweercler van 18 september 1967 
tot ontbinding van bet contract van 
onderverhuring wegens nieo-uitvoering 
door de verhuurster van de voor het 
gebruik van het goed noodzakelijke grove 
herstellingen, eiseres bij exploot van 
6 november 1967 haar eigen verhuurster, 
dame weduwe Canter, eigenares van het 
panel, in vussenkomst en vrijwaring had 
opgeroepen; 2° na desk1.mdigenonclerzoek 
de eerste rechter, op de hoofclvordering, 
de ontbinding van de huur had uitgespro
ken en eiseres had veroordeelcl om ver
weerder provisioneel het bedrag van 
25 .000 frank als verbrekingsvergoeding 

(1) Men raadplege cass., 1 maart 1951 
(Bull. en PASIC., 1951, I, 434), 16 novembEr 
1957 (·ibid., 1958, I, 264), 11 december 1969, 
redenen (A:1'1'. cCtss., 1970, blz. 358) en 3 fe
bruari 1971 (ibicl., 1971, blz. 540). 

te betalen, en, op de rechtsvordering tot 
tussenkomst en vrijwaring, had verklaarcl 
dat zijn vonnis verbindend was voor en 
kon aangevoerd worden tegen de hoofd
verhuurster en aile andere 1niddelen 
voorbehouden en naar een latere terecht
zitting verwezen werden ; 3° op het 
oorspronkelijk hoger beroep van eiseres 
ingestelcl bij aide van 6 september 1968 
en het tegenberoep van de weduwe Can
ter, de rechtbank, bij vonnis clat op 
25 februari 1969 ten aanzien van aile 
partijen op tegenspraak was gewezen en 
thans in luacht van gewijsde is gegaan, 
enerzijds, het bestreden vonnis had ge
wijzigd in zover het over de rechtsvorde
ring tot vrijwaring uitspraak had gedaan, 
deze rechtsvorclering niet gegrond had 
verklaard en de opgeroepene in vrijwa
ring definitief buiten de zaak had gesteld, 
en, anderzijcls, had vastgesteld dat de 
beslissing van de eerste rechter niet was 
bestreden ter zake van haar beschikkin
gen in verband met de hoofdvordering en 
eiseres had verwezen in de kosten voor 
het betrekken van verweerder in een 
geding in hoger beroep dat hem feitelijk 
niet aanging, het bestreden vonnis, recht 
doende op het hoger beroep dat eiseres 
bij verzoekschrift van 7 januari 1970 
tegen clezelfde beslissing van de eerste 
rechter had ingesteld om de beschikkin
gen van deze beslissing in verbancl met 
de hoofdvordering te cloen verbeteren, 
inzonclerheid in zover ze eiseres veroor
deelden tot een vergoeding wegens ver
breking waarvoor de rechter in hoger 
beroep haar, bij zijn voornoemd vonnis, 
de vrijwaring door de hoofdverhuurster 
had geweigerd, dit hoger beroep nie·t ont
vankelijk verklaart, op grond dat uit de 
akte van hoger beroep van 6 september 
1968 volgde " dat cleze akte in de meest 
algemene vormen werd opgestelcl, zonder 
de minste beperking " ; dat de Brouwerij 
Meiresonne enlcel vroeg dat het bestreden 
vmmis zou teniet gedaan worden« wegens 
het onrecht dat ditvonnis haar aandeed"; 
dat zij zich het recht voorbehield in de 
loop van het geding mjddelen en conclu
sies aan te voeren die zij reeds voor de 
eerste rechter had doen gelden en dat 
uit de door eiseres tot staving van dit 
hoger beroep neergelegcle conclusie volgt 
« clat de Brouwerij Meiresonne de beslis
sing van de eerste rechter nooit heeft 
belu·iGiseerd in zover deze laatste als 
verbrekingsvergoeding een provisionele 
veroorcleling van 25.000 frank had uit
gesproken ; dat zij zich ertoe beperkt 
heeft te vragen dat de tussenkomende 
partij, weduwe Conter, zou worden ver
oorcleeld om haar te vrijwaren tegen aile 
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veroordelingen die tegen haar zouden 
kunnen worden uitgesproken; dat zij 
meer bepaald vroeg dat de rechbbank 
de ontbinding van het contract ten nadele 
van die persoon zou uibspreken en haar 
zou veroordelen om die 25.000 fi·ank te 
betalen »; dat aldus, " door in haar con
·clusie de algemene draagwijdte van haar 
akte van b oger beroep te verminderen 
(algemene draagwijdte waarvan de rech
ter verklaart dat ze door eiseres zelf in 
genoemde conclusie was aangenomen) en 
door deze tot wel bepaalde ptmten te 
beperken, eiseres in boger beroep (thans 
eiseres) zich impliciet aan de overige 
b eschikkingen van het bestreden vonnis 
11eeft onderworpen ; dat zij, met andere 
woorden. heeft berust in het beschikkende 
gedeelte. van het vonnis dat in haar 
conclusie niet wordt betwist; ... dat de, 
hetzij uitdrukkelijke, hetzij stilzwijgende, 
berusting een instemming impliceert, 
waardoor een soort van gerechtelijk con- · 
tract wordt gevormd, en maakt dat de 
beslissingen waarop ze betrekking heeft 
·niet meer bestreden kunnen worden; 
dat met toepassing van deze beginselen 
... heo tweede hoger beroep ... niet ont
vankelijk is in zover het opnieuw punten 
wil ter sprake brengen waarmee zij 
(eiseres) akkoord ging », 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, zoals het inlei
dend verzoekschrift van het tweede hoger 
beroep er uitdrukkelijk aan h erinnerde, 
eiseres voor de eerste rechter ertoe had 
geconcludeerd dat " de eisen in haar 
exploot van oproeping in tussenkomst 
haar toegewezen zouden worden en, in 
de mate dat de vordering van Uvergoels 
(thans verweerder) te haren opzichte 
gegrond zou worden verklaard, ook de 
voordelen van deze zelfde vordering ten 
aanzien van de opgeroepene in tussen
komst Mevr. Conter ... »,en aldus beoogde 
"dat haar tegen Mevr. Conter een zelfde 
uitvoerbare titel zou worden toegekend 
als die welke te haren.laste aan de onder
huurder Uvergoels was verleend », _en 
" .. . eiseres, in haar boger beroep van 
6 sepoember 1968, de beslissing van de 
eerste rechter slechts had bekritiseerd in 
zover ze verklaart dat h et bestreden von
nis verbindend is voor en kan aangevoerd 
worden tegen verweerster in tussenkmnst., 
zonder tegen deze laatste een uitvoerbare 
veroordeling uit te spreken waardoor 
eiseres in hoger beroep (thans eiseres) 
van haar het bedrag kon terugvorderen 
dat zijzelf, krachtens veroordeling, aan 
Uvergoels moest betalen; dat zij, naar 
aanleiding van voornoemd boger beroep, 
het beroepen vonnis niet had bestreden 

in zover het haar had veroordeeld om aan 
gedaagde in hoger beroep (thans ver
weerder) provisioneel een bedrag van 
25.000 frank als vergoeding wegens ver
breking van de hum· te betalen en de 
heropening van de debatten had bevolen 
alvorens uitspraak te doen over de nog 
niet beslechte punten van de hoofdvorde
ring .. . ; dat het voorgaande trouwens uit
drukkelijk was vastgesteld in de gronden 
en in het beschikkende gedeelte van het 
vonnis van 25 februari 1969 »; door in 
haar conclusie tot antwoord op de midde
len van verweerder toe te geven dat 
" zelfs zo het juist kan zijn te beschouwen 
dat, door de eerste akte van hoger beroep 
van 6 september 1968, het geschil globaal 
voor de rechter in hoger beroep was ge
bracht, deze laatste er niett.emin anders 
over had beslist », eiseres, verre van " de 
algemene draagwijdte van haar eerste 
boger beroep toe te geven » zoals het 
bestreden vonnis dat vermeldt, enkel een 
subsidiair middel heeft opgeworpen, clat 
afgeleid was uib heb rechterlijk gewijsde; 
onverminderd haar hoofdstelling zoals ze 
in niet dubbelzinnige bewoordingen in 
haar verzoekschrift was geformuleerd ; 
voormelde grond van het bestreden von
nis, bijgevolg, de bewijskracht miskent 
van dit op 7 januari 1970 ber griffie neer
gelegd verzoekschrift van hoger beroep 
en van de conclusie van eiseres die in het 
door dit boger beroep ingeleide geding 
werd neergelegd (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger" 
lijk Wetboek); 

tweede ondenleel, de alde van boger 
beroep van 6 september 1968 ertoe 
sbrekte dat " het beroepen vonnis teniet 
zou worden gedaan en dat de rechbbank, 
onder verbetering, aan verzoekster (thans 
eiseres) de conclusie zou toewijzen die 
zij voor de eerste rechter had genomen 
en die bier als overgenomen word t be
schouwd ... » en genoemde conclusie voor 
de eerste rechter ertoe strekte om aan 
eiseres " de eisen van haar exploot van 
6 november 1967 te doen toekennen en, 
in de mate dat de vordering van eiser 
(thans verweerder) ten aanzien van d e 
Brouwerij Meiresonne gegrond wordt 
verklaard, aan deze laatste de voordelen 
van die zelfde vordering ten aanzien van 
de opgeroepene in tussenkomst te verle
nen ... » ; het bestreden vonnis uitdrukke
lijk vaststel b dat eiseres, in de conclusie 
die zij na haar eerste hoger beroep had 
genomen, " enkel h eeft gevraagd dat de 
tussenkomende partij ... zou worden ver
oordeeld om haar te vri jwaren tegen alle 
veroordelingen die tegen haar uitgespro-
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ken zouden kunnen worden ... » en, bijge 
volg, om haar het bed.rag van de provi
sionele vergoeding wegens verbreking van 
de huu.r te betalen waartoe zij door de 
eerste rechter jegens de onderhucuder 
was veroordeeld; in dat geding in hoger 
beroep verweerder eveneens concludeerde 
tot « de bevestiging van bet bestreden 
vmmis, behalve wat h et niet veroordelen 
van d e gei:ntiineerde in vrijwaring 
(weduwe Conter) betreft »; tenslotte de 
rechter in hoger b eroep in de gronden en 
het beschikkende gedeelte van zijn vonnis 
van 25 februari 1969 d e grenzen van zijn 
kennisneming heeft vastgestelcl en in
zonderheid dat het beroepen von.nis door 
eiseres n.iet was bestreden op andere pml.
t en clan de voormelcle die het voorwerp 
uitmaakten van haar rechtsvordering tot 
vrijwaring; h et bestreden vonnis, der
halve, niet heeft klmnen zeggen dat 
eiseres, wegens het muecbt dat de beslis
sing van de eerste rechter haar aandeed, 
bij aide van 6 september 1968 een alge
meen hoger beroep tegen deze beslissing 
had ingesteld en vervolgens in baar con
clusie in boger beroep de algen1ene draag
wijdte van voornoemde akte van beroep 
had vennin.derd door deze tot wei be
paalcle punten te beperken, en zich daar
door impliciet aan de overige beschikkin
gen van het bestreden vonnis onder
werpt, zon!ier miskenning van de bewijs
kracht van genoemde aide van hoger 
beroep van 1968 en van de conclusies in 
eerste aanleg en in hoger beroep van eise
res (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
boek), van de bindende kracht van het 
gerechtelijk contract dat bij d e conclusies 
van de partijen in dit gecling in boger 
beroep is aangegaan (schending van arti
k el 1134 van h et Bmgerlijk Wetboek), 
van de devolutieve luacht van dit hoger 
beroep (schending van artikel 1068 van 
het Gerechtelijk vVetboek) en van het 
gezag van het gewijscle van b et vonnis 
van 25 februari 1969 (schending van 
artikel23 van het Gerechtelijk Wetboek); 

de?"de ondc1·deel, in elk geval, door zich 
aan de beschikkingen van het b eroepen 
vonnis in verband met d e boofdvordering 
t e onderwerpen op hetzelfde ogenblik d at 
zij gezamenlijk met verweerder aan de 
rechter in hoger beroep vroeg haar, onder 
wijziging, de veroordeli.ng toe te kermen 
die zij in eerste aanleg tegen h aar ga.rant 
ha d gevorderd en die door d e eerste 
rechter Diet was uitgesproken, eiseres, 
met het akkoord van verweerder, slechts 
voorwaardelijk in clit bescbikkende ge
deelte berus tte ; daar d e voorwaarde van 

vrijwarin,g ingevolge de beslissing van de 
rechter in hoger beroep van 25 februari 
1969 niet vervuld was, de berusting onge
daan was (artikelen 1044, 1045 van het 
Gerecbtelijk Wetboek, 1134, 1168, 1179, 
1181, 1183 en 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek), zodat het bestreden vonnis 
niet heeft kunnen v erklaren dat bet 
tweede hoger beroep van eiseres niet ont
vankelijk >vas wegens « een instem1ning,. 
waardoor een soort van gerechtelijk con
tract wordt gevormd, en maakt dat de· 
beslissingen waarop ze betrekking heeft 
niet meer lnumen worden bestreden », 
tenzij met schencling van voormelde be
palingen inzake de voorwaardelijke be
rusting (schending van de artikelen 1044 
.en 1045 van het Gerecbtelijk "VVetboek), 
van de gevolgen van de voorwaarde 
(schencling van de artikelen 1134, 1168, 
1179, 1181, 1183 en 1184 van het Burger
lijk 'i\Tetboek) en met miskmming van 
de bindende kracht van het gerecbtelijk 
contract dat, m et betrekking tot deze 
voorwaardelijke berusting, werd aange
gaan b ij de conclusies die in bet geding 
na het hoger beroep van 6 september 1968 
tussen de partijen waren gewisseld 
(schending· van aile voormelcle wettelijke 
b ep alingen, inzonderheid de artike
len 1134, 1183 en 1184 van het Burgerlijk 
'Vetboek) en van de b ewijsh::racht van 
genoemde conclusies en akte van hoger· 
beroep (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Bmgerlijk Wet
hoek) ; h et beschikkende gedeelte inzake 
de niet-ontvankelijkheid van het hoger 
beroep van 7 januari 1970, bijgevolg, 
niet passencl m e t redenen is .omkleed 
(schencling van artikel 97 van d e Grand
wet): 

W at het tweede en het d erde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat uit d e alde van boger 
b eroep van 6 september 1968 b lijkt dat 
ze in de meest algemene bewoordingen en 
zonder beperking wercl opgesteld ; clat 
eiseres vroeg dat het beroepen vonnis 
teniet zou worden gedaan wegens het 
onrecht d a t dit vonnis b aar aandeed; 

O verwegende dat 'echter blijkens de 
conclusie die eiseres ten gevolge van clit 
hoger b eroep heeft neergelegd zij de 
beslissing v an de eerste rechter niet heeft 
bekritiseerd in zover d eze laatste, rechr,
doende op de hoofdvordering, h aar had 
veroorcleeld om provisioneel he t bedrag 
van 25.000 frank als verbrekingsvergoe
cling te b etalen; dat zij zich ertoe beperkt 
beeft te vragen dat de tussenkomende 
p artij weduwe Conter-Steegman:> haar 
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zou vrijwaren tegen alle te haren laste 
uitgesproken veroordelin.gen en dat, d ien
tengevolge, de rechtbank de ontbincling 
van de hoofdhuur ten nadele van deze 
partij zou uitspreken en haar zou veroor
delen om clat beclrag van 25.000 frank 
te betalen; 

Overwegende clat, zonder de bewijs
luacht van de in het middel bedoelde 
alden te n::tiskermen of afbreuk te doen 
aan het gezag van het gewijsde van het 
vonnis van 25 februari 1969, clat aan het 
hoger beroep geen gedeeltelijke clevolu
tieve luacht heeft toegekend, het bestre
den vonnis wettelijk heeft kunnen beslis
sen dat het hoger beroep van eiseres een 
algemene draagwijdte had en dat zij, 
door in haar conclusie dit hager beroep 
tot welbepaalde punten terug te brengen, 
op impliciete wijze zonder voorwaarde 
in de overige beschikkingen van het be
roepen vonnis, namelijk in die betreffencle 
de hoofdvordering, had berust; 

Dat deze onderdelen van het miiidel 
niet aangenomen kunnen worden; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel luitiek 
oefent op de grond van het arrest volgens 
welke eiseres zelf toegaf dat haar aide 
van hoger beroep een algemene draag
wijdt~ had gehad; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het tweede en het derde onderdeel blijkt 
dat het vonnis wettelijk heeft kunnen 
beslissen dat deze algemene draagwijdte 
voortvloeide uit de bewoordingen aileen 
van de akte van hager beroep ; 

Dat in dit onderdeel het middel, clat 
tegen een ten overvloecle gegeven grond 
van het vonnis is gericht, niet onwanke
lijk is wegens het ontbreken van belang; 

(1) Over het begrip zaakbewaring raadplege 
men cass., 25 maart 1920 (Bull. en PAsrc., 
1920, I, 110); 25 maart 1943 (ibid., 1943, I, 
110); 24 mei en 1 juli 1945 (ibicl., 1945 , I, 
172 en 202); 6 oktober 1961 (ibid ., 1962, I, 
152) en de conclusie van Advocaat-generaal 
Dumon in R.W., 1961-1962, kol. 789, 790; 
27 november 1969 (A?"''. cass., 1970, blz. 306) 
en de conclusie va.n Procureur-generaa.! Gans
hof van der Meersch verschenen in Bull. en 
PAsrc., 1970, I, 277; 18 scr)tember 1970 (A?'?', 
cass., 1971, b iz. 59). Vergelijk de rechtspraa.k 
van het Franse Hof van cassatie, inzonderheid 
de arresten van 21 februal'i 1927 (Dalloz, 
1927, I, 97) en de noot RIPERT; 13 februari 
1930 (Dalloz, 1930, I, 57), het verslag van 
raadsheer Marc Ladoux, de conclusie van 

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

20 april 1972. - 1e kamer. - Voo?·
zitte?·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggeve?', 
Ridder de Schaetzen. - Gelijlclttidende 
conclusie, .de H. Dumon, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Dassesse en 
De Bruyn: 

1e KAMER.- 21 april 1972. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOM:ST).- ARTI=L 1384 
LID 1, VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK. - ZAAK DIE MEN ONDER ZIJN 
BEWARING HEEFT. 

Een geheel van goede1·en dat niet alleen 
bestaat uit ?"Oe?·ende en on?'Oe?·ende mate
?'iele elementen, maar dat ook de in
?'ichting en het .functione?·en van diensten 
omvat, met de menselijke t·ussenkomst 
die zulks ve?'Oncle?·stelt, is geen zaak .die 
men onde?' zijn bewa1·ing hee_ft, in de zin 
van a1·tilcel 1384, lid 1, van het Btwge?"
lijk Wetboek (1). 

(BELGISCHE STAAT, ii'IINISTER VAN JUSTI
TIE, T. PINTELON.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 maart 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste en het tweede mid del , 
afgeleid uit de schending van de artike-

Procureur-generaal:M:a.ttes en de noot van Pro
fessor Ripert, en de Franse leer, inzonderheid 
MA.zEAun . llfen rn,a dplege eveneens Tmite 
theO?·ique et p?·atique de la ?·esponsabiz.ite civile, 
clelictuelle et contmct·uelle, 6• uitgave, bd. II, 
nr. 1312, blz. 426 en vlg. 

Aangenomen wordt dat onlichamelijke 
zaken niet vallen onder artikel 1384, lid 1, 
van het Burgerlijk Wetboek (zie :M:AZEAUD, 
op. cit., bd. II, m·. 1196, biz. 281 ; DALCQ, in 
Novelles, bd. I, m•. 2040), omdat die goederen 
geen gebreken kunnen hebben. Juister ware 
te zeggen dat die goederen niet vn,tbaar zijn 
voor bewaring in de zin van voornoemd 
artikel. Het begrip bewaring is immers een 
essentieel bestanddeel van de a.ansprakelijk
heid wegens zaken. 
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len I382, I383 en I384, lid I, van het 
Burgerlijk vVetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt om aan verweerster, uit hoofde 
van het overlijden van haar echtgenoot, 
een schadevergoeding te betalen van 
254.0I2 frank om de redenen « dat naar 
luid van de besluitwet van I2 oktober 
HH8, het interneren van personen die 
door htm betrekkingen met de vijand 
verdacht zijn en de inrichting van de 
interneringsplaatsen ressorteren onder de 
bevoegdheid van de Minister van Justi
tia; dat de beschikking tot internering 
van 29 septen:tber I944, door de Krijgs
auditeur tegen De Vlieger uitgevaardigd, 
ten uitvoer gelegd werd op 30 september 
I944 met opsluiting in het internerings
centrmn te Sint-Kruis; dat De V1ieger, 
geboren op 26 augustus I887 en lijdend 
aan zware diabetes, aldaar twaalf dagen 
later schielijk overleden is door hart
zwakte bij gebrek aan aangepast regime 
en insulinetoecliening; dat verweerster 
de aansprakelijkheid van de Staat vestig-t 
op fouten, gepleegd door de Staat en door 
zijn aangestelden; dat blijkbaar met deze 
laatsten bedoeld zijn de ambtenaren of 
organen, belast met het bestum· van het 
interneringscentrmn; dat de Staai; in 
conclusie aanstipt dat, zo de eis tot 
schacleloosstelling wegens schuldige do
ding tot onderzoek van ambtswege van 
de verjaring dwingt, hij zelf althans zijn 
organen geen w etsovertrecling ten laste 
legt ; dat de bestuurder en de hoofdge
neesheer van het interneringscentrum 
erkmmen, en ook door de Staat wordt toe
gegeven, dat de dood van De Vlieger toe 
te schrijven is aan de ontbering qua 
voecling, verzorging en geneesmiddelen, 
doorstaan ter oorzake van de gebrekkige 
inrichting en organisatie van het inter
neringscentrum; dat desaangaande be
wijs wordt overgelegd in het « Overzicht 
van de Hygienische en geneeskundige 
toestancl van het interneringskamp te 
Sint-Kruis-Brugge », door de hoofdge
neesheer opgemaakt op 4 december I944 ; 
clat de organen belast met de Ieiding van 
het interneringscentrum, in hun ambts
nitoefening, geen enkele fout treft; clat 
zij zelfs in weerwil van ofiiciele onder
richtingen, in het fysisch en moreel belang 
van de ge'interneerden, de hulp aanvaard
den van ge'interneerde geneesheren ; dat 
integendeel uit de bescheiden van het 
achninistratief dossier volgt dat het inter
neringscentrum, zoals het ten tijde van 
het verblijf van De Vlieger was ingericht 
-en ftmctioneerde, het uiteraard niet 
1nogelijk maakte de door zijn ziekte en 

ouderdom geboden behandeling te verle
nen; dat de hoofdgeneesheer, bekend met 
de zware diabetes waaraan De Vlieger 
leed, door de gesteldheid en de inrichting 
van het interneringscentrmn in de onmo
gelijkheid verkeerde deze zieke enige 
geneesktmdige zorg te laten toekomen ; 
dat een interneringscentrum, hetwelk 
geen mogelijkheid biedt tot het verstrek
ken van dTingende ziekenzorg, een van 
zijn essentiele bestanddelen mist en als 
zodanig een wezenlijk gebrek in. zich 
draagt; dat tussen clit gebrek en de dood 
van De Vlieger een band bestaat die het 
karakter van noodwendigheicl vertoont ; 
dat de Staat, als inTichter en bewaarder 
van het :interneringscentrmn, op grand 
van artikel I384, lid I, aansprakelijk is 
voor de schade door het gebrek van deze 
zaak v eroorzaakt; dat cleze quasi-delic
tuele aansprakelijkheid onder toepassing 
van de gemeenrechtelijke verjaring van 
30 jaar valt; dat, nu het gebrek van de 
zaak en het oorzakelijk verband tussen 
het gebrek en de schade bewezen zijn, op 
de bewaarder een vel'lnoeden van fout 
rust dat enkel kan geweerd worden door, 
ten opzichte van de schade, h e t bewijs 
aan te brengen van een vreemde oorzaak ; 
dat de Staat dit bewijs niet aanbrengt 
en dat een onderzoek naar het ontstaan 
van het gebrek ondoelmatig is », 

tenvijl, ee1·ste 1m:ddel, de aanspntkelijk
heid van eiser wegens het. inrichten door 
zijn organen van het interneringscentrmn 
te Sint-Kruis, dat geen mogelijkheid 
bood tot het verstrekken van clringende 
ziekenhulp, een rechtstreekse aansprake
lijkheid uitmaakt en geen aansprakelijk
heid is wegens de bewaring van een zaak 
(schending van de artikelen I382, I383 
en I384, lid I, van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede middel, het interneringscentrmn 
te Sint-Kruis, opgericht zonder mogelijk
heid om clringende ziekenzorg te ver
strekken, geen zaak is met een gebrek 
behept (schending van artikel I384, 
lid I, van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de organen belast met de Ieiding van 
het interneringscentrmn, in de uitoefe
ning van htm ambt, geen enkele fout 
treft, maar dat de dood van De Vlieger 
toe te schrijven is aan de ontbering, qua 
voeding, verzorging en geneesmiddelen 
doorstaan « ter oorzake van de gebrekkige 
inrichting en organisatie van het inter
neringscentrum », hetwelk, « zoals het ten 
tijde van het verblijf van De Vlieger 
was gesteld, ingericht en ftmctioneerde », 



-791-

het uiteraard niet mogelijk maakte de 
geboden behandeling te verlenen; 

Dat het arres~; oordeelt dab een inter
neringscentrum dab " door zijn gesteld
heid en inrichting " geen mogelijkheid 
biedt tot bet verstrekken van dringende 
ziekenzorg, een van zijn essentiele be
standdelen mist en als zoclanig een we zen
lijk gebrek in zich draagt, zodat eiser, 
als inrichter en bewaarder van heb inter
neringscentrum, op grond van arti
kel 1384, lid 1, van heb Burgerlijk \Vet
hoek, aansprakelijk is voor de door het 
gebrek van de zaak veroorzaakte schade; 

Overwegende dat nit bovenvermelde 
vaststelling blijkt clat, indien het inter
neringscentrum tijdens het verblijf van 
De Vlieger geen mogelijkhei(l bood om de 
nodige geneeskundige behandeling t.e ver
schaffen, zulks be wijten was aan de 
gebrekkige w ijze waarop de overheid het 
centrum had ingericht en georganiseerd 
en niettemin ter beschikking had gesteld 
en liet fmJ.Ctioneren; 

Overwegende dat zulks niet teruggaat 
op een wezenlijk gebrek of op het ont
breken van een essentieel bestanddeel 
van een zaak, maar op tekortkomingen 
in hoofde van de bevoegde organen van 
de Staat bij bet inrichten, organiseren en 
ter beschikking stellen voor incernering 
van een daartoe onvoldoende uitgerust 
centrum; · 

Overwegende dat het arrest de schade 
geenszins boeschrijft. aan een gebrek van 
de materiele elementen van het interne
ringscentrum, maar aan een gebrek van 
een samengesteld geheel dat niet alleen 
bestaat uit een aantal materiele roerende 
en onroerencle elementen, 1naar dat ook 
de inricbting en bet functioneren van 
diensten omvat meb de menselijke tnssen
komst die zulks veronderstelt ; dat derge
lijk samengesteld geheel niet valt onder 
de in artikel 1384, lid 1, van bet Bmger
lijk Wetboek bedoelde zaken welke men 
onder zijn bewaring heeft ; 

Overwegende dat, door bogervermelde 
gebrekkige inrichti.ng en crganisabie van 
het interneringscentrum in acht te .nemen 
a ls een gebrek van de zaak in de zin 
bedoeld door voormeld anikel 1384, 
lid 1, het arrest de in de middelen aan
gehaalde wetsbepalingen schendt; 

Dat beide middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het derde middel dab tot geen uitge
breidere cassatie kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, beh a lve in zover het 
hoger beroep ontvankelijk wordt ver
klaard en de vordering ingesteld begen 
de Staat, vertegenwoorcligd door de 

Minister van Landsverdediging, worclt af
gewezen; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan om erover door de 
rechter in feitelijke aanleg te Iaten be
slissen ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

21 april 1972. - J e kamer. - Voor
zitte1', Ridder Rutsaert, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, de 
H. de Vreese. - Gelijlcluiclencle concl~tsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
te1·s, de HH. Houtekier en van Heeke. 

1e KAlliER. - 21 april 1972. 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
vAN TAFEL EN BED. - HOGER 
BEROEP TEGEN EEN VONNIS WAARBIJ' 
ECRTSCREIDING IS TOEGESTAAN. 
HOGER BEROEP BINNEN. ACRT DAGEN 
TER KENNIS TE BRENGEN VAN DE 
GRIFFIE VAN DE RECRTBANK DIE DE 
BESTREDEN BESLISSING REE~'T GEWE
ZEN. - TERMIJN VOORGESCRREVEN 
OP STRAFFE VAN VERVAL BEHOUD'ENS 
OVERMACRT. 

2° HOGER BEROEP.- HOGER BEROEP 
TEGEN EEN VONNIS WAARBIJ ECRT
SCHEIDING IS TOEGESTAAN. - HOGER 
BEROEP BINNEN ACHT DAGEN TER KEN
NIS TE BRENGEN VAN DE GRIFFIER VAN 
DE RECHTBANK DIE DE BESTREDEN 
BESLISSING REEFT GEWEZEN. - VORllf 
VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VAN 
VERVAL BEROUDENS OVEBMACHT. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. CoNCLUSIE. PARTIJ 
S~'ELT DAT ZIJ VOLDAAN REEFT AAN DE 
VERPLICHTL"TG OM HAAR GRIEVEN IN 
RET VERZOEKSCRRIFT VAN HOGER BE
ROEP UI'TEEN TE ZETTEN. - ARREST 
BESLIST DAT DIE PARTIJ HAAR MIDDE 
LEN VAN HOGER BEROEP, ZELFS IM
PLICIET, NIET HEEFT LATEN KENNEN. 
- PASSEND ANTWOORD. - ARREST 
REGELllfATIG MET REDENEN OlliKLEED. 

1 o en 2o De te1·rnijn van acht dagen wacw
binnen hoge1· be1·oep tegen een vonnis 
dat echtscheicling toestaat, te1· lcenni!) 
moet wo1·clen gebracht van de 1·echtbanlc 
die cle best1·eclen beslissing lweft gewezen, 

T·· 
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is voo1·gesch1'even op st1·afje van ve1·val; 
de eise1· in hoge1· be1'0ep kan slechts dan 
ontheffing van dit ve1·val belcomen indien 
hij aantoont dat ove1·macht hem ve1·hin
de1·d heejt de te·rmijn in acht te nemen (1). 
(B.W., art. 262, lid 5.) 

:3° Een passend antwo01·d op de conclusie 
van de pa1·tij die stacmde hin.ld dat zij 
ham· middelen van hoge;· be·roep vol
doende had u·iteengezet do01· in ham· 
ve7'zoelcsclwijt van hoge1· be1'0ep te ve1'
wijzen naa1· de 1·edenen van haa1· con
clttsie op tegeneis voo1· de ee1·ste 1'echte1·, 
wonlt gegeven doo?' het an·est dat beslist 
dat die pa1·tij lwcw midclelen van be1·oep, 
zeljs impliciet, niet heejt laten lcennen 
en dat de niet-opgave vcm de g1ieven de 
1'egelmatige gang van de 1·echtspleging 
lean hinde1·en. (Grondwet, art. 97.) 

(PENSIS, T. DE SPIEGELEER.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 maart 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweecle middel, afgeleid 1.1it de 
schencling van de artikelen 262, lid 5, 
van het Blirgerlijk Wetboek, 860, 861 
en 862 van het Gerechtelijk W etboek, 

doo1·dat het bestreden arrest het door 
eiseres ingestelde boger beroep vervallen 
verklaart in zover het gericht is tegen de 
beslissi:ng over de door verweerder inge
stelcle vordering tot echtscheiding om de 
redene:n « dat het hoger beroep, wat 
betreft de inwilligin.g van de hoofdeis van 
gei::ntimeerde (thans verweerder), in strijd 
met het voorschrift van artikel 262 van 
het Burgerlijk 'Vetboek, :niet bilmen de 
voorgeschreven termij:n van acht clagen 
na de clag waarop het beroep was inge
stelcl, ter kennis wercl gebracht van de 
griffier van de rechtbank clie de bestreden 
beslissing heeft gewezen, maar slechts op 
12 februari 1971 wercl aangezegcl; dat 
cleze pleegworm in acht client genomen 
te worden op straffe van verval, hetwelk 
slaat op de niet-aangezegde beroepsakte ; 
dat in strijd met de bewering van appel
lante, thans eiseres, de laattijdige beteke
ning clit verval niet heeft verholpen », 

(1) Men raadplege cass., 30 september 1971, 
s·upra, blz. 117 en de noot onder clit arrest. 
De regel van artikel 262, lid 5, van het Bur
gerlijk Wetboek is overgenomen in artikell273 
van het Gerechtelijk Wetboek, daar voor
noemd artikel 262 afgeschaft werd. 

te1·wijl 1° eiseres ontheven kon worden 
van het door haar opgelopen verval door 
de verwaarlooscle pleegvorm van aan
zegging aan de griffier terug te verrichten, 
hetgeen zij gedaan heeft op 12 februari 
1971 (schencling van artikel 262, lid 5, 
van het Burgerlijk Wetboek); 2° zolang 
artikel262, lid 5, van het Burgerlijk Wet
hoek van kracht bleef, de bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek aan dit bijzon
der stelsel van de ontheffing van het ver
val inzake echtscheicling geen afbreuk 
hebbe:n gedaan (schencling van aile aan
gehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende clat, luide:ns artikel 262, 
lid 5, van het Burgerlijk Wetboek, ieder 
hoger beroep tegen een vonnis waarbij 
echtscheiding wordt toegestaan, op straffe 
van verval, bin:nen acht dagen na de dag 
waarop het beroep is ingesteld, bij cleur
waardersexploot ter kem1is wordt ge
bracht van de griffier van de rechtbank 
die de b estreclen beslissing heeft gewezen ; 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van deze bepaling, het hoger beroep ver
vallen verklaart, dat door eiseres op 
20 juni 1969 werd ingesteld tegen de 
beslissing waarbij de eis tot echtscheiding 
van verweerder wercl ingewilligd, en dat 
op 12 februari 1971 door haar ter ke:nnis 
werd gebracht van de griffier van de 
rechtbank die de bestreden beslissing had 
gewezen; 

. Overwegende clat bedoelde bepaling 
geen ontheff·mg van het verval toelaat ; 
dat uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan :niet blijkt dat eiseres 
een geval van overmacht heeft ingeroe
pen; 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing enkel steunt op de bepaling van 
artikel 262, lid 5, van het Burgerlijk 
Wetboek en, in strijcl met wat het micldel 
onclerstelt, de onmogelijkheicl van out
hefting van het verval geenszi:ns op de 
bepali:ngen van het Gerechtelijk Wetboek 
laat berusten; 
. Overwege:nde dat het arrest derhalve 
wettelijk beslist dat het hoger beroep 
van eiseres vervallen is in zover het ge
richt is tege:n de inwilliging van de eis 
tot echtscheicling van verweercler ; 

Dat het micldel niet ka:n aangenomen 
worden; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 861, 1057, 7°, 
1063, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Gronclwet, 

doonlat het bestreclen arrest vaststelt 
dat het door eiseres ingecliende verzoek-
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schrift tot hoger beroep door nietigheid 
is aangetast en het beroep niet-ontvanke
lijk verklaart om de redenen « dat gei:nti
meerde (thans verweerder) bij zitoings
conclusie eveneens aanvoert dat het be
doelde verzoekschrift bij gebrek aan 
motivering nietig is, daar appellants 
(thans eiseres) haar middelen tot beroep 
zelfs impliciet niet heeft laten kennen ; 
dat gei:ntimeerde in zijn stelling kan 
gevolgd worden, daar het ingeroepen ver
zuim ongetwijfeld van die aard is dat 
het zijn belangen kan schaden; dat inder
daad het gebrek aan opgave van de 
grieven de regelmatige vervolging van de 
rechtspleging kan hinderen en bijgevolg 
de eindbeslissing vertragen ; dat de door 
appellante aangevoerde tegenwerpingen 
ertoe strekken te doen aannemen dat de 
tweede onregelmatigheid het gevolg is 
van de eerste; dat deze redenering niet is 
bij te treden daar het gebrek aan ver
melding van de plaats. de dag en het uur 
van verschijning alleszins het verzuim 
van opgave van de grieven niet kan recht
vaardigen ,, 

terwijl 1° de loutere mogelijkheid dat 
een gebrek aan opgave van de grieven de 
regelmatige vervolging van de rechtsple
ging zou hinderen en bijgevolg de eind
beslissing vertragen niet inhoudi; dat de 
belangen van verweerder daardoor wer
kelijk geschaad zijn (schending van de 
artikelen 861, 1057, 7°, en 1063, 6°, van 
het Gerechtelijk ·vvetboek); 2° het onmo
gelijk is te weten of het verzuim de regel
matige vervolging van de rechtspleging 
al dan niet gehinderd en vertraagd heeft 
en dergelijke motieven duister, dubbelzin
nig en tegenstrijdig zijn (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 3° het 
arrest niet antwoordt op de conclusie van 
eiseres waarin deze staande hield dat in 
het verzoekschrift tot hoger beroep uit
drukkelijk verwezen werd naar de motie
ven van haar conclusie op tegeneis voor 
de eerste rechter en dat deze uitdrukke
lijke verwijzing een voldoende motive
ring was (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
verweerder kan worden gevolgd in zijn 
stalling dat eiseres « haar middelen too be
roep zelfs impliciet niet heeft laten ken
nen " en verder beschouwt « dat het ge
brek aan opgave van de grieven de regel
matige vervolging van de rechtspleging 
kan hinderen en bijgevolg de eindbeslis
sing vertragen " ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
impliciet maar zeker beslist dat de door 
eiseres ingeroepen verwijzing, in haar 
akte van hoger beroep, naar de motieven 
van haar conclusie voor de eerste rechter 
niet volstaat als opgave van haar midde
len tot beroep en van haar grieven tegen 
de beroepen beslissing en meteen de 
conclusie van eiseres passend beant
woordt; 

Wat de eerste twee onderdelen betreft: 

Overwegende dat, na eraan herinnerd 
te hebben dat, luachtens artikel 861 van 
het Gerechtelijk W etboek, een proces
handeling aileen dan nietig kan worden 
verklaard, indien het aangeklaagde ver
zuim of de aangeklaagde onregelmatig
heid de belangen schaadt van de partij 
die de exceptie opwerpt, het arrest over
weegt dat het gebrek aan opgave van de 
grieven in de alde van hoger beroep 
ongetwijfeld van die aard is dat het de 
belangen van verweerder kan schaden en, 
in dit opzicht, eroj:> wijst dat dit gebrek 
de regelmatige vervolging van de rechts
pleging kan hinderen en bijgevolg de 
eindbeslissing vertragen ; 

Overwegende dat de context van het 
arrest aanwijst dat naar het oordeel van 
het hof van beroep de belangen van ver
weerder werkelijk geschaad werden ; dat 
de motieven van het arrest derhalve noch 
dubbelzinnig, noch tegenstrijdig zijn; 

Overwegende dat alle onderdelen van 
het middel feitelijke grondslag missen ; 

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

21 apri l 1972. - 1e kamer. - Voor
zitte1', Ridder Rutsaert, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Meeus. - Gelijkluidencle conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
te1·s, de HH. Houtekier en Philips. 

2e KAMER. - 24 april 1972. 

1 o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETTELIJK DODEN. - VERWON· 
DING. - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OJ\'[ ZICH IN CASSA· 
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VOORZIENING VAN EEN llEKLAAGDE 
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TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTS
VORDERING VAN RET OPENB.A.A,R MINIS
TERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE EN 
TEGEN DE VOOR DEZE BURGERRECRTE
LIJX .A.ANSPR.AKELIJKE PARTIJ.- NIET
ONTV .ANKELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN W.AARTEGEN EEN CASS.A
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - VoORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ. - RECHTER I N 
HOGER BEROEP DIE GEEN KENNIS 
HEEFT GENOMEN VAN DE RECRTSVOR
DERING DIE DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN DE BEKL.A.AGDE HEEFT INGE
STELD . - NIET ONTVANKEJ,IJKE VOOR

ZIEN I NG. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZ.AKEN. -
VoORZIENING V.AN DE BURGERI~IJKE 
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. BURGEl~LIJKE 
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOS'J:·EN 
VAN DEZE RECDTSVORDERING. - NIET 
ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN WAARTEGEN EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD . -
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECE.TS 
VORDERING. - GEEN GEDING GEVOERD 
TUSSEN DE EISERS EN DE VERWEER
DERS VOOR DE RECHTER IN HO GER 
BEROEP . - GEEN VEROORDELING VAN 
DE EISERS TEN GUNSTE VAN DEZE 
VERWEERDERS . - NIET ONTVANKE 
LIJKE VOORZIENING. 

1° Onder vm·wonding in de zin van w·ti
kel 420 van het Stmftvetboek moet wo?·den 
ve1·staan een uit- of intvendig letsel dat 
van buiten ttit aan het menselijk lichaam 
tvO?·dt toegeb?·acht doo?· een mechanische 
of chemische oo1·zaak die op de lichame
lijke of geestelijke toestand van de ge
t?·o fjene intve?·lct ( 1) ; dit letsel lean o?'ga
nisch of fttnctioneel zijn . 

(1) Cass., 27 februari 1933 en de conclusie 
van Proclu·em•-generaal Gesche, toen advo
caat-generaal (Bttll. en P.ASIC., 1933, I, 141); 
5 februari 1935 (ibid., 1935, I, 144); 28 novem
ber 1949 (ibid., 1950, I, 197); 27 ja rluari 196,! 
(ibid., 1964, I, 553); 23 april 1969 (A1'1·. cass., 
1969, b lz. 797); men raadplege cass., 11 okto
ber 1fl65 (Bull . en PA.SIC. , 1966, I, 195). 

(2) Cass., 15 februari 1972, s1tp?'a, biz. 552. 

2° Een beklaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing 
op de ?'echtsvo?·de?·ing van het openbaa?' 
ministe1·ie tegen een medebelclaagde en 
tegen de voo1· deze bm·ge?Techtelijk aan
spmkel•iJke pa?·tij (2). (Sv., art. 216.) 

3° Niet ontvankelijlc, tvegens gemis aan 
bestaansreden, is de voo?·ziening van 
de beklaagde tegen de bu?·ge?·lijlce pa?·tij, 
tvannee?' de ?'echte?' in hoge1· be?·oep geen 
kennis had genornen van de ?'echtsvO?·de
?·ing die de bu?·gm·lijke pa?·tij tegen de 
beklaagde heeft ingesteld en hij op deze 
?'echtsvO?·dm·ing geen uitspmak heeft ge
daan (3) . (Sv., art. 216.) 

4° De bu?·ge?'lijke pw·tij die niet in kosten 
van de st?·~fvo?·de?·ing is ve?·oo?·deeld, is 
niet ontvankelijk om zich in cassatie te 
voo?·zien tegen de beslissing op deze 
?'echtsvO?·de?·ing (4). (Sv., art. 216 .) 

5° Niet ontvankelijlc, tvegens gemis aan 
bestaans1·eden, is de voo?·ziening van de 
bu?·ge?·lijke paTtijen tegen de beklaagde 
en de voo?' deze bu?·ge?Techtelijke aan
spmlcelijlce pa?·tij, tegen tvie de btwge?·
lijlce pa?·tijen geen geding hebben ge
voe?·d voo?' de ?'echte?' in hoge1· be?·oep 
en ten gunste van tvie de best?·eden be
slissing geen vemO?·deling ten laste vctn 
de bttTge?·lijlce pm·tijen ttitspTeekt ( 5). 
(Sv., art. 216.) 

(HOUARD, COLLARD EN N.A.AMLOZE VEN
NOOTSCHAP PATROONKAS, T. LOOS EN 
DUMOULIN.) 

ARREST (ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis; op 9 september 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Luik ; 

I. W at de voorziening van Houard, 
beklaagde, betreft : 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de heslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

(3) Cass., 29 februari 1972 (A?T. cass., 1972, 
biz. 598); vgl. cass., 9 november 1970 (ibid., 
1971, blz. 225). 

( 4) Cass., 11 januari 1972, S1tp?·a, blz. 460 ; 
men raadpiege cass., 18 april 1972, sttpm, 
biz. 777. 

(5) Vgl. cass., 5 april1971 (A1'1·. cass ., 1971, 
biz. 740); men raadpiege cass., 9 november 
1970 (ibid., 1971, b iz. 225). 
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Overwegende dat, voor zover de voor
ziening gericht is tegen de beschikking 
waarbij de verjaring van de strafvorde
ring wegens inbreuk op de politie van het 
wegverkeer wordt vastgesteld, zij niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 1382, 
1383 van het Burgerlijk W etboek , 3 en 
4 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
v an strafvordering, 

· do01·dat het bestrederi vonnis, hoewel 
het vaststelt dat Loos geen enkel ·orga
nisch letsel h eeft opgelopen, verklaart 
dat de t egen eiser aangevoerde t elastleg
ging van onopzettelijk toebrengeri van 
v erwondingen bewezen is, op grond dat 
de emotionele shock die Loos bij het 
ongeval heeft gekregen, alsmede de 
daaruit volgende stoornissen, verwondin
gen zijn in de zin van de artikelen 418 
en 420 van h et Strafwetboek, 

tenvijl onder verwonding in de zin van 
de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek moat worden verstaan een ui~
wendig of inwendig letsel dat aan het 
menselijk lichaam van buiten uit door 
een mechanische of chemische oorzaak 
wordt toegebracht en derhalve een emo
tionele shock, a l gaat d aze gepaard met 
dysrytlunia van h et h art en neurovegeta
tieve stoornissen, geen letsel oplevert en 
nie t voortkomt van een oorzaak van 
buiten het m en selijk lichaam, onver
schillig of die oorzaak m echanisch of 
chemisch is : 

Overwegende dat onder verwonding in 
d e zin van artikel 420 van het Strafwet
boek moat worden verstaan een uitwendig 
of inwendig letsel dat van buiten uit aan 
het menselijk lichaam wordt toegebracht 
door een m echanische of chemische · oor
zaak die op de lichamelijke of geestelijke 
toestand van d e getroffene inwerkt ; 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
h ebb en dat d e verweerster Loos geen 
enkel organisch letsel heeft opgelopen, 
he t vonnis vaststelt dat de hevige emo
tionele shock die z;j bij het ongeval heeft 
gekregen, een dysrytlunia v an het hart, 
gepaard gaande met nem·ovegetatieve 
stoornissen, heeft veroorzaakt ; 

Dat het vonnis dat aldus steunt op h et 
bestaan van een functioneel letsel te 
wijten aan een emotionele shock veroor
zaakt door het ongeval, de bekritiseerde 
beslissing wettelijk r echtvaardigt; 

Dat he t middel naar recht faalt ; 
En overwegende dat de substantiele of 

op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen warden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkoms tig de wet is; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
t egen d e beslissingen op de rechtsvorde
ringen die door het openbaar ministerie 
t egen de verweerders zijn ingesteld : 

Overwegende dat eiser, beklaagd e, niet 
bevoegd is om in cassatie op te komen 
tegen d e beslissingen op. de rechtsvorde
ringen die het openbaar ministerie tegen 
een medebeklaagde en de voor daze laat
ste civielrechtelijk aansprakelijke p ersoon 
heeft inges teld; 

C. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door de verweerster 
is ingesteld : 

Overwegende dat h et vonnis zich ertoe 
beperkt een aanvullend deskundigenon
derzoek te bevelen ; dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zi11. van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring ; dat zij evenmin uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegdheid ; 

Dat de voorziening dienaangaande 
voorbarig en derhalve niet ontvankelijk 
18; 

D. In zoverre de voorziening gericht is 
t egen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door verweerder is 
ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen hoger 
beroep heeft ingesteld tegen de beslissing 
van de eerste rechter en dat d e rechters 
in hoger beroep op die rechtsvordering 
geen uitspraak hebben gedaan; 

Dat de voorziening dienaangaande niet 
ontvankelijk is daar zij geen bestaans
reden heeft ; 

II. Wat de voorzieningen van de eise
ressen, burgerlijke partijen, betreft : 

A. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn t egen h et openbaar ministerie : 

Overwegende dat de eiseressen niet 
veroordeeld warden in d e kosten van de 
strafvordering ; 

D at de voorzieningen di enaangaande 
niet ontvankelijk zijn ; 

B. In zoverre d e voorzieningen gericht 
zijn tegen de verweerders : 

Overwegende dat de eiseressen geen 
hoger beroep h ebben ingesteld tegen de 
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beslissingen van de eerste rechter op de 
rechtsvorderingen die door hen tegen ·de 
verweerders werclen ingestelcl ; dat tussen 
de partijen geen ander geding werd ge
voerd en clat het bestreden vonnis geen 
veroordeling tegen de eiseressen uit
spreekt; 

Dat derhalve de voorzieningen in dit 
opzicht niet ontvankelijk zijn claar zij 
geen bestaansreden h ebben; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroorcleelt iecler van de eisers 
in de kosten van zijn voorziening. 

24 april 1972. - 2° kamer. - Vom·
zitte?', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Legros. - Eensluidende conclttsie (1), 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Ansiaux 
en DeBruyn. 

2° KAMER. - 24 april 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
-BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VRIJGESPROKEN EN DE RECHT
BANK ONBEVOEGD WORDT VERKLAARD 
MET BETREKKING TOT DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING DIE TEGEN HEM IS 
INGESTELD. - VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE NIET ONTVANKELIJK. 

Niet ontvanlcelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is cle voo1·ziening van cle 
beklaagde tegen een beslissing, wcta?'bij 
de belclactgde wonlt v1·ijgesp1·olcen en het 
stmjge1·echt onbevoegcl wo?·dt ve?·lclaa?·d 
om lcennis te nemen van de btw·ge!'lijlce 
1'echtsvo?·de1·ing die tegen hem is inge
steld (2). 

(CORNET, T. DESSAINTES EN ARNOULD.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
v01mis, op 9 november 1971 in hoger 

(1) De conclusie van het openbaar ministerie 
is, saroen met het arrest, overgedrukt in 
Revtte de d1·oit penal, 1971·1972, blz. 914. 

beroep gewezen d oor de Correctionele 
Recht bank te N amen ; 

I. Op de voorziening ingesteld door 
eiser in zijn hoedanigheid van beklaagde : 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
het beroepen vonnis bevestigt, voor zover 
het eiser van rechtsvervolging ontslaat 
zonder . kosten en de rechtbank onbe
voegd verklaart 01n kennis te nemen van 
d e bw·gerlijke rechtsvordering die tegen 
hem is gericht ; 

D at, voor zover de voorziening tegen 
die beslissingen is gericht, zij niet ont
vankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

II. Op d e voorziening lngesteld door 
eiser in zijn hoedanigheid van burg9rlijke 
p artij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op h et Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat d e voorziening betekencl werd 
aan de partij t egen wie zij is gericht ; 

Dat zij derhalve niet. ontvankelijk is; 

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

24 a pril 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?", de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijlcluiclende conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

ze KA.l\'IER. - 25 april 1972. 

1° WEGVERKEER.- BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG IN STAAT VAN DRON
KENSCHAP. - WET BETREFFENDE DE 
POLITIE OVER HET WEGVERKEER, ARTI
KEL 34, 1°. - VERZACHTENDE Ol\1-
ST.Al-.TDIGHEDEN NIET AANNEElliBAAR. 

2° WEGVERKEER. - BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG IN STAAT VAN DRON
KENSCHAP. - VVET BETREFFENDE DE 
POLITIE OVER RET WEGVERKEER, ARTI-
KEL 34, 1°. GEVANGENISSTRAF. 
MINil\Wl\1. 

(2) Cass., 11 mei 1964 (Bull. en PAsrc., 1964, 
I, 962); 15 februari 1972, sttpnt, blz. 552, 
2° en 8°. 
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1 o De ?'echte?' die ve1·oonleelt we gens het 
best1wen in staat van d?·onlcenschap, van 
een voe?'tttig op een openban plaats lcctn , 
zeljs in geva.l van ve1·zachtencle omstan
digheden, cle st1·afjen niet ve?·minde?'en 
tot beneclen het minimum voorgesch?'even 
bij artilcel 31-, 1°, van de wet bet?·efjencle 
de politie op het wegve1·kee?' (1). (S.W., 
art. 100, lid l.) 

2o De gevangenisstraj die tco?·clt opgelopen 
doo1· degene die in staat van d?·onlcen
schap een voe?'tuig bestuurt op een open
ban plaats lean niet minde1· becl1·agen dan 
vijjtien clagen (2) . (Wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, art. 34, 
10.) 

(PROOUREUR DES KONINGS TE ROEI, 
T. LALLElliAND.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; __: Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 november 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank t e Hoei ; 

Over het middel afgeleid cut de scherr
ding van artikel 34, 1°, van de wet be
treffende de politie over het wegverkeer 
(geco6rdineerd op 16 maart 1968), 

doordat d e rechtbanlc verweerder we
gens de telastlegging A tot acht dagen 
gevangenisstraf veroordeelt, 

tenvijl de bij genoemde bepaling voor
geschreven wettelijke minimumstraf vijf
tien clagen beclraagt : 

Overwegen~le cla t het vonnis verweer
der schuldig verklaart aan de telastleg
ging A, rnet name op eon openbare plaats 
een voertuig te h ebben bestuurcl of een 
rijdier be h ebben geleid, na alcoholische 
clranken in zoclanige hoeveelheid te h ob
ben gebruikt, dat heo alcoholgehalte van 
zijn blood ten minste 1,5 gram per liter 
bedroeg, welk feit omschreven is in de 
wetsbepaling in h et micldel vermeld, en 
hem uit dien hoofcle veroordeelt tot acht 
dagen gevangeni sstraf, tot geldboete en 

(1) Cass., 14 d ecemb er 1964, 26 a,pril, 
21 juni en 20 juli 1965, recleuen (Bull. en 
PASIC., 1965, I, 386, 893, 1144 en 1188); 
22 september 1969 en 19 m ei 1970, reclenen 
(A1'1'. cass ., 1970, blz. 72 en 876). 

(2) Cnss., 22 septemb er 1969, waarva.n 
prake in de vorige noot. 

tot v erval van het recht eon voertuig te 
besturen; 

Overwegende dat de kleinste gevange
nisstraf, voorgeschreven bij artikel 34, 
1°, van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer (gecoordineerd op 
16 maart 1968) , vijftien dagen beclraag t 
en dat die bepaling de rechter niet m ach
tigt om in geval van verzachtende om
standigheden een straf beneden dit mini
mum toe te passen ; 

Dat dm·halve de straf die aan verweer
der werd opgelegd, onwettelijk is; 

Overwegende dat de onwettelijkheid 
van de gevangenisstraf de vernietiging 
meebrengt van verweerders veroordeling 
tot geldboete, vervangende gevangenis
straf en vervallenverklaring, die wegens 
de telastlegging A worden uitgesproken ; 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak doet 
over de telastlegging A en over de kosten ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder in de kosten; ver
wijst de alclus beperkte zaak naar de 
Correctionele ·R echt bank te Luik, zitting 
houdende in hager beroep. 

24 april 1972. - 2e kam er. - Voo?'
zittm· , de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Clason. - Gelijlclttidencle conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2e KAlliER. - 24 april 1972. 

10 CASSATIEl\fiDDELEN. - STRAF
ZA.KEN. - STRAFVORDERING.- VOOR
ZIENING VAN RET OPEN BAAR lliiN ISTE
RIE EN VAN DE BEKLAAGDE.- l\IIIDDEL 
GEGROND OP DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING. - VRIJSPRAAK. 
NIET ONTV .IL""'XELIJK lliiDDEL. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERIN G. 0 VERTREDING 
VAN RET \VEGVERKEERSREGLEl\'IEN'.I'. 
GEEN GROND TOT SORORSING VAN DE 
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VERJARING. - VERJARING NOODZAKE
LIJK VERKREGEN NA VERLOOP VAN 
TWEE JAREN VANAF DE FElTEN. 

3o VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - 0ASSATIE VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
WE GENS VERV AL VAN DEZE VORDERING. 
- KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDE
RING DIE TEN LASTE VAN DE STAAT 
MOETEN BLIJVEN.- 0ASSATIE ZONDER 
VERWIJZING. 

I o Niet ontvankel·ijlc, we gens gemis aan 
belang, is het middel, waa1·bij het open
baa?' ministe?"ie en de belclaagde tegen de 
best1·eden beslissing als g·riej aanvoeren 
dat zij de beklaagde heejt v?"ijgespToken 
omdat het misdTijj niet bewezen was, 
te1·wijl de stmjvo1·dering ve1jaanl was (I) . 

2o De ttit een ove1·t1·eding van het wegve1'
lcee?'S1'eglement voo1·tvloeiende stmJvo?'
dm·ing ve1jaa1·t nooclzakelijlc, bij ont
stentenis van een g1·ond tot scho1·sing van 
de ve?ja1·ing, do01· verloop van twee jm·en 
na de jeiten (2) . (Wet betreffende de 
politie over het wegverkeer r coiirdina
tie van I6 maart 1968], art. 68; wet 
van 17 april I878, art. 22, 24 en 25.) 

3o W annee1· de beslissing op de st1·ajv01·de-
1"ing ven~ietigd wonlt omdat deze 1'echts
vo1·de1·ing ve1·vallen is en de lcosten e1·van 
ten laste van de Staat moeten blijven, 
geschiedt de cassatie zonrle1· vencij
zing (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HOE!, 
T. JBUNECHAMPS; JEUNECHAiliPS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op I8 november I97l in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei; 

W at de twee voorzieningen betreft : 

Over het middel door beide eisers af
geleid uit de schending van artikel 68 
van de wet betreffende de politic over het 

(1) (2) en (3) Ca.ss., 14 februari 1972, su.pm, 
biz. 547 . 

wegverkeer (gecoiirdineerd op 16 maart 
1968); 

dooTdat het bestreden vonnis enerzijds: 
J eunechamps veroordeelt wegens inbreuk 
op artikel 27-1 van het algemeen regle
ment op de politic van het wegverkeer 
en hem anderzijds vrijspreekt van de 
telastlegging artikel 28 van genoemd 
algemeen reglement te hebben overtre
den, 

te1·wijl de strafvordering verjaard was : 

Overwegende dab J eunechamps ver
volgd werd om op 8 oktober 1969 de 
bepalingen te hebben overtreden van de 
artikelen 27-1 en 28 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politic van het 
wegverkeer ; 

Overwegencle dat het vonnis Jetme
champs veroordeelt wegens de eerste 
telastlegging en hem vrijspreekt wegens 
de twPede; 

Dat voor zover de voorziening gericht 
is tegen de vrijspraak, het middel niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang ; . 

Dat voor zover de voorziening gericht 
is tegE>n de veroordelende beslissing, het 
middel gegrond is ; 

Dat immers, vermits er geen grond tot 
schorsing aanwezig is, de verjaring van 
de strafvordering verkregen was op het 
ogenblik van de uitspraak van het be
streden vonnis, dat meer dan twee jaar 
na de feiten werd gewezen ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak doet 
over de strafvordering ingesteld wegens 
inbreuk op artikel 27-1 van het algemeen 
reglement op de politic van hei; wegver
keer; verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van clit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

24 april I972. - 2e kamer. - VooT
zitte?', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?', de 
H. Legros. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 
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2e KAMER. - 24 april 1972. 

lO GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - BENADEELDE PERSOON DIE DE 
DADER VAN DE SCHADE RECHTSTREEKS 
DAGVAARDT VOOR EEN STRAFGERECHT. 
- KOSTEN VAN HET EXPLOOT. -
KOSTEN VAN DE BURGERLIJKE RECHTS

VORDERING . 

20 GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
BING ALLEEN AANHANGIG BIJ DE FEI
TENBECHTER. - KOSTEN GE!VIAAKT 
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE OlVI 
DE ZAAK IN STAAT VAN WIJZEN TE 
BRENGEN.- KOSTEN VAN DE BURGER
I.IJKE RECHTSVORDERING. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE BURGERLIJK AANSPRAKE 
LIJKE PARTIJ OF VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ.- MEMORIE NEERGELEGD TER 
GRIFFIE VAN HET HOF VA."< CASSATIE. 
- N OODZAKELIJKE AlVIBTELIJKE TUS 
SENKO!VIST VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET 

HoF VAN CASSATIE. 

1 o De kosten van het exploot, waa1·bij een 
doo?" een m·isd1·ijf benadeelde 1Je1·soon de 
bewee1·de dadm· van de schacle ?·echtst?"eelcs 
voo1· de co?"?'ectionele 1·echtbcmk of cle 
politie1·echtbank doet dagvaa1·den, zij-n 
geen lcosten van de st?·afvo?·de?·ing mam· 
wel kosten van de btwge?'lijlce ?'echtsvo?'
cle?·ing (1). 

2° W annee1· in stmfzalcen bij de feiten
?'echte?' alleen nag de btw·ge1·lijlce ?'echts
VO?'de?·ing aanhangig is, zijn de lcosten 
doo1· het openbaa1· ministe1·ie gemaalct om 
de zaalc in staat van wijzen te b1·engen, 
lcosten van de bu1·ge1·lijlce 1'echtsvoTde-
1'ing (2) . 

3o Niet ontvanlcelijlc is de memoTie van de 
bu?·ge?'?'echtelijlc aan8pmlcelijlce pa1·t~j of 
van de bu1·ge1·lijlce pa1·tij, eise1·es tot 
cassatie, die te1· g1·iffie van het H of van 
cassatie wo?"dt nee1·gelegd zonde1· de 
ambtelijlce tussenlcomst van een advocaat 
bij di t Hof (3). (Sv., art . 425; wet van 
20 juni 1953, art. 6, § 2.) 

(1) Ca.ss., 4 m ei 1970 (An·. cass ., 1970, 
blz. 813). 

(2) Ca.ss ., 14 september 1970 (An·. cass., 
1971, biz. 40). 

(3) Ca.ss., 27 maa.rt 1972, su.pm, biz. 713. 

(SLUSE, T·. COLIENNE.} 

ARREST (ve?"taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 1971 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat de door eiser ge
maakte kosten van rechtstreekse dag
vaarding en de kosten gemaakt door het 
openbaar ministerie om de zaak in staat 
van wijzen t e brengen, alleen op het . 
hoger beroep van eiser, burgerlijke partij, 
kosten van de burgerlijke rechtsvorde
ring zijn; 

Overwegende da0, met betrekking tot 
de kosten gemaakt door het openbaar 
ministeri e, eiser geen enkel middel aan
voert; 

II. In zoverre de-voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van eiser : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser, burgerlijke partij, zijn 
voorziening heeft laten betekenen aan 
de verweerster, tegen wie ze gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie, ter staving van de 
voorziening ter griffie van het Hof neer
gelegd zoncler de ambtelijke tussenkomst 
van een advocaat bij het Hof van cassa
tie, verwerpt d e voorziening ; veroor
cleelt eiser in de kosten. 

24 april 1972. - 2e kamer. - Voor
zitte?', de H . Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. L egros. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Paul Mahau x, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 24 april 1972, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. - CoN
CLUSIE DIE PER BRIEF AAN DE"RECHTER 
IS TOEGESTUURD . - RECHTER NIET 
GEHOUDEN OJVI EROP TE ANTWOORDEN. 
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De 1'echte1' is niet gehouclen om een conclusie 
te beantwoonlen clie hem pe1· brief is 
toegestuu1·cl en clie hem tijclens cle clebat
ten te1· zitting niet 1·egelmatig is oncler
wo?·pen (1). 

(BOUCHE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
v01mis, op 24 november 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Luik; 

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

cloonlat het bestreden vom1is geen ant
woorcl geeft op de conclusie die bij 
suhrijven van 22 oktober 1971 tot de 
voorzitter van de rechtbank werd ge
richt : 

Overwegende dat de rechter niet ge
houden is een conclusie te beantwocrden 
die hem per brief wordt toegestuurd en 
die tijdens de debatten niet regelmatig 
aan de rechtbank werd onclerworpen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en clat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

24 april 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijkl-uiclencle conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste aclvocaat
g~neraal. 

2e KAMElt. - 24 april 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
ZOEK OM EEN ONDERZOEKSMAATREGEL. 
- 0PGAVE DOOR DE RECHTER VAN DE 

(1) Argt. cass., 12 mei 1969 (.A1'1'. cass., 1969, 
blz. 906}, 12 januari 1971 (ibid., 1971, blz. 458) 
en de beslissingen wan.rvan onder cleze beicle 
a.rresten sprake is . 

REDENEN WAAROl\1 RIJ ZICR VOL
DOENDE INGELICRT ACHT. - GEMOTI
YEERDE ''EltWERPING. 

De rechte1· die cle 1·edenen opgeejt waa1·om. 
hij zich volcloende ingelicht acht, ve?'
tuerpt in een gemotivee1·cle beslissing een. 
venueennicldel waa1·in om een oncle?'
zoelcsmaat·regel wonlt ve·rzocht ( 2). 
(Grondwet, art. 97.) 

(DUTER!Vill.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
vom1is, op 4 november 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele· 
Rechtbank te Neufchateau; 

Overwegende clat eisers voorziening 
beperkt is tot de strafrechtelijke be
schikkingen van het vom1is ; 

Over het midclel afgeleid uit de schen
cling van artikel 97 van de Gronclwet, 

cloo1·dat het vonnis geen antwoorcl geeft 
op het verweer van eiser, die verzocht de 
burgerlijke partij ter terechtzitting onder 
ecle te verhoren over het punt of zij al 
clan niet haar voertuig bij het oprijden 
van de wegaansluiting tot stilstancl hacl 
gebracht : 

Overwegencle dat het vonnis erop wijst 
« dat de burgerlijke partij Orban aan de 
rijkswachters uitclrukkelijk verklaarcl 
heeft dat zij op het ogenb)ik van de 
schok nog reed en dat zij onder ede heeft 
bevestigd dat zij de r ue Jarclin de Bruges 
kwam uitgereden, toen het ongeval. is 
gebeurcl; dat appellant, thans eiser, aan
dringt op een nieuw verhoor onder ede 
van de heer Orban; clat die eis niet kan 
worden ingewilligd, zelfs al verzet de 
burgerlijke partij zich daartegen niet, 
vermits de rechtbank verklaart clat zij 
over voldoencle inlichtingen beschikt » ; 

Dat de bestreden beslissing a ldus pas
send antwoorclt op eisers verweer ; 

-Dat het middel feitelijke grondslag 
mist ; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvonnen werden na
geleefcl en clat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

\2) C<tss ., 9 december 1970 (A1'1'. cctss., 1971 ,. 
blz. 360) en de in noot 3 vermelcle arresten; 
10 april 1972, sttpm, blz. 742. 



-801-

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

24 april 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzif;ter. - Ve1·slaggeve1·; de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
d e H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Poncelet (van 
d e bali e te N eufchateau). 

2e KAMER . .:..._ 25 april 1972. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAJHER WAARBIJ EEN BE

KLAAGDE NAAit DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WORD'!.' VERWEZEN WE GENS 
EEN ALS WANBEDRIJF GEKWALIFICEERD 
FElT. - VONNISGERECHT DAT. ZICH 
ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT RET 
MISDR IJF EEN N IET GECORRECTIONALI
SEERDE l\fiSDAAD OPLEVERT. - l N 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BE
SLISSINGEN TOT ONBEVOEGDVERKLA
RING DIE GEGROND SCHIJNT TE ZIJN. 
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIK
KING. - VERWIJZING NAAR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

W annee1· een 1'aadkarne1' een beklaagde 
naa1· de co1"1'ect1:onele 1·echtbank heejt 
v~c,nvezen wegens een als wanbed1·i.if ge
kwali (icee?·d jeit en de co?'?'ectionele 
1·echtbank zich wettelijlc onbevoegd heejt 
veTklaa1·d, omdat het misd1·ijj in we?·lce
lijlcheid een niet gecon·ectionalisee1·de 
misdaad opleve1·t, en wannee1· beide be
slissingen in kmcht van gewijsde zijn 
gegaan, ven~ietigt het H of, het 1'echtsge
bied 1·egelend, de beschilclcing van de 
madlcame1· en ve1wijst de zaalc nam· de 
kame1· van inbeschuldigingstelling ( 1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN BEROEP TE BRUSSEL, T. 'I.'RUYTS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet; op h e !; verzoek
schrift tot regaling van rechtsgebied op 

(1) Cass ., 9 februari 1970 (An·. cetss., 1970, 
blz. 531); raa dpl. cass., 4 mei 1970 (ibid., 
1070, blz. 812) en 4 oktober 1971, sttp?'Ct, 
biz. 134. 

CASSATIE, 1972. - 26 

21 december 1971 ingediend door de 
Proc~eur-generaal bij het Hof van be
roep te Brussel ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eersl;e aanleg te Turn
hout, bij beschikk.ing van 8 mei 1970, 
Truyts Alfons naar de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout verwezen heeft 
uit hoofde van, te N oorderwijk, · in de 
nacht van 15 op 16 februari 1970 : 
A) door gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg m aar zonder het oogmerk om 
de persoon van een ander aan te randen, 
onopzettelijk de dood van Van Eynde 
Joannes te hebben veroorzaakt, B) bij 
sam enhang : 1) Van Eynde J oarines te 
hebben doen drinken totdat hij kennelijk 
dronken was, 2) een uitdaging tot drinken 
te h ebben aanvaard of voorgesteld welke 
dronkenschap heeft veroorzaakt bij een 
wedder, te weten Van Eynde J oannes ; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout zich bij vonnis 
van 28 december 1970 onbevoegd heeft 
verklaard om recht; te doen over de 
strafvordering en de burgerlijke vorde
ringen onontvankelijk heeft verklaard, 
om de reden dat de feiten van de telast
legging A onder toepassing van a~til~el 8, 
eerste en tweede lid, van d e besluitwet 
van 14 november 1939 vallen en sl;rafbaar 
gesteld worden m et opsluiting en dat de 
feiten van de t elastleggingen B ·(1 en 2) 
samenhangend zijn met die van de telast
Jegging A; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Brussel, bij arrest van 2 november 
1971, bedoeld vonnis heeft bevestigd, na 
te hebben vastgesteld « dat de feiten wel 
onder toepassing vallen van artikel 8 
van de besluitwet van 14 november 1939, 
niet voorzien in de beschikking van de 
raadkamer van 8 mei 1970 » en " dat 
terecht tot de onbevoegclheid van de 
correctionele rechtbank 'Nerd besloten in 
de gegeven omstandigheden om d e rede
nen die h et hof van de rechtbank over
neemt »; 

Overwegende dat dit; arrest en de be
schikking van de raacllmmer in kracht 
van gewijsde zijn gegaan en dat uil; hun 
tegensl;rijdigheid een gesch:il van rechts
gebied iR gerezen dat de gang van het 
gerecht belemmert ; 

Overwegende dat uit, de rechbspleging 
schijnt l;e blijken dat; het feit A werkelijk 
een misdaad is en dat de feiten A en B 
(l en 2) verknocht zijn; 

Dat hieruit volgt da~ de redenen waar
om het hof van beroep zich inbevoegd 
heeft verklaard, gegrond zijn; 
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Om die redenen, hei; rechtsgebied rege
lend, vernietigt de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Turnhout van 8 mei 1970; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beschikking ; verwijst de zaak 
naar de kamer van inbeschuldigingstel
"ling van het Hof van beroep te Brussel. 

25 april 1972. - 2" kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts.- Gelijk
luidende conclttsie, de H. Lenaerts, advo
caat-generaal. 

2" KAMER. - 25 april 1972. 

1° VOORZ!ENING IN CAS SA TIE. 
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - VERZEKER.AAR TOT 
TUSSENKOMST OPGEROEPEN OF VRIJ
WILLIG TUSSENGEKOMEN. - VooR
ZIENING TEGEN HET OPENBAAR IviiNIS
TERIE. - GEEN VEROORDELING IN DE 
KOSTEN JEGENS DE OPENBARE PARTIJ. 
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - BE

SLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET 
OVER 'EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL EN 
ZICH ERTOE BEPERKT EEN VOORLOPIGE 
VERGOEDING TOE TE KENNEN EN EEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL TE BEVELEN. 
- VOORZIENING VOOR DE EINDBE
SLISSING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD Oivi ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
P.ARTIJ. - VOORZIENING GERICHT ~rE
GEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING. - 0NTVANKELIJKHEID BEPERKT 
TOT DE VEROORDELING VAN DEZE 
BURGERLIJKE PARTIJ IN DE DOOR HET 
OPENBA.AR MINISTERIE GEMAAKTE VER
VOLGINGSKOSTEN. 

1 o De venelce1·am· van de btt1'ge1'lijke aan
spmlcelijlcheid van de beklaagde die tot 

tttssenkomst is opge1·ocpen of V?·ijwillig 
is mtssengelcomen in de 1'echtsvo1·de1·ing 
van de bu1·ge1·lijke pa1·tij, is niet ont
·vanlcelijlc om een vooTziening in te stellen 
tegen het openbaa1' ministe1·ie, wannee1· 
hij niet in de lcosten jegens de openbm·e 
pa1·tij we1·d ve1'001'deeld ( 1). 

2° Niet ontvanlcelijlc in st1'0:fzalcen is de 
voo1'z1:ening die v661· de eindbeslissing is 
ingesteld tegen de beslissing wellce op de 
btwge1'lijlce 1'echtsvonlering geen uit
spmctlc doet ove1· een bevoegdheidsge
schil, een voo1'lopige ve1·goeding toelcent 
en voo1· het ovc1·ige een onde1·zoelcsmaat-
1'egel beveelt (2) . (Wetb. van strafv., 
art. 416.) 

3° De voo1·ziening van de bu1·ge1'lijlce pa1·tij 
tegen de beslissing op de stmjvo1·de1·ing 
is enlcel ontvanlcelijlc, in zove1· zij bet1·elc
king heejt op de ve1'001'deling van dcze 
paTtij in de lcosten van deze vo1·de-
1'ing (3) . (Wetb. van strafv., art. 216 .) 

(li'I:.ARIVOET EN N.AA.MLOZE VENNOOTSCH.AP 
cc VERZEKERINGSJ'viA..ATSCHAPPIJ DE 
SCHELDE », T. TRAVERS EN LITISCON
SORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 maart 1971 door het Hof 
van beroep t e Brussel gewezen ; 

I. In zover .de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de strafvor
dering en op de civielrechtelijke vorde
ringen tegen eiser Maerivoet ingesteld : 

Overwegende dat eiseres, verzekeraar 
van eiser, geen hoedanigheid heeft om 
zich te voorzien tegen voormelde beslis
sing op de strafvordering, aangezien zij 
niet in de kosten jegens het openbaar 
ministerie is veroordeelcl ; 

Dat haar voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

W at b etreft de voorziening van eiser 
tegen de beslissing 'op de strafvordering 
en tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering door verweerder, de Bel
giselle Staat (Ministerie van Landsverde
diging), tegen hem ingesteld, en wat 

(1) Cass., 3 januari 1972, supm, biz. 422. 
(2) Cass., 25 januari 1972, supm, biz. 511. 
(3) Cass., 18 april 1972, 81t1J1"a, biz. 777. 
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betreft de voorziening van eiseres tegen 
de beslissing op laatstvermelde civiel
rechtelijke vordering : 

Over het middel door de eisers afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest, om het 
oorzakelijk verband tussen de fout van 
Just en het ongeval te loochenen enerzijds 
overweegt dat « mits zijn snelheid een · 
weinig aan te passen Travers in een van 
de voor het doorgaand verkeer bestemde 
rijstroken achter het voertuig van Just 
had kunnen doorrijden », 

tenvijl het anderziJds om het oorzake
lijk verband tussen de fout van Travers 
en het ongeval te loochenen overweegt 
dat « de snelrijdende Travers ongetwijfeld 
een ontwijkende noodbeweging zou ge
maakt hebben die het allergrootste 
gevaar meebracht dat hij ofwel tegen de 
vrachtwagen van beklaagde ofwel tegen 
de achterzijde van de vrachtwagen van 
Just zou terechtgekomen zijn », zodat 
h et a rrest, clat op tegenstrijdige motieven 
berust, niet naar behoren met redenen is 
omkleed: 

Overwegende dat h et niet tegenstrijclig 
is enerzijds vast te stellen, zoals het 
arrest het doet, dat verweerder Travers, 
die op de hoofdweg reed, achter het voer
tuig van verweerder Just, dat de hoofd
weg kruiste, had kunnen doorrijclen, en 
anderzijcls, en na geconstateerd te hebben 
clat eiser Maerivoet die clezelfcle hoofd·weg 
in tegenovergestelde richting kruiste, 
« ten opzichte van Travers als een on
voorzienbare hindernis achter de Duitse 
vrachtwagen is te voorschijn gekomen », 
te overwegen dat; « ten aanzien van zulke 
plots voor hem opdoemende hinclernis, 
de snelrijdencle Travers ongetwijfeld een 
ontwijkende noodbeweging zou gemaakt 
hebben die het allergrootste gevaar mee
bracht dat hij ofwel tegen de vracht
wagen van beklaagde Maerivoet ofwel 
tegen de achterzijde van de vrachtwagen 
van Just, de Duitse vrachtwagen, zou 
terechtgekomen zijn » ; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

En in zover de voorziening van eiser 
gericht is tegen de beslissing op de straf
vordering tegen hem ingesteld : 

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

W at betreft de voorzieningen van de 
eisers tegen de beslissing op de civiel-

rechtelijke vordering door verweerder 
Travers tegen eiser ingesteld : 

Overwegende dat het. arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, aan ver
weerder Travers een provisionele schade
vergoeding toekent en verder een onfler
zoeksmaatregel beveelt; 

Overwegende dat zodanige beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring, en evenmin uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil ; 

Dat de ertegen ingestelde cassatiebe
roepen derhalve niet ontvankelijk zijn; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de strafvor
dering tegen de verweerders Travers 
Andre en Just Pius ingesteld : 

Overwegende dfl.t eiseres geen hoeda
nigheid heeft om zich tegen deze beslis
singen te voorzien ; 

Dat h aar voorziening dan ook niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de voorziening van 
eiser enkel ontvankelijk is in zover hij 
veroordeeld wordt in de kosten van ver
volging die het openbaar miriisterie heeft 
gemaakt; 

Dat eiser in dat opzicht geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt ieder eiser in de 
helft van de kosten. 

25 april 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve~·slaggeve1·, de H. Chatel. - Gelijklui
dende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat
generaal.- Pleite1·s, de HH. van Heeke, 
Houtekier en Fally. 

2e KAMER. - 25 april 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. S'.rRAFZAKEN. 
STRAFVORDE.RING. - GEEN CONCLUSIE. 
- FElTEN OMSCHREVEN IN DE BE
WOORDINGEN VAN DE WET EN BEWE
ZEN VERKLAARD. - REGELMATIG lVIET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 
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Bij geb1·elc aan een conchtsie op dat stttlc, 
omlcleedt de ?'echte?' de schuldigve?·lcla1·ing 
van de belclaagde 1·egelmatig met nclenen 
door vast te stellen dat de in de bewoo?'
dingen van de wet omsclweven Jeiten 
beweze'li zijn (1) ; hij moet de gegevens 
waa1·uit hij de schuld vctn de belclaagde 
afleidt, niet nade1· bepalen (2). 

(DERKINDEREN, T. DE DECKER.) 

Met de notitie overeenste=end 
arrest. 

25 april 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Naulaerts. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Lenaerts, advo
cimt-generaal. - Pleite1·, de H. 'Veyten 
(van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 25 april 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE PARTIJ,' EISERES . - UITGIFTE 
VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING 
NIET BIJ HET ORIGINEEL VAN HET 
EXPLOOT VAN BETEKENING GEVOEGD. 
- NIET ONTVANKELIJKHEID . 

Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening van een 
bu?·gedijlce partij, wannee1· een uitgijte 
van de ve1·lcla1'ing van voo1·ziening niet 
bij het o1·igineel van het exploot vctn 
betelcening van dit 1·echtsmiddel is ge
voegd (3). (Wetb. ·van strafv., art. 418.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ETA.BLISSEMENTEN DEJOND », T . NIJS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 november 1971 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over de grond van n iet-ontvankeJjjk
heid ambtshalve afgeleid uit de omstan-

(1) Cass., 8 novembet· 1971, supm, blz. 242. 
(2) _Oa-ss., 15 december 1970 en 20 juli 1971 

(A1"1'. cass., 1971, blz. 387 en 1126). 
(3) Oa.ss ., 25 september 1967 (.A1'1'. cass., 

HH38, bl7.. 113). 

cligheid dat bij het oorspronkelijk exploot 
van be0ekening van de voorziening van 
eiseres, burgerlijke partij, hetwelk in het 
dossier opgenomen is, de uitgifte van de 
verklaring van voorziening niet is ge
voegd, waarvan luidens clat exploot een 
eensluidend afschrift aan verweercler zou 
afgegeven zijn, zoclat het voor het Hof 
niet mogelijk is de regelmatigheicl na t e 
gaan van de bij artikel 418 van hen Wet
hoek van strafvordering vereiste beteke
ning: 

Overwegende dat, wam1eer de wet eist 
dat een voorziening betekend word·t, de 
verklaring zelf van de voorziening inte
graal aan de tegenpartij moet betekend 
worden en dat de uitgifte van de bete
kencle verklaring van voorziening bij het 
oorspronkelijk exploot moet worden ge
voegd om het Hof in staat te stellen de 
regelmatige nakoming van die formaliteit 
nate gaan; 

Overwegende dat geen uitgifte van de 
verklaring van voorziening gevoegd is bij 
het exploot van betekening van die ver
ldaring dat door eiseres in zijn oor
spronkelijke vorm is overgelegd en in het 
dossier is opgenomen; 

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

25 april 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', de H. Naulaerts.- Gelijlc
luidende conclusie, de H. Lenaerts, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Mathe! 
(van de balie te Antwerpen). 

ge KAMER. - 26 april 1972. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AA.NSLAG EN I:NXOHIERING. - 0NT
BONDEN NA.Al\'ILOZE VENNOOTSCH.AP. -
lNKOHIERING VAN EEN AANSLAG. 
TERJ\'IIJN . 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AA.N SLAG EN INKOHIERING. - NIEUW'E 
AANSLAG. - GECOORDINEERDE WET
TEN BETREFFENDE DE JNKOJ\'ISTENBE
LASTINGEN, ARTIKEL 74bis. - VVET
BOEK VAN DE Il'.'XOJ\'ISTEN BELASTINGEN, 
A.RTIKEL 260. - NIEUWE AANSLAG DIE 
IN DE PLAATS KOli:IT VAN DE VERNIE
TIGDE OORSPRONKELIJKE A,ANSLAG . 
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3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANsLAG EN IN.KOHIERING. - 0NT
BONDEN NA.AMLOZE VENNOOTSCHAP. -
00RSPRONKELIJKE AANSLAG TEN KO 
HIERE GEBRA.CRT BINNEN DE TERlVIIJN 
BEPAALD BIJ ARTIKEL 194, LID 4, VAN 
DE GECOORDINEERDE WETTEN OP DE 
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. - VER
NIETIGDE AANSLAG. - NIEUWE AAN
SLAG DIE, BUITEN GENOEMDE TERMIJN, 
TEN LASTE VAN DE VENNOOTSCHAP KAN 
WORDEN GEVESTIGD . 

1 o Een aanslag in de inleomstenbelastingen 
lean ten laste van een ontbonden naarn
loze vennootschap wettelijle ten leohiere 
w01·den gebmcht binnen de te1·rnijn be
paald bij a1·tileel 194., lid 4·, van de 
gecoo1·dinee1·de wetten op de handelsven
nootschappen, voo1· zove1· de aanslagte1·
rnijnen in acht w01·den genomen die, 
naa1·gelang van het geval, bij de geco
ordineerde wetten betrefjende de inleom
stenbelastingen of bij het W etboelc van 
de inleomstenbelastingen zijn voo1·ge
sch1-even ( 1). 

2° De nieuwe aanslag die de administ1·atie 
met toepassing van m·tileel 260 van het 
W etboele van de inleomstenbelastingen 
vestigt, evenals die waa1·op artileel 7 4 bis 
van de geco(i1·dinee1·de wetten bet1·efjende 
de inleomstenbelastingen bet1·eleleing had, 
learnt in de plaats van de aanslag die 
ve1·nietigd werd en is de voo1·tzetting van 
de aanslagp1·ocedtwe die geleid heeft tot 
de inleohie1·ing van die vemietigde aan
slag (2) (3). 

3o In geval van ve1·nietiging van een aan
slag in de inleomstenbelastingen die bin
nen de tennijn bepaald bij artileel 1!J4, 
lid 4., van de gecooTdinee1·de wetten op de 
handelsvennootschappen ten laste van 
een ontbonden naamloze vennootschap 
ten leohie1·e was geb1·acht, is de adminis
tmtie ge1·echtigd, zelfs indien, op dat 
ogenblile, die te1·mijn is verst1·eleen, een 

(1) R aadpl. cass., 8 november 1060 (B·ull. 
en PASIC., 1961, I, 252) en 22 maart 1962 
(ibid ., 1962, I, 807). 

(2) Raadpl. cass., 19 oktober 1965 (Bttll. en 
PASIO., 1966, I, 230) en 22 november Hl66 
(A1T. cass., 1967, b];<, 394). 

(3) Daar een nieuwe aans!ag vers<;hillend 
is van de vernietigde oorspronkelijke aanslag, 
verleent het b eroep van de belastingplichtige 
tegen de b eslissing van de clirecteur die deze 
la.atste aa.nslag heeft vernietigd a.a.n het hof 
van beroep niet de bevoegdheid tot beoor
deling van de wettelijkheid en de grondslag 

nieuwe aanslag te vestigen ove1·eenleom
stig de bepalingen van de m·tileelen 260 
en 262 (4) van het Wetboelc van de 
inleomstenbelastingen, en bepaaldelijle 
indien, op het ogenblik dat de oo1·spron
lcelijlee aanslag ten lcohie1·e we1·d ge
b1·acht, de, naa1·gelang van het geval, 
gewone of buitengewone aanslagtennijn 
niet was ve1·st1·eleen (5) . 

(VANDER STRAETEN D'EYNE q.q. EN NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING 
« ETABLISSEMENTS LINIERS FILA~URE 
VAN DER S~RAETEN ,, L BELGISCHE 
S'rAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1971 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 74bis van de geco
ordineercle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, 32 van de wet van 
20 augustus 1947 die voorgaande be
schikking in de gecoordineercle wetten 
invoert, 1865 van het Burgerlijk Wet
boek, 178, 194, in het bijzonder alinea 4, 
van de gecoorclineercle wetten op de 
handelsvennootschappen, 

doordat hat bestreden arrest, hoewel 
het vaststelt dat de nieuwe aanslag, na 
vernietiging van een vorige aanslag door 
arrest van het Hof van beroep te Brussel, 
van 6 januari 1966 (lees 22 december 
1965), gevestigd werd na de ontbinding en 
vereffening van eiseres, en eveneens na de 
verjaringstermi.in becloeld in het aange
haald artikel 194, alinea 4, van de geco
ordineerde wetten op de handelsvennoot
schappen, niettemin beslist dat de nieuwe 
aanslag rechtsgeldig kon worden geves
tigd omdat hij de oorspronkelijke, ver
nietigde aanslag slechts verving, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de rechtsper-

van d eze nieuwe aanslag waar voor eventueel 
en reclamatie moet worden ingediend. Raadpl. 
hieromtrent cass ., 13 juni 1957 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 1225). 

(4) Onder het stelsel van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbela.stingen, 
artikel 74bis van deze wetten . 

(5) Raadpl. met betrekking tot de rechts
vorderingen in het a lgemeen van· de schuld
eisers van een ontbonden handelsvennoot
schap, J. RENAULD , Rev. CTit. jt!1', belge, 1963, 
blz. 55, nr. 7. 
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soonlijkheid van een naamloze vennoot
schap definitief verdwijnt. na het bereiken 
van de in hogervermelcl artikel 194 
becloelde termijn, en zelfs een aanslag 
voortspruitend uit de toepassing van 
artikel 74bis van de gecoordineerde wet
ten betreffende de .inkomstenbelastingen, 
niet kan worden gevestigd ten laste van 
een morele persoon die onbestaande is op 
het ogenblik van zijn vestiging, zodat de 
aanslag ingekohierd op 1 april 1966, in 
tegenstelling met wat het arrest beslist, 
bij gebrek aan het bestaan van een 
belastingplichtige, elke wettelijke grond 
mist (schending van de in het middel 
aangehaalde wettelijke bepalingen, ver
m eld artikel 194, a linea 4, in het bijzon
der); 

tweecle onclenleel, een aanslag gevestigd 
bij toepassing van artikel 74bis van de 
gecoorclineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, naar de tekst van 
deze bepaling, slechts kan worden inge
kohierd ten laste van dezelfde belasting
plichtige of de ermee gclijkgestelde per
sonen, op beperkende wijze aangcduid 
in haar alinea 3, en in het geval van h et 
volledig verdwijnen van de rechtsper
soonlijkheid van een naamloze vennoot
schap, er geen belastingplichtige noch 
ermee gelijkgestelde personen meer zijn, 
zodat ook om die reden, en in tegen
stelling met hetgeen het arrest beslist, 
geen toepassing kan worden gemaakt van 
voormeld artikel 74bis (schending van 
de in het middel aangehaalde wettelijke 
bepalingen, het aangehaald artikel 74bis 
in het bijzonder) : 

W at h et eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de naamloze ven
nootschap " Etablissements Liniers Fila
ture Van der Straeten " op 14 november 
1946 in vereffeni:ng werd gesteld en de 
vereffening werd gesloten bij notariele 
akte van 30 december 1946, bekendge
maakt in het Staatsblad van 17 januari 
1947; 

Overwegende dat op 29 september 1950 
ten name van d e ontbonden vem~oot
schap een aanslag in de bedrij£;;belasting 
werd gevestigd, die evenwel bij arrest 
van 22 december 1965 van h et Hof van 
beroep te Brussel vernietigd werd ; 

Overwegende dat de achninistratie op 
1 april 1966 ten name van dezelfde belas
tingschuldige een nieuwe aanslag heeft 
gevestigcl, clit m et toepassing van ari;i
kel 74bis, eerste lid, van de op 15 januari 
1948 gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, thans a.rti-

kel 260 van h et Wetboek van de inkom
stenbelastingen; 

Overwegende clat een vennootschap, 
waarvan de vereffening beeindigd is, 
blijft voortbestaan ten einde het de 
schulcleisers mogelijk te maken htm rech
ten te doen gelden gedurende een termijn 
van vijf jaar vanaf de bekendmaki:ng 
van het sluiten van de vereffening; 

Overwegendc clat artikel 260 van het 
VVetboek van de inkomstenbelastingen 
tot doel heeft de administratic toe te 
laten binnen de perken die in dit artikel 
en in artikel 262 bepaald zijn, nog een 
aansla.g te vestigen hoewel de gewone 
aanslagtermijnen reeds verstreken zijn; 
dat het vestigen van bedoelde aanslag 
echter de voortzetting is van de door de 
vernietigde aanslag ingeleide taxatiepro
ceclm·e, en dat deze nieuwe aanslag de 
plaats inneemt van de vernietigde oor
spronkelijke aanslag voor zover deze 
laatste bim~en de wettelijke termijn op 
het kohier werd gebracht ; 

Overwegende dat nu ten deze de oor
spronkelijke aanslag rechtsgeldig was ge
vestigd,- zowel binnen de aanslagtermijn 
destijds bepaald bij artikel 74 van de bij 
besluit van de Regent van 15 januari 1948 
gecoorclineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, als bin:nen de ter
mijn bepaald bij artikel 194, lid 4, van 
de gecoordineerde wetten op de handels
vem~ootschappen, de betwiste nieuwe 
aanslag evenmin met miskenning van 
laatstvermelde termijn werd gevestigcl ; 

Dat bet OIJ-dercleel naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende ·clat de betwiste aanslag, 
in overeenstemming met artikel 260 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen, ten name van dezelfde belasting
schuldige werd gevestigd ; 

Dat h et onderdeel clerhalve feiuelijke 
grondslag mist; 

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

26 april 1972. - 3e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter_ - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Versee. - Gelijlcluidencle concl1.tsie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH_ Van · Ryn en Claeys 
Bou~taert (laatstgenoemcle van de balie 
te Gent)-
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3e KAMER. - 26 april 1972. 

lD SOCIALE ZEKERHEID.- WERK

LOO~HEIDSVERZEKERING . HOGER 
BEROEP. - BESLISSING VAN EEN 
KLA,CRTENCOMMISSIE. - STELSEL VAN 
VOOR DE INWERKINGTREDING VAN HET 
GERECHTELIJK WETBOEK. - HOGER 
BEROEP VOOR DE COMMISSIE VAN BE
ROEP. - APPELLANT MOEST BEROEP
SCHRIFT ONDERTEKENEN OF, INDIEN 
HIJ NIET KON TEKENEN, EEN KRUIS 
PLAATSEN OP DIE AKTE DIE BOVENDIEN 
DOOR DE BEVOEGDE BURGEMEESTER 
MEDEONDERTEKEJ'-.TIJ MOEST WORDEN. 

2D SOCIALE ZEKERHEID.- WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. HOGER 
BEROEP. BESLISSING VAN EEN 
KLACHTENCOMMISSIE. - STELSEL VAN 
v66R DE r NWERKINGTREDING vAN RET 
GERECHTELIJK WETBOEK. - HOGER 
BEROEP VOOR DE COMMISSIE V A,N BE
ROEP.- BEROEPSCHRIFT NIET ONDER
TEKEND DOOR DE APPELLANT. - BE
ROEPSCHRIFT VAN DE APPELLA,NT, DIE 
NIET KAN TEKENEN, WAAROP HIJ GEEN 
KRUIS HAD GEPLAATST EN DAT NIET 
WAS MEDEONDERTEKEND DOOR DE 
BEVOEGDE BURGEMEESTER. - NIETIG
HEID VAN DAT BEROEPSCHRIFT. 

3D CASSATIE.- On'IYANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - 0ASSATIE VAN EEN 
ARREST. - 0ASSATIE DIE DE CASSATIE 
MEEBRENGT VAN RET· ARREST DAT 
MAAR RET GEVOLG IS VAN HET EERSTE 

ARREST. 

(1) De nrtikelen 217 tot 259 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid werden 
opgebeven bij artikel12-13° van de ophetnngs
bepalingen vervat in artikel 2 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Sedert de inwerkingtreding van het Gerech
telijk ·w etboek worden de in die artikelen 
bedoelde geschillen, met toepassing van de 
artikelen 580 en 607 va.n het Gerechtelijk 
Wetboek, aan de arbeidsrechtba.nken en 
arbeidshoven voorgelegd. 

(2) Artikel 861 van het Gerechtelijk W'et
boek bepaalt dat « de rechter kan een proces
handeling aileen dan nietig verklaren indien 
het aangeklaagde verzuim of de aa.ngeklaagde 
onregelmatigheid de belangen scbaadt van de 
partij die de exceptie opwerpt "· Artikel 862, 
§ 1, beslist echter dat de regel van artikel 861 
" niet geldt voor een verzuim of een onregel-

4D GERECHTSKOSTEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - KOSTEN VAN RET 
CASSATIEGEDING. - WERKLOOSHEIDS
VERZEKERING. - VOORZIENING VAN 
DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOOR
ZIENING. - AANGENOi\ffiN VOORZIE
NING. - VEROORDELING VAN ElSER IN 
DE KOSTEN. 

l D Onde?' het stelsel van de bepalingen van 
de a1·tikelen 217 tot 259 van het konink
lijk beslttit van 20 decembe?' 1963 bet?·ef
fende w·beidsvoo?·ziening en we?·kloos
heid ( l) en met toepassing van a?·ti
kel 242 van dit koninlclijk besluit moest 
het hogeT be1·oep tegen de beslissingen van 
de klachtencommissies, om ontvanlcelijk 
te zijn, namelijk sch?-~ftelijk gesteld en 
doo1· appellant ondm·telcend zijn en inclien 
hij niet kon telcenen, moest hij een k?·uis 
plaatsen op het be?·oepsch?'ijt dat we1:d 
medeonde?"tekend dam· de bw·gemeester 
of diens ajgevaardigde van de woon
plaats van de appellant. 

2D De onde1·telcening doo1· de appellant 
van het be?·oepsch1·ijt als bedoeld in 
a1·tikel 24·2 van het koninlclijlc besluit 
van 20 decembe1· 1968 bet1·efjende a?·
beidsvoo?·ziening en we1·kloosheid of, 
wannee1· de appellant niet kon tekenen, 
het plaatsen dam· hem van een k?·uis op 
dit bemepsch?-ijt alsmede de onde?·teke
ning m·van door de bevoegde bu1·gemees
te1·, maakten wezenlijke Jm·maliteiten uit 
waa1·van het ve1·zuim, zonde?' mee1·, de 
nietigheid van-de akte ten gevolge had (2). 

3D De cassatie van het an·est dat een hoge1· 

matigheid betreffende ... 2° de ondertekening 
van de akte ... "· 

In het geannoteerd al'l'est steunde het Hof 
niet op deze laatste bepaling. 

Het heeft ongetwijfeld geoordeeld dat arti
kel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens 
h etwelk de in dit wetboek gestelde regels -
onder meer in genoemd artikel. 862 dat op 
1 januari 1969 in werking is getreden - van 
toepassing zijn op alle rechtsplegingen, geen 
betrekking kon hebbeu op een beroepschrift 
inzake een beslissing van een klachtencom
missie dat op 29 september 1970, dus v66r 
de inwerkingtreding va.n het Gerechtelijk 
Wetboek op 1 november 1970, was ingediend. 
De rechtsplegingen voor de commissies van 
eerste aanleg en van beroep inzake werkloos
heidsuitkeringen - en de akten inzake rechts
middelen, onder meer de akten van beroep -
konden trouweus, uiteraard, met toepassing 
van genoemd artikel 2, niet worden geregeld 
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bemep ontvanlcelijk vm·lclaart en een 
deslc7tndige aanstelt, b1·engt cassatie mee 
van het late1· a1·1·est dat de aldus aange
stelde deslcundige ve1·vangt, zelfs indien 
tegen dit laat8te a1'1'est geen voo1·ziening 
we1·d ingesteld (1 ). 

4o Wannee1· het Hoj, op de voo1·ziening van 
de Rijksdienst voo1· a1·beidsbemiddeling, 
een a1'1'est van een a1·beirlshoj ve1'1tietigt 
dat uitspmak heejt gedaan ove1· een 
1'echtsv01·de1·ing inzake we1·7cloosheidsuit
lce1·ingen die doo1· of tegen een 1'echtheb
bende op die uitlce1·ingen we1·d ingesteld, 
ve1·oo1'deelt het die dienst in cle kos
ten (2). (G.W., art. 580, 1017 en 1ll1, 
w elkB laatste twee artikelen gewijzigd 
zijn bij de wet van 24 juni 1970, 
art. 15 en 20.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 
T. WILLAERTS.) 

.ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 april 1971 door het Arbeids-

door de bepalingen van het Gerechtelijk \Vet
hoek aangezien de wet van 10 oktober 1967 
houdende dit wetboek op datwn van 1 novem
ber 1970 de desbetreffende wettelijke b epa
lingen door zijn eigen bepalingen verving. 

Artikel 173 van het W etboek van burger
lijke rechtsvordering bepaalde weliswaar dat 
een akte v an rechtspleging niet nietig kon 
worden verklaard tenzij het verzuim of de 
onregelmatigheid• de belangen van de t egen
partij schaadde. 

In de onderstelling dat deze wettelijke be
paling kon worden toegepast op de alden 
betreffende d e r echtsplegingen voot· de klach
tencommissies inzak e werkloosheid wa.s ze, 
enerzijds , vreemd aan d e gevallen va.n verzuin1 
van wezenlijke forma liteiten bij gebreke waar
va.n een akte met n ame geen akte van beroep 
kan uitmaken (raadpl. cass., 22 juni 1961, 
Bttll. en PASIC., 1961, I, 1168; 27 februari 
1964, ibid., 1964, I, 687 ; 10 november 1966, 
A1·r. cass., 1967, blz. 344; 25 juni 1968, ibid., 
1968, blz. 1304; 29 mei 1969, ibid., 1969 , 
blz. 940) en was · ze, anderzijds, opgeheven 
op de datum waarop verweerster, ten deze, 
door een onregelmatige akt e haar voornemen 
had te kennen gegeven hoger beroep in te 
stellen en was ze vervangen bij artikel 862 
van h et Gerechtelijk \Vetboek da t uitclrukke
lijk bepaalt dat de niet onclertekende akte, 
in de bij artikcl 860 van hetzelfde wetboek 
bepaalde geva.Ilen, nietig is zonder dat moet 

hof te Brussel, afdeling Antwerpen, ge
wezen; 

Over het middel afgeleid uiG de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 242 van het koninklijk besluit van 
20 d ecember 1963 betreffende arbeids
voorziening en werldoosheid, 862, inzon
derheid § 1, 2°, en§ 2 van het Gerechtelijk 
W etboek, 6, vervat in artikel 4 van de 
wet va.n 10 oktober 1967, betreffende de 
overgangsbepalingen, 1 tot 6 van het 
koninklijk b esluit van 4 november 1968 
betreffende de inwerkingtreding van som
mige bepalingen m e t betrekking tot de 
rechtspleging van de we;-. van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 

doonlat h et bestreden arrest h et door 
verweerster bij t er post aangetekend 
schrijven van 29 september 1970 inge-

blijken dat d eze omegelmatigheid of dit ver
zuim de belangen heeft ges<lhaad van d e partij 
die zich erop beroept. 

Het bestreden arrest ha d de regelma tigheid 
van d e akte van beroep en dus de ontvanke
lijklleid van h et b eroep aa.ngenomen op grond 
dat de steller van de akte van beroep geldentifi
ceerd werd door de getypte v ermeldingen op 
d e brief die de a kte van b eroep zou uitmaken 
en dat verweerster, die in haar zaak voot• het 
arbeidshof h ad gepleit, a ldus haar wil had te 
kennen' gegeven de beslissing van de klachten
commissie aan het appelgerecht voor te leggen. 

Uit d ergelijke gronden kon ·natuurlijk niet 
worden afgeleid da t uit de akte bleek dat ze 
van verweerster zelf uitging, zoals a rtikel 242 
van het koninklijk besluit v an 20 december 
1963 zulks vereiste, of dat de akte van beroep 
werd ingecliend binnen de termijn n a het 
verstrijken waarvan de beslissing van de 
klachtenconm1issie de kracht van een eind
beslissing verkreeg. 

(1) Cass., 22 februari 1906 (Bull. en PAsiC., 
1906, I , 141); 27 februari 1913 (ibid., 1913, 
I , 128 ); 4 mei 1916 (ibid., 1917, I, 91,); raadpl. 
cass., 16 oktober 1959 en 3 maart 1960 
(ibid. , 1960, I , 199 en 770); ScHEYVEN, 
Tntite pTctt·ique des pott1'Vois en cassation, 
nr. 187 ; H. SI!IWNT, Des pou1·vois en cassation 
en matii!.Te civile, nr. 223; R epm·toi1·e pmtique 
du d1·oit bclge, V 0 Pow·voi en cassation en 
nwtii!1·e civile, ru•s . 569 en 570 ; Encyclopedi.e 
j•.wiclique Dalloz - RP.pertoi1·e de p1·ocedtt1'e 
civ·ile et co1mnm·ciale, V° Cassation, ill'S. 2359 
tot 2380, inzonderheicl lll'. 2366. Raadpl. oak 
cass., 20 november 1967 (.A1'1'. cass., 1968, 
blz. 408}, 31 oktober 1968 (ibid., 1969, blz. 248) 
en 17 juni 1971 (ibicl., 1971, blz. 1047). 

(2) Raadpl. cass., 12 maart 1970 (AlT. cass., 
1970, blz . . 658). 
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stelde boger beroep ontvankelijk ver
klaart ofschoon deze brief door verweer
ster niet werd ondertekend, om de rede
nen dat de wetgever, door de onderteke
ning van het beroepschrift door de appel
lant zelf te eisen, bedoeld heeft dat de wil 
hoger beroep in te stellen, evenals de 
juiste idenuiteit van de appellant onbe
twistbaar moesten vaststaan, en dat deze 
voorwaarden in het onderhavige geval 
verenigd zijn vermits eiseres in hoger 
beroep, thans verweerster, vereenzelvigd 
kan worden aan de hand van de getypte 
vermeldingen die op de aangetekende 
brief zijn aangebracht en zij effectief 
" haar zaak in hoger beroep heeft be
pleit », 

te1·w~jl naar luicl van artikel 242 van 
voormeld koninkljk besluit van 20 de
cember 1963, dat nog van kracht was 
wanneer het hoger beroep ·werd ingesteld, 
dit laatste " schriftelijk gesteld, met 
redenen omkleecl en ondertekend » moest 
zijn en naar luid van artikel 862 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat op 1 januari 
1969 in werking trad, een verzuim be
treffende de onclertekening van een be
roepschrift de nietigheid of het verval tot 
gevolg heeft, die zelfs ambtshalve door 
de rechter worden uitgesproken '; het 
arrest derhalve, met miskenning van cleze 
beginselen, h et door verweerster ingesteld 
hoger beroep ontvankelijk verklaart hoe
we! het niet was ondertekend : 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeiclsvoorziening en werkloosheicl in 
artikel 242, dat nog van kracht was op 
de datum waarop verweerster boger be
roep instelde, bepaalde dat, om ontvanke
lijk te zijn, het boger beroep tegen de 
beslissingen van de k!achtencommissies 
inzake werkloosheid schriftelijk gesteld, 
met redenen omkleed en ondertekend 
moest zijn; 

Dat lid 2 van voormeld artikel als 
volgt luidde : " Inclien hij die hager 
beroep instelt, niet kan tekenen, plaatst 
hij een kruis op het beroepschrift dat 
clan door de burgemeester van zijn woon
plaats of cliens afgevaardigde mede
ondertekend wordt » ; 

Overwegend£ dat deze formaliteiten 
wezenlijke vormvereisten uitmaakten
waarvan het niet-naleven de nietigheicl 
van de alde tot gevolg had ; 

Overwegende dat het arrest, nu Jiet 
vaststelt dat het beroepschrift door ver
weerster niet werd ondertekend, niet 
wettelijk beslist, op grond van de in het 

miclclel overgenomen redenen, dat het 
hoger beroep ontvankelijk is ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de ' cassatie van de 

bestreden beslissing de vernietiging mede-
brengt van het arrest van 9 november 
1971 waarbij de door deze beslissing aan
gestelde deskundige vervangen werd ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest en het arrest van 9 november 
1971 dat het gevolg ervan is; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
singen; gelet op artikel 1017 van het 
Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de 
wet van 24 juni 1970, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Gent. 

26 april 1972. - 3e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Meeus . - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleite1', de H. Simont. 

3e KAMER. - 26 april 1972. 

ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL OP 
DE WEG NAAR OF VAN HET WERK. 
WEG VAN HET WERK.- BEGRIP. 

De ?'echte?' die vaststelt dat een a?'beider 
· we?'d get1·ofjen doo1· een ongeval op de 
weg van de plaats wam· hij zijn we?'k 
had ve1'1'iyht naa1· zijn ve1·blijj na, in de 
loop van de nacht, deze weg te hebben 
onde?·b1·olcen om naa1· een cafe te gaan 
waa1· hij twee utt1' was gebleven alleen 
om e1· met w'e1·kmaklce1'S glazen bie1· te 
d1·inken en e1' op toestellen te spelen, lean 
hientit wettelijk ajleiden dat dit ongeval 
zich niet op de weg van het we1·lc hee,ft 
vo01·geclaan in de zin van cle besltt.itwet 
van 13 clecembe?' 1945 (1). 

(1) Raadpl. cass., 4 januari 1968, gronden 
(A?'?'. cass., 1968, blz. 604), en 8 maart 1972, 
sttpm, blz. 645). Raadpl. de noten 1, 2 en 3, 
en 1 en 2, ondertekend W.G., respectievelijk 
onder cass., 25 april1968 (ibid., 1968, blz. 1075) 
en cass., 19 december 1968 (ib id., 1969, 
blz. 396). 
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(CLAES, T. NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP 

« EENDRACITT EN VOORZORG ».) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 30 april 1970 door de Recht
bank van eerste aanleg te Antwerpen in 
hoger beroep gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1, 4, 9 van de wetten op de ver
goeding der schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen, gecoiirdineerd bij het 
koninklijk beslnit van 28 september 1931, 
1 en 2 van de besluitwet van 13 december 
1945 betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende nit de ongevallen 
overkomen op de weg van de arbeid, voor 
een onbepaalde duur van kracht gebleven 
luidens artikel 12 van de wet van 10 juli 
1951 tot wijziging van de wet op de 
vergoeding der sch ade voortspruitende 
nit de arbeidsongevallen, 

doo1·dat, na geconstateerd te hebben dat 
het slachtoffer, uitstappende te Berchem
Antwerpen van de omnibustrein vertrok
ken nit Brnssel om 0,18 uur en aanko
Inende om 1,13 uur te Berche1n, onvoor
zichtig de trappen afholde, met het hoofd 
tegen een muur terecht kwam en kort 
daarna aan het aldus opgelopen letsel 
overleed en dat het ongeval gebeurde op 
de geografische weg van de arbeid naar 
huis, en na terecht beslist te hebben dat 
zelfs bij onvoorzichtig lopen het vallen 
van d e trappen in principe een risico uit
maakt dat inherent is aan de weg van 
de arbeid, h et bestreden vonnis niettemin 
beslist dat het ongeval niet gebeurd was 
op de normale weg van het werk naar 
huis en dienvolgens de vorclering van 
eiseres, welke strekte tot het bekomen 
van de vergoedingen becloelcl door de 
hoger vermelde wettelijke bepalingen, 
ongegrond verklaart, zulks om de redenen 
dat het slachtoffer een trein vertrekkende 
uit Brussel om 22,42 u1.u· had kmu1en 
nemen en aldus cp het gewone uur thuis 
had lnmnen komen, dat het slachtoffer 
echter verkozen had zich in een cafe te 
Brussel meer dan anderhalf uur op te 
houden en daar met zijn werlunakkers 
glazen bier te drinken en op een elektrisch 
biljart te spelen, dat het oponthoud 
van meer dan anderhalfuur, zonder enige 
wettige reden, de weg van de arbeid uit
sluit wat betreft de oijd, en dat de aldus 
door het slachto:ffer aanvaarde vertraging 
h em ertoe gebracht had een abnormale 
haast te vertonen bij het afdalen van de 
trappen en aldus de val h ad veroorzaakt, 

te?"W'ijl, opdat eiseres recht zou hebben 
op de vergoedingen bepaald door de hoger 
ingeroepen artikelen 1, 4 en 9 van de 
gecoiirdineerde wetten op de arbeidson
gevallen, het volstond dat het ongeval 
zich voordeed op de weg van de arbeid 
zoals bedoeld in de hoger ingeroepen 
artikelen 1 en 2 van de besluitwet van 
13 december 1945, 

terwijl, nu de feitenrechter geconsta
teerd had dat het ongeval zich had voor
gedaan op de geografische weg van het 
werk en te wijten was aan een risico 
inherent aan het a:fleggen van die weg, 
het verder volstond dat de onderbreking, 
welke het slachto:ffer zich had veroor
loofd, aan een wettige reden toe te 
sclu·ijven was, 

terwijl een oponthond in een drank
gelegenheid om daar, door het drinl{en 
van enige glazen bier en het spelen op 
een elektrisch biljart, na de arbeid enige 
verpozing en ontspanning te zoeken, 
indien zulks zonder overdaad of buiten
sporigheid is gebeurd, niet als een onwet
tige reden van onderbreking mocht be
schouwd worden, 

en terwijl dienvolgens, nu eiseres in 
haar conclusie had laten gelden dat het 
oponthoud van het slachto:ffer met geen 
overda;oLd of buitensporigheid vergezelcl 
ging, het bestreden vonnis niet 1nocht 
nalaten zich over het al dan niet aanwezig 
zijn van deze omstandigheden nit te 
spreken, waaruit volgt dat gezegde con
clusie van eiseres niet afdoende werd 
beantwoord, hetgeen gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Overwegencle dat het vonnis beslist 
dat de getroffene door zijn oponthoud 
van m eer clan anderhalf uur in een her
berg de weg van het werk uit vrije wil en 
zoncler wettige reden h eeft onclerbroken 
en cleze beslissing onder meer op de 
vaststellingen steunt clat de getroffene, 
enerzijds, in de herberg niet heeft gege
ten, 1naar glazen bier heeft gedronken 
en op het elektrisch biljart h eeft ge
speeld, en anderzijds, op het verwachte 
uur kon thuiskomen door een andere 
directe trein te nemen die aansluiting gaf 
met de omnibustrein welke hij gemist 
had ; 

Overwegende clat eiseres in conclusie 
deed gelden dat " niet eens kan worden 
beweerd dat het slachto:ffer in dronken 
toestand verkeercle, vermits uit niets 
blijkt dat het slachtoffer en zijn werk
makkers in die herberg veel zouden ge
ch'onken hebben » ; 

Overwegende dat, nu het vonnis zijn 
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beslissing steunt noch op de reden dat de 
getroffene in dronken toestand verkeerde 
of veel zou hebben gedronken, noch op 
de reden dat zijn oponthoud in d e herberg 
met overclaad of buitensporigheicl ge
p aard g ing, het niet moest antwoorden 
op voormelde beschouwing van de con
clusie van eiseres ; 

Overwegende dat het vom1is uit boven
vermelde vaststellingen wettelijk heeft 
kunnen afleiden dat de getroffene de 
normale weg van h et werk u it vrije wil 
en zonder wettige oorzaak heeft onder
broken en dat het ongeval zich d erhalve 
niet h eeft voorgedaan op de weg naar of 
van h e t werk in de zin van artikel 1 van 
de besluitwet van 13 december 1945; 

Dat h et m iddel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en, gelet op d e wet v an ' 20 maart 
1948, veroordeelt verweerst er in de kos
ten. 

26 april 1972. - 3e kamer. - Voo?·
zittm·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, de 
H. Meeus . - Gelijkluidende conclusie, 
d e H . Dumon, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Bayart en De Bruyn. 

3e KAMER. - 26 april 1972. 

CASSATIEMIDDELEN. BURGER-
LIJKE ZAKEN. - MID DEL VAN DE IN 
HOGER BEROEP TUSSENGEKOMEN PAR
TIJ DAT DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
VERViTIJT RET VONNIS VAN DE EERSTE 
RECRTER WEGENS DIENS ONBEVOEGD
HEID NIET TE HEBBEN VERNIETIGD.
HOGER BEROEP GERICHT TEGEN ALLE 
BESCHIKKINGEN VAN HET VONNIS. 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL . 

Zondm· belang en derhalve niet ontvanke
lijk is het middel van de in hoge1· be1·oep 
tussengekomen pa1·tij dat de 1·echte?· in 
hogeT beroep ve1·wijt het vonnis van de 
ee1·ste 1·echte?· wegens diens onbevoegdheid 
niet te hebben ven~ietigd, wannee1· de 
?'echte?' in hoge1· be1·oep, ingevolge de 
devohttieve kmcht van het hogm· beToep 
dat appellant tegen alle beschikkingen 
van het vonnis heejt ingesteld, ove1· het 
ganse geschil uitspmak moest doen (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE GENT, IN ZAKE VERENIGING 
ZONDER WINSTOOGM.ERK «ROYAL CLUB 
NAUTIQUE DE GAND » T. DE POPPE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 13 september 1971 door het 
Arbeidshof t e Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de sch en
cling van de artikelen 3 van het Gerechte
lijk W'etboek, ll, vervat in artikel 2 van 
de we1; v an 10 oktober 1967 houdende 
h et Gerechtelijk Wetboek, en 1, vervat 
in artikel 4 van deze wet, 

doordat h e t bestreden arrest beslist 
d a t de Werlu·echtersraad t e Gent op 
1 november 1970, datum waarop voor
melde bepalingen in werking traden, in 
werking mocht blijven voor bedoelde 
zaak en er op 5 janu ari 1971 rechtsgeldig 
uitspraak over deed m et een college dat 
anders samengesteld was dan h et college 
waarvoor de deba tten aan gang waren 
op 1 n ovember 1970, 

tm·wijl 1° artikel 3 van h et Gerechtelijk 
W etboek bepaalt dat de wetten op de 
r echterlijke organisatie, de bevoegdheid 
en de r echtspleging van toepassing zijn op 
de hangende r echtsgedingen, zonder dat 
die worden onttrokken aan de instantie 
van het gerecht waarvoor zij op geldige 
wijze aanhangig zijn, en behoudens de 
uitzonderingen bij de wet bepaald ; 
2° artikel ll, vervat in artikel 2 van de 
wet van 10 oktober 1967, alle wetsbepa
lingen betreffende de instelling, de op
richting, de werking en de bevoegdheden 
van de werlu·echtersraden opheft; 3° .arti
k ell, vervat in artikel 4 van dezelfde wet 
van 10 oktober 1967, als overgangsbepa
ling de uitzondering inhoudt dat d e opge~ 
heven gerechten in werking blijven voor 
de zaken waarvoor de debatten aan de 
gang zijn of die in beraad zijn, tenzij h e t 
college niet k an samengesteld b lijven, 
wat beduidt dat als de samenstelling van 
h et r echtsprekend college gewijzigd moet 
worden, de uitzonderingsbepaling geen 
toepassing vindt : 

Overwegende dat h et arbeidshof, na 
t e h ebben geoordeeld dat de Werkrech
t ersraad te Gent na 1 nov~tnber 1970 
bevoegd was om de zaak verder te behan-

(1) R aadpl. h et hierna volgende arrest. 

L~- -~ 
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delen en te berechten, beslist de zaak 
zelf op een volgende terechtzitting te 
behandelen ; 

Overwegende dat, ingevolge de devolu
tieve kracht van het hager beroep, het 
arbeidshof, rechter in hager beroep van 
de beslissingen van de arbeiclsrechtbank, 
met toepassing van artikel 1068 van het 
Gerechtelijk "\Vetboek ertoe gehouclen 
was over de zaak zelf uitspraak te Ctoen 
zelfs indien niet meer de werkrechters
raad, 1naar de arbeid'lr echtbank bevoegd 
was om uitspra'1k te doen, zoals eiser het 
voorhoudt; 

Dat, nu appellante tegen alle beschik
kingen van de sententie van de werkrech
tersraad hager beroep heeft ingesteld en 
het arbeidshof clerhalve over het gause 
geschil uitspraak moet doen, het middel 
niet tot cassatie kan leiclen, ook inclien 
het gegrond zou zijn ; 

Dat het niet ontvankelijk is wegens 
het ontbreken van belang; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

26 april 1972. - 3° kamer. - Vom·
zitter en Ve1·slaggever, de H. Wauters, 
raaclsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclttsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

3° KAMER. - 26 april 1972. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LI.JKE ZAKEN. - MIDDEL V.A.N DE IN 
HOGER BEROEP TUSSENGEKOMEN PAR~ 
TIJ DAT DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
VERWIJT HET VONNIS VAN DE EERSTE 
RECHTER WEGENS DIENS ONDEVOEGD
HEID NIET TE HEBBEN VERNIETIGD. -
HOGER BEROEP NIET 'rEGEN ALLE 
BESCHI=INGEN VAN HET VONNIS OE
RICHT. - 0NTVANKELIJK MIDDEL. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - 0PGEHE
VEN GERECHTEN. - BLIJVEN IN \VER
KING VOOR DE ZAKEN WAARVOOR DE 
DEBATTEN AAN DE GANG ZIJN OF DIE 
IN BERAAD ZIJN.- UITZONDERING. 

1° Het middel van cle in hoge?· bemep ttts
sengelcomen partij dat de 1·echter in 

hoge?· bemep ve?·wijt het vonnis van de 
ee?·ste ?·echte?· wegens diens onbevoegdheid 
niet te hebben ve?·nietigd, is ontvanlceli.fk, 
wannee?· het hoge?· bemep niet tegen alle 

, beschilclcingen van het vonnis was ge
?·icht (1). 

2° De ge?·echten die pe?· 1 novembe?· 1970 
opgeheven zi.in b·achtens a?·tilcel 2 van 
de wet van 10 olctober 1967, blijven na 
het van lc?·acht w01·den van deze wet 
niet in we?·lcing voo1· de zalcen wam·voor 
cle clebatten ctan de gang wm·en, wannee?· 
het college niet lean wo?·den samenge·
steld tti t dezelfde leden als die voo?· wie 
de debatten aan de gang wm·en of bij 
wie de zaalc in be?·aacl was. (Wet van 
10 oktober 1967, art. 1, lid 1, 2°, van 

/ de overgangsmaatregelen vervat in 
artikel 4.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE GENT, IN ZAKE HAEGEMAN 
EN VAN DER FRAENEN T. PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET n:IJ:PERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID PULL-OVER CEN
TRALE )).) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 september 1971 door het 
Arbeiclshof te Gent gewezen; 

Over het micldel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 3 van het Gerechte
lijk Wetboek, ll, vervat in artikel 2 van 
de wet van 10 oktober 1967 houdencle _ 
het Gerechtelijk "\Vetboek, en 1, vervat 
in artikel 4 van cleze wet, 

doonlat het bestreden arrest beslist 
clat de Werkrechtersraad te Gent op 
1 november 1970, clat;mn waarop voor
melcle bepalingen in werlci~<g traden, in 
werking mocht blijven voor bedoelcle 
zaak en er op 5 januari 1971 rechtsgelclig 
uitspraak over deed met een college dat 
an ders samengestelcl was clan het college 
waarvoor de debatten aan gang waren 
op 1 november 1970, 

tenvi.il 1° artikel 3 van het Gerechtelijk 
"\Vetboek bepaalt; dat de wetten op de 
rechterlijke organ.isatie, de bevoegdheid 
en de rechtspleging van toepassing zijn 
op de hangende rechtsgedingen, zonder 
dat die worden onttrokken aan de instan
tie van het gerecht waarvoor zij op gelclige 
wijze aanhangig zijn, en behoudens de 
uitzonderingen bij de wet · bepaalcl; 

(1) Raadpl. h et vorige arrest. 
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2° artikel 11, vervat in artikel 2 van de 
wet van 10 oktober 1967, aile wetsbepa
lingen betreffende de installing, de op
richting, de werking en de bevoegdheden 
van de werkrechtersraden opheft; 3° arti
kel 1, vervat in artikel 4 van dezelfde 
wet van 10 oktober 1967, als overgangs
bepaling de uitzondering inhoudt dat de 
opgeheven gerechben in werking blijven 
voor de zaken waarvoor de debatben aan 
de gang zijn of die in beraad zijn, tenzij 
het college niet kan smnengesteld blijven, 
wat beduidt dat als de samensbelling van 
het rechtsprekend college gewijzigd moet 
worden, de ui bzonderingsbepaling geen 
toepassing vindt : 

Overwegende dat de appellanten tegen 
de sententie van de werkrechtersraad 
aileen zijn opgekomen in zover hun oor
spronkelijke vordering afgewezen werd, 
terwijl eiser voor het arbeidshof de ver
nietiging van aile beschikkingen van de 
sententie heeft gevorderd; dat, in geval 
van vernietiging van het bestreden arrest, 
het oorspronkelijke geschil in zijn geheel 
aanhangig wordt bij de rechter in hoger 
beroep, naar wie de zaak wordt verwe
zen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat uit het dossier van de 
Werluechtersraacl te Gent blijkt dat de 
zaak waarin eiser tussengekomen is, inge
leid werd op 10 juni 1969, dat de debabten 
plaabsgrepen op 18 november 1969 en 
dat op 5 januari 1971, dus na I november 
1970, datum waarop al de bepalingen 
van de wet van 10 oktober 1967 houdende 
het Gerechtelijk W etboek in werking 
zijn getreden, na heropening van de 
debatben vonnis werd verleend door een 
college op een andere wijze samengesteld 
dan de raad waarvoor de vorige debatten 
werden gevoerd ; 

Overwegende dat luidens lid 1 van 
artikel 1 vervat in artikel 4 van de wet 
van 10 oktober 1967, de zaken die aan
hangig zijn bij gerechten die krachtens de 
bepalingen van artike1 2 van deze wet 
zijn opgeheven, en namelijk bij de werk
rechtersraden die ingevolge artikel 11 
vervat in dit artikel 2 zijn opgeheven, 
ambtshalve en zonder kosten ingeschre
ven worden op de algemene rol van de 
nieuwe gerechten; 

Overwegende dat cleze regel echter, 
lui dens lid 2 van voornoemd arbikel 1, 
niet van toepassing is op de zaken waar
voor de debatten aan de gang zijn of die 
in beraad zijn, voor welke zaken de opge
heven gerechten in werking blijven, ten
zij het college niet kan samengesteld 

blijven, in welk geval er wordt gehandeld 
voor het nieuwe gerecht ; 

Overwegende dat uit de opzet van de 
wet en uit de in voormeld lid 2 gebruikte 
bermen blijkt clat door de zinsnede 
« tenzij het college niet kan samengesteld 
blijven" dienc; verstaan te worden: tenzij 
de zetel niet kan samengesteld worden 
uit clezelfde leden als die voor wie de 
debatten aan de gang zijn of bij wie de 
zaak in beraad is ; dat inderdaad het 
woord « college " ( « siege " in de Franse 
tekst) in tegenstelling wordt gebruikt 
met het woord « gerecht " en de term 
« blijven " op een voortgezette toestand 
wijst; · 

Overwegende, derhalve, clat het arrest, 
door te be8lissen dat de werkrechtersraad 
terecht de zaak heeft aangehouden na 
1 november 1970, hoewel het college op 
een andere wijze was samengestelcl, .de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Dat het micldel 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 Arbeidshof te Brussel. 

26 april 1972. - 3e kamer. - Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voor7.itter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 28 april 1972. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE. - ARGUiliEN
TEN EN ONDERSTELLINGEN TOT STAVING 
VAN EEN VERWEER. - GEEN VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER EROP TE 
ANTWOORDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - 00NCLUSIE !VIET AANBOD 
VAN BEWIJS DOOR GETUIGEN. -'-- BE
SLISSING WAARBIJ DIT AANBOD WORDT 
AFGEWEZEN OP GROND DAT DE AANGE
HAALDE FElTEN NIET TER ZAKE DIE
NEND ZIJN. - REGELiliATIG GEiliOTI

VEERDE BESLISSING. 
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1° De 1·echte1' is niet ve1plicht afzonde?·lijk 
te antwooTden op de ge gevens van een 
vm·wee1· dat geen onde1·scheiden miclclelen 
bevat, maaT w·gttmenten of opme1·kingen 
in de vonn van loute1·e oncle?·stellin
gen (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° De. 1·echte1' die e1·op wijst, clat de acmge
haalcle feiten, zelfs indien zij bewezen 
zijn, niet te1· zake clienencl of afdoencle 
zijn, motivee1·t 1·egelmatig de afwijzing 
van een aanbod va.n bewi_is clooT gettti
gen (2). (Grondwet, art. 97.) 

(BANGERT EN LITISCONSORTEN, T. GE
MEENSCHAPPELIJK l'IIOTORWAARBORG
FONDS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op heh beshreden 
arrest, op 22 oktober 1970 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

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

do01·dat, terwijl de eisers in hun conclu
sie tot bewijs van de beweerde afwijking 
naar links door de onbekend gebleven 
vrachtwagen lieten gelden : « Indien de 
vrachtwagen normaal rechts was blijven 
rijden, dan was e1· geen enkele reden die 
Bangerh tot een noodrermning en toh een 
uitwijking naar links moest aanzetten 
vermits de rijbaan zeker volcloende breed 
was om op die plaats in ce halen, temeer 
daar de rijbaan toen voor Bangert 
volledig vrij was ; dat, waar Bangert 
jarenlang ervaring heeft als autobeshuur
der, vooropgesteld kan worden dat hij 
zijn inhaalbeweging begomlen is toen de 
vrachtwagen normaal rechts reed; dah 
hij bij het uitvoeren van deze rijbeweging 
heeft moeten claxoneren en het op dit 
geluid is dat de goedgeplaatste getuige 
Gielen opkeek en zag dat de vrachtwagen 
op ongeveer 1 meter van de rechterrand 
van de rijbaan reed, dus reeds met zijn 
linkerfl.ank over het m idden van de rij 
baan ; dat, indien de vrachtwagen oor
spronkelijk zo gereden had, geen enkele 
automobilist in zulke omstandigheden 
een inhaalbeweging uitgevoerd zou heb
ben en men alleszins geen uitleg vindt 

(1) Cass., 11 oktober en 18 november 1968 
(.A?·r. cass., 1969, biz. 167 en 297); 20 februari 
1970 (ibid., 1970, biz. 582) en 7 januari 1971 
(ibid., 1971, biz. 437); vgl. cass., 29 oktober 
11l70 (ibid., 1971, biz. 200). 

(2) Cass., 6 oktober 1971, sttpm, biz. 200. 

voor de uitwijking van Bangert naar 
links (zie richting van de remsporen) ; 
dat deze uitwijking niet te wijten is aan 
het lateraal profiel van het wegdek en 
onbegrijpelijk word·o indien zij niet te 
wijten is aan een belemmering door de 
vrachtwagen; dah de eerste rechters geen 
aandachh besteed hebben aan het begin 
van de remsporen, wamleer de auto reeds 
in grote mate de rij baan verlaten had en 
de bestnurder reeds verscheiclene tien
tallen meters vooraf besloten had te 
remmen en uit te wijken vermits reke
ning client gehouclen he worden met de 
reactieafstand; clat hieruit blijkt dat- de 
belemmering optracl toen Bangert nog 
volleclig op zijn linkerweghelft reed en 
het zodoende vastshaat dat zijn uitwij 
king naar buiten toe een rechtstreeks 
gevolg is geweest van de onhmoete be
lermnering; clat de verklaringen van de 
getuigen Gielen en Jaspers aantonen dat 
de vrachtwagen vlak na de feiten een 
belangrijke zwenking naar rechts uit
voerde en hij vlak na de aanrijcling met 
zijn linkerfl.ank over het midden van de 
baan reed,, 

te1·wijl het bestreden arrest desbetref
fend aileen overweegt « dat er geen vol
doende elementen zijn die toelaten met 
enige zekerheid te besluiten dat de onbe
kend gebleven vrachtwagenbestmu·der 
een deel van de aansprakelijkheid zou 
dragen; dat het niet bewezen is dat deze 
een beweging naar links zou gedaan heb
ben waardoor hij Bangert tot een uitwij
kingsmaneuver naar links zou gedwongen 
hebben ,, zonder de uihvoerige argmnen
tatie van de eisers tot bewijs van deze 
beweging naar links te beantwoorden en 
zonder .de redenen te laten ke1men die 
heh hof aanspoorden deze bewijsvoering 
als onvoldoencle te beschouwen : 

· Overwegende dat de eisers tot staving 
van de beweerde fout van de onbekend 
gebleven vrachtwagenbestuurder, him·in 
bestaande dat hij naar links zou uitge
weken hebben op het ogenblik dat de 
eerste eiser hem inhaalde, in conclusie 
de in het midclel weergegeven feitelijke 
elementen lieten gelclen ; 

Overwegencle clat, door te verklaren 
dat « het niet bewezen is " dat de vrachh
wagenbestuurder « een beweging naar 
links zou gedaan hebben waardoor hij 
Bangert tot een uitwijkingsmaneuver 
naar links zou gedwongen hebben », de 
rechters te kennen geven dat naar htm 
o01·deel de door de eisers ingeroepen 
feitelijke elementen het bewijs van de 
fout van de onbekende bestt1m·der niet 
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bijbrengen en a lzo hun beslissing regel
matig motiveren ; 

Dat de r echters niet gehouden waren 
elk van de in het middel aangeh aalde 
gegevens, welke geen onderscheiden mid
delen, doch slechts argmnenten of zelfs 
loutere veronderstellingen zijn , afzonder
lijk t e beantwocrden ; 

Dat h et middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

do01·dat h e t arrest, tot verwerping van 
het verzoek van de eisers om tot een 
getuigenverhoor nopens twee feiten toe
gelaten te worden, namelijk « l 0 <;iat de 
vrachtwagen zig-zag reed en een stofwolk 
deed opwaaien; 2° dat h ij door de getui
gen slechts gezien werd na de aanrijding 
en voorbij de p laats der feiten », oordeelt 
dat deze feiten, zelfs bewezen, t en deze 
noch dienend noch afdoende zijn, 

te1·wijl de eisers nochtans lieten op
m erken dat d eze feiten wellicht op zich
zelf niets b ewezen, doch samen m et de 
overige gegevens dienden te worden ge
analyseerd en daaraan hun dienend 
karakter ontleenden, en h et arrest d eze 
conclusie onbeantwoord laat : 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen d at de twee feiten, welke de 
eisers aanboden te bewijzen, zelfs bewe
zen, t en deze noch dienend noch afdoende 
zijn, impliciet bedoelde feiten beoordeelt 
in verband m e t aile gegevens van de 
zaak; 

Dat h et middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

28 apri l 1972. - 1• kamer. - Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raad sheer waar
n emend voorzitter. - Ye1·slaggeve1·, de 
H . Sury. - Gelijklttidende conclttsie, de 
H. Colard, a dvocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. VanRyn. 

1 e KAlVIER. - 28 april 1972. 

1° HUUR vAN GOEDEREN. - p ACHT. 
- VERKOOP VAN RET GEPACE.TE GOED . 
- UITWINNING VAN DE KOPER WEGENS 
RET GEBRUIK DAT DE PACHTER MAAKT 

VAN ZIJN RECHT VAN VOORKOOP. -
p ACHTER DIE RET GOED AAN EEN 
DERDE HEEFT VERKOCHT NIETTEGEN
STAANDE RET WETTELIJK VERBOD RET 
GOED TE VERVREEMDEN GEDURENDE 
EEN PERIODE VAN VIJF JAAR.- FOUT 
DIE AANLEIDING KAN GEVEN TOT VER
GOEDING VAN DE SCHADE GELEDEN 
DOOR DE UITGEWONNEN KOPER. 

2o AANSPRAKELT.JK.HEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- VERKOOP VAN 
EEN GEPACHT LANDEIGENDOM. 
UITWINNING VAN DE KOPER WEGENS 
RET GEBRUIK DAT DE PACHTER MAAKT 
VAN ZIJN RECHT VAN VOORKOOP. -
p ACHTER DIE RET GOED AAN EEN 
DERDE REEFT VERKOCHT NIETTEGEN
STAANDE HET WETTELIJK VERBOD RET. 
GOED TE VERVREEMDEN GEDURENDE 
EEN PERIODE VAN VIJF JAAR.- FoUT 
DIE AANLEIDING !CAN GEVEN TOT VER
GOEDING VAN DE SCHADE GELEDEN 
DOOR DE UITGEWONNEN KOPER. 

l o en 2° De pachte1· van een landeigen
dom die, nadat hij geb1·uik heejt gemaakt 
van zijn 1·echt van voorkoop, het al.dus 
ve1·lc1-egen goed aan een de1·de verkoopt, 
niettegenstaande het wettelijk ve1·bod het 
goed te ve7'V1'eemden gedu1·ende een 
pe1·iode van vijj jaa1·, begaat een jout die 
aanleiding kan geven tot ve1·goeding van 
de schade, die de tdtgewonnen leaper 
heejt geleden. (B.W., art: 1382 en 1383; 
wet van 4 november 1969 tot wijziging 
van de wetgeving op de landpacht, 
art. 54.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE 
Il\<IMOBILIERE DE BELGIQUE », T. EOHT
GENOTEN RAElVIAN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 december 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11 65, 1382 van het 
Burgerl ijk WeGboek, l778octies van het
zelfd~ wetboek, thans 54 van d e wet van 
4 november 1969 tot wijziging van d e 
pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende h et recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendom
men, en, voor zoveel a ls nodig, 47 en 51 
van dezelfde wet en 97 van de Grondwet, 
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doo1·dat het bestreden arrest, bij her
vorming van het beroepen vonnis, de 
oorspronkelijke vordering van eiseres af
wijst en deze laatste in de kosten veroor
deelt, op grond van de redenen « dat het 
verbod van vervreemding niet van open
bare orne is, maar gesteld werd in het 
voordeel van de verkoper, dat deze 
nochtans regelmatig afstand kan doen 
van zijn recht op schadevergoeding, in 
wellr geval er eveneens moet worden 
geacht dat een vervreemding niet meer 
onrechtmatig of in strijd met het gestelde 
verbod is, dat de ge'intimeerden, thans 
de verweerders, die het bij voorkoop 
gekochte goed vervreemdden met in
stemming van de verkoper geen rechts
misbruik pleegden » en « dat. appellante, 
thans eiseres, reeds door de uitoefening 
van het recht van voorkoop, als koper 
werd geweerd ; dat zij contractueel ten 
opzichte van de verkoper afstand deed 
van iedere schadevergoeding wegens uit
oefening van het recht van voorkoop en 
dat zij geen overdracht van het in arti
kel 1778octies, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek bepaalde recht bedong 
in haar voordeel, dat zij kon voorzien 
dat door de verkoper afstand kon worden 
gedaan van het recht op eerbiediging van 
het verbod van vervreemding, evenals 
zij moest voorzien dat machtiging tot 
vervreemding door de vrederechter kan 
worden gegeven, in welke beide gevallen 
rechtmatig tot vervreemding kan worden 
overgegaan door de pachter-koper ... », 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, elkeen het recht 
heeft zich op de eerbiediging van een 
wettelijk verbocl te beroepen, zonder 
onderscheid-tussen diegenen in het voor
deel van wie al dan niet een specifieke 
wettelijke sanctie werd bepaald ; dit des 
te meer het geval is wanneer de wetgever, 
naast dergelijk verbod, duidelijk heeft te 
kennen gegeven wellr doel hij door de 
wetgeving nastreefde zodat, wanneer deze 
wetgeving wordt gebruikt voor een doel 
waarvoor zij niet is bestemd, dergelijk 
gebruik een rechtsmisbruik uitmaakt dat, 
ingeval van schade, aanleiding geeft tot 
toepassing van artikel 1382 van het Bur
gerlijk W etboek, dit ongeacht de vraag 
ten voordele van wie een forfaitaire be
paling van de schade is voorzien, zodat 
het arrest, door de eerste aangehaalde 
motivering, het algemeen verbiedend 
karakter van artikel 54 van de wet van 
4 november 1969, en zijn gevolgen, met 
name de eveneens algemene bepaling 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, miskent (schending van deze wets
bepalingen in het bijzonder); 

tweede oncle1·deel, de afstand van een 
recht op schadevergoeding ten opzichte 
van een bepaalde persoon, ten deze de 
oorspronkelijke verkoper, en de overeen
komsten afgesloten tussen derden, ten 
deze de oorspronkelijke verkoper en de 
verweerders, ingevolge het principe neer
geschreven in artikel 1165 van het Bm·
gerlijk Wetboek, de rechten van en 
tegenover personen die bij dergelijke 
overeenkomsten geen partij waren on
aangetast laten, zodat het arrest, door de 
tweede aangehaalde motivering, het be
trekkelijk karakter van de overeenkom
sten miskent (schending, in het bijzonder, 
van artikel 1165 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Overwegende dat het arrest uitspraak 
doet over de door eiseres ingestelde vor
dering tot schaclevergoeding, op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, wegens het door de verweerders 
begane rechtsmisbruik om, na uitoefening 
van hun recht van voorkoop, bim1en de 
periode van vijf jaar te rekenen van de 
aankoop, en namelijk op 5 juni 1964, 
nadat zij zelf het goed op 8 mei 1964 
hadden aangeworven, het aangekochte 
goed aan derden te hebben overgedragen 
in strijd met artikel 54 van de wet van 
4 november 1969 (oud artikel 1778octies 
van het Burgerlijk Wetboek) en buiten 
de uitzonderingsgevallen door voormelde 
wet bepaald, zullrs wanneer eiseres dat
zelfde goed tevoren van de oorspronke
lijke eigenaar had aangekocht doch onder 
de voorwaarde dat de verkoop als nietig 
zou worden beschouwd, indien de pach
ters (de verweerders) hem recht van voor
lwop m.ochten uitoefenen; 

Overwegencle dat het arrest bedoelcle 
vordering tot schaclevergoeding afwijst 
op grond van de beschouwing dat het 
verbod van vervreemdll1g gedurende 
vijf jaar slechts in het voordeel van de 
verkoper gesteld werd en de ten gevolge 
van de uitoefening van het recht van 
voorkoop ontzette koper geen aanspraak 
kan maken op schadevergoeding ; · 

Overwegende dat artikel 54 van de wet 
van 4 november 1969 er weliswaar toe 
strekt te voorkomen dat de voorkoop
genieter op de eventuele meerwaarde van 
de landeigendommen ten nadele van de 
verkoper zou speculeren, doch dat zullts 
niet wegneemt dat de pachter die een 
derde, welke een landeigendom onder 
voorwaarde heeft aangekocht, belet, door 
de uitoefening van zijn recht van voor
lwop, eigenaar te worden van gezegde 
landeigendom en die nadien de voor
waarde niet eerbiedigt waaronder de wet 
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hem dit recht van voorkoop toekent, 
namelijk het verbod van overch·acht 
gedurende vijf jaar, van dit laatste recht 
misbruik maakt; 

Overwegende dat uit de voorbereiclende 
werken van bedoelcl artikel 54 geenszins 
blijkt dat de vvetgever, door de forfaitaire 
vaststelling van de eventueel aan d e 
verkoper verschulcligde schadevergoe
ding, de toekenning van elke schadever
goecling aan de cntzette koper h eeft willen 
uitsluiten; dat bij ontstentenis van der
gelijke wilsuiting, de algemene principes 
inzake misdrijven en oneigenlijke mis
drijven van toepassing blijven ; 

Overwegende dat de reden van het 
arrest, volgens welke het recht van voor
lwop regelmatig uitgeoefend werd en geen 
simulatie gepleegd werd, niet kan vol
staan om de getroffen beslissing te recht
vaardigen, vermits uit de vaststellingen 
van h et arrest zelve blijkt, zoals hier
boven aangewezen, dat de verweerders 
h et verbod van overclracht, waaraan de 
wet het recht van voorkoop onderwerpt, 
niet geeerbiedigd hebben; 

Dat h et middel dienvolgens gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
cien arrest behalve in zover het uitspraak 
doet over de bevoegdheid ; beveelt dat 
melding van eli t arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; houdt de kosten aan 
opdat erover door de rechter in feitelijke 
aanleg zou worden beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
b eroep te Brussel. 

28 april 1972. - 1e kamer. - Vom·
zitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Gerniers. - Gelijklu.idende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Van Ryn en Bayart. 

1 e KAMER. - 28 april 1972. 

1° BELASTING OP DE AUTOMATI
SCHE ONTSP ANNINGSTOESTEL
LEN. ~ WETBOEK VAN RET MET 
DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGE
STELDE BELASTINGEN, ARTIKEL 91. -
VERBOD VOOR DE PROVINCIES EN DE 
GEMEENTEN OM, ONDER WELKE VORM 
OOK, BELASTI NGEN TE HEFFEN OP DE 

AUTOii'IATISCRE ONTSPANNINGSTOESTEL
LEN OPGESTELD IN DE VOOR RET 
PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - BELAS 
TING DOOR EEN GEMEENTELIJK BELAS
TINGREGLEii'IENT VASTGESTELD EN GE
HEVEN OP DE AANWEZIGHEID OF H.ET 
GEBRUIK I N DE VOOR RET PUBLIEK 
TOEGANKELIJKE PLAATSEN, VAN TOE
STELLEN BELASTBAAR IN DE BELASTING 
OP DE AUTOMATISCHE ONTSPANNINGS
TOESTELLEN. - 0NWETTELIJKREID. 

3° CASSATIE. - T AAK VAN RET HoF. 
- GEiVIEENTELIJKE EN PROVINCIALE 
BELASTINGEN. - BESTREDEN BESLIS
SING DIE HAAR BESCHIKKENDE GE
DEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE VOOR
ZIENING GEKRITISEERDE REDEN. -
RECHT VAN RET HoF OM EEN RECHTS
GROND AAN TE VULLEN WAARDOOR RET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE WORDT GE
RECHTV AARDIGD. 

1° en 2° Zijn onwettelijk de bepalingen van 
een gemeentelijk belastingnglement tot 
hef!ing van belasting op de toestellen, 
dienend als automatische platenspele1·s, 
die zich in de voo1· het publiek toeganke
lijke placttsen bevinden of e1· muziek 
ve1·spTeiden. (W' etboek van de met 
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen, art . 76, 79, 80 en 91.) 

3° vVannee1· de best1·eden beslissing haaT 
beschilckende gedeelte steunt op een dom· 
de voorziening gelc1·itisee?·de 1·eden, mag 
het H of een 1'echtsg1·ond aanmtllen waar
doo?' het beschilckende gedeelte wo1·dt 
ge1·echtvaa1·digd ( 1). 

, (STAD SINT-TRUIDEN, T. DAIX. ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vormis, op 11 janu ari 1971 in boger 
b eroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg t e Hasse]t. ; 

Over het eerste en het tweede middel, 
beide afgeleid ui t de schending van d e 

(1) Vgl. ca.ss ., 15 september en 16 november 
1971, supm, blz. 56 en 265. 
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artikelen 36, 2°, a, van de wet van 
24 december 1948 bebreffende de gemeen
telijke en provinciale financien, 1, 2, 
3, 4, F, c, g, van het gemeentebesluit 
van Sint-Truiden van 12 december 1966 
en 97 ·van de Grondwet, 

doo1·dat het besbreden vonnis, vasbstel
lende dat de betwiste gemeentetaks een 
indirecte belasting is op intermitterende 
verboniiJ.gen, vermakelijkheden en mu
ziekuitvoeringen en ·oordelende dat be
doelde rijkstaks een belasting is op een 
apparaat dat behoort tot het vermogen 
van de eigenaar en dat beide belastingen 
een gans andere grondslag hebben en 
het dan ook t e begrijpen is dat het ge
meentereglement door de bestendige 
deputaGie werd goedgekeurd, de door 
eiseres ingestelde vordering tot betaling 
van het bedrag van 6.600 frank belastino· 
afwijst em de reden dat « de vraag rijst of 
het voortbrengen van 1nuziek door een 
juke-box in het onderhavig geval kan 
worden beschouwd als een vertoning, een 
vermakelijkheid of muziekuitvoering in 
de geesb van het gemeentereglement; de 
rechtbank deze vraag ontkennend beant
woordt op basis van de duidelijke be
woordingen van het reglement zelf; in 
artikel 2 sprake is van het organiseren 
van vertoningen of vermakelijkheden, 
die direct of indirect aanleiding geven tot 
hefiingen ; artikel 3 dit detailleert door 
te bepalen dat de belasting verschuldigd 
IS op entree-, huur- en vestiairegelden, op 
de verkoop van programma's en bal
boekjes, op de opbrengst van aile con
sumpties, de bijclragen of vergoeclingen 
welke die gelden of prijzen kunnen ver
vangen of aanvullen, zomede gelijk welke 
andere heffingen ; opdat de taks ver
schuldigd weze, er dus heffingen moeten 
geschieden; thans niet betwist wordt dat 
in on~erhavig geval geen enkele heffmg 
gesch1edt en dat de consumpties tegen 
de gewone prijzen worden aangerekend; 
de opbrengst van die consurnpties be
doelde gelden of prijzen hier dus niet 
vervangt noch aanvult; de mogelijkheid 
om muziek te laten spelen hier dus niets 
anders is clan een middel om he t cafe 
a~ntrekkelijk te maken, zoals daar nag 
Z!Jn een , smaakvolle meubilering, een 
aangenan1e verlichting, enz., 1naar dit, 
zelfs niet bij assiinilatie, kan worden 
vergeleken met een uitvoering waarvoor 
een heffing verschuldigcl is n, 

te1·wijl, ee1·ste middel, 1° eiseres vanaf 
het dienstjaar 1949 gerechtigd is een 
gemeentelijke belasting op de vertoningen 

en vermakelijkheden te heffen en de 
openbare muziekuitvoeringen door mid
del van een "juke-box " in een herberg 
onder toepassing van deze belasting val
len (schending van artikel 36, 2°, van de 
wet van 24 december 1948); 2o de be
lasting verschuldigd is op het integrale 
bedrag van de entree-, huur- en vestiaire
gelden, van de verkoop van programma's 
of balboekjes, de opbrengsu van alle 
consurnpties, de bijclragen of vergoedin
gen welke die gelden of prijzen kunnen 
vervangen of aanvullen, zomede van 
gelijk welke heffingen, en dm·halve de 
belasting oak verschuldigd is op de 
gewone verkoopprijzen van dranken, al 
1noeten er geen andere bedragen betaald 
worden (schending van de artikelen 1, 2, 
3, 4, F, c, g, van het gmneenteregle1nent 
van Sint-Truiden van 12 december 1966); 
3° het feit dat de opbrengst van de con
surnpties de gelden of prijzen niet ver
vangt geen afbreuk doet aan de toepas
smg van de belasting op de prijzen van 
deze consumpties en het feit dat de 
belasting van toepassing is op alle andere 
heffingen niet uitsluit dat ze eveneens 
client betaald te worden op de gewone 
prijzen van de consurnpties (schending 
van de artikelen 1, 2, 3, 4, F, c, g, van 
het gemeentereglement van Sint-Truideri 
van 12 december 1966 en 97 van de 
Gronclwet); 4° het feit dat het spelen van 
muziek met een " juke-box " een middel 
is om de herberg aantrekkelijk te maken 
en dat er slechts gewone prijzen voor 
de consumpties gevraagd worden nieGs 
afdoet aan het karakter van openbare 
1nuziekuitvoering in de herberg en der-· 
gelijke motieven tegenstrijdig en duister 
zijn en niet van die aard dat zij de 
beslissing rechtvaardigen (schencling van 
de artikelen 1, 2, 3, 4, F, c, g, van het 
gemeentereglement van Sint-Truiden van 
12 december 1966 en 97 van de Grand
wet); 

tweede middel, 1° het vonnis enerzijds 
beslist dat de door het reglement inge
stelde gemeentetaks op vermakelijkheden 
en muziekuitvoeringen een inclirecte be
lasting is op intermitterende vertoningen 
en anderzijds oorcleelt dat de mogelijk
heid om alzo muziek te maken niets 
anders is dan een middel on1 het cafe 
aantrekkelijk te maken, zoals daar nog 
zijn een smaakvolle meubilering of een 
aangename verlichting, en dergelijke 
motieven die dezelfde feiten als tijdelijk 
en als blijvend beschrijven, tegenstrijdig, 
onvolledig en duister zijn (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 2° het 
houden van muziekuitvoeringen door 
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1niddel van een « juke-box » in de herberg 
van verweerster een intermitterende be
drijvigheid is en derhalve blijvm de feiten 
zoals een s1naakvolle meubilering of een 
aangename verlichting met het voorwerp 
van deze gemeenteoaks niet geassimileerd 
kunnen worden (schending van alle inge
roepen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat de door eiseres ingestelde vordering 
ertoe strekt betaling te bekomen van een 
gemeentebelasting op de vertoningen en 
vermakelijkheden voor de periode van 
1 juni 1968 tot 31 mei 1969, op grond van 
een gemeentebesluit van 12 december 
1966; 

Overwegende dat luidens artikel 4, 
littera F', j, van voormeld besluit « wordt 
geacht dat muziekuitvoeringen of televi
sievertoningen plaats hebben, ingeval een 
toestel, zelfs een luidspreker of muziek
instr=em;en, in gangbare toestand, in 
het lokaal of in het daarnaast gelegen 
doch in verbinding zijnde en voor het 
publiek toegankelijk lokaal aanwezig 
zijn » ; dat uit de vaststellingen van het 
vmmis blijkt dat het ten deze gaat om 
e.en automatische platenspeler, genaamd 
" juke-box », in het cafe van verweerster 
opgesteld; 

Overwegende dat luidens artikel 76, 
voorkomend onder titel IV, van het 
koninklijk besluit van 23 november 1965, 
houdende codificatie van de wettelijke 
bepalingen betreffende de met de inkom
stenbelastingen gelijkgestelde belastin
gen, een jaarlijkse forfaitaire b elasting 
geheven wordt « op de automatische 
toestellen dienende tot ontspanning, op
gesteld op de openbare weg, in de voor 
het pu bliek toegankelijke plaatsen of in 
private kringen ... »; dat krachtens arti
kel 79 de belascing per categorie van toe
stellen wordt vastgesteld; dat, krachtens 
artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit 
van 17 november 1967 tot rangschikking 
van sommige automatische ontspannings
toestellen in de bij voormeld artikel 79 
bedoelde categorieen, koninklijk besluit 
dat toepasselijk is vanaf het dienst
jaar 1968, « de automatische platenspe
lers, met inbegrip van die welke gewoon
lijk « juke-box » worden genoemd, welke 
uitsluitend muziek verspreiden, zelfs in
dien ze op afs tand in werking worden 
geste~d », onder de categorie E worden 
gerangschikt ; 

Overwegende dat lnidens artikel 91 
van het koninldijk besluit van 23 novem
ber 1965 de provincies en de gemeenten 

geen belastingen «onder welke vorm ook » 
mogen heffenop de automatische ontspan
ningstoestellen belastbaar krachtens voor
melde titel IV ; 

Oyerwegende dat, in zovar het gemeen
tebesluit van 12 december 1966 van eise
res een gemeentebelasting heft op de 
loutere aanwezigheid, in voor het publiek 
toegankelijke lokalen, van automatische 
platenspelers, zoals << juke-box », in gang
bare toestand, dit besluit tegen voor
melde bepaling van artikel 91 van het 
koninklijk besluit van 23 november 1965 
inclruist; 

Overwegende dienvolgens dat, al waren 
de door eiseres aangevoerde middelen 
gegrond, de b eslissing van het vonnis, 
waarbij de eis van eiseres, bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, ongegrond 
wordt verklaard, wet.telijk gerechtvaar
digd blijft, zodat de middelen bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn ; 

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

28 april 1972. - 1e kamer. - Vo01·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Sury. - Gelijlclttidende concl~tsie, de 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 2 mei 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN DE VERZEKERAAR VAN DE 
BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HElD VAN DE BEKLAAGDE, DIE VRIJ
WILLIG IS TUSSENGEKOMEN. - VooR
ZIENING NIET BETEKEND. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

De voo1·ziening van de ve?·zekeTaaT van de 
bw·gmTechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde, die voo1· het stmjge1·echt 
m·ijwillig is tussengekomen, is niet ont
vanlcelijk, wannee1· zij niet is betekend 
aan de pa1·tijen tegen wie zij is ge
?'icht (1). (Sv., art. 418.) 

(1) Cass., 11 oktober 1971, sup1·a, blz. 156. 
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{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «MINERVA», 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BELGI
SOHE NATIONALE ASSURANTIEKAS-ASSU
BEL », DURANT EN DAVOEV.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 november 1971 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorziening van de ei:seres, 
vrijwillig tussenkomende partij als ver
zekeraar van de civielrechtelijke aanspra
kelijkheid van de beklaagde, betekend 
werd aan de partijen waartegen ze is 
gericht; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is; 

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

2 mei 1972.- 2e kamer. - Voo1·zitte1·, 
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, de H. Janssens. - Gelijlcluidende 
conclusie, de H. Detournay, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 2 mei 1972. 

1o RECHTEN VAN DE VEH.DEDI
GING. - STRAFZAKEN. - TOLK. -
BEKLAAGDE DIE DE TAAL VAN DE 
REOHTSPLEGING NIET MAOH'I'IG IS. -
ARTIKEL 332 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING.- AMBTSHALVE BE
NOEl\HNG VAN EEN TOLK, OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID VOORGESOHREVEN. -
TOEPASSINGSGEBIED. 

2° VONNISSEN EN AH.H.ESTEN. 
STRAFZAKEN.- ToLK.- BEKLAAGDE 
DIE DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING 
NIET lVIACHTIG IS.- ARTIKEL 332 VAN 
HET WETBOEK VAN STRAFVOI<DERING. 
- AMBTSHALVE BENOEliHNG VAN EEN 
TOLK, OP STRAFFE VAN NIETIGHEID 
VOORGESCHREVEN. - TOEPASSINGSGE
BIED. 

1 o en 2° De vB,·plichting die doo1· a?·ti
lcel 332 van het Wetboelc van stmjvO?·de-
1·ing op stmtfe van nietigheid aan de 
voo1·zitte1· van het hof van assisen is 
opgelegd om een talk te benoemen, is oolc 

van toepassing op de ande1·e vonnis
ge?·echten, wannee1· de belclaagde de taal 
van de voor hem gevolgde 1·echtspleging 
niet machtig is (1). 

(SANZ IBANEZ.) 

ARREST. 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 332 van het 
Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het hof van beroep de 
Franse taal waaru1. eiser zich heeft u.it
geclrukt, machtig is doch dat eiser de 
N ederlandse taal, zijnde de taal van de 
voor het hof van beroep gevoerde proce
dure, niet machtig is ; 

Overwegende dat de benoeming van 
een tolk tot dewelke ambtshalve en op 
straffe van nietigheid moet worden over
gegaan lu·achtens artikel 332 van het 
W etboek van strafvordering in de loop 
van de rechtspleging voot· het Hof van 
assisen met het oog op de vrijwaring van 
de rechten van de verdediging in straf
zaken verplicht is voor de andere vmmis
gerechten wanneer de beldaagde, zoals 
de rechter het ten deze vastsuelt, de taal 
van de voor deze gerechten gevolgde 
procedure niet machtig is ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat tot de benoeming van een tolk 
overgegaan werd ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde besliss:lng; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

2 mei 1972.- 2e kamer. - · Voo1·zitte1·, 
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, de H. Delahaye. - · Gelijlcl~ticlende 
conclusie, de H. Detournay, advocaat
generaal. 

(1) Cass., 7 maart 1972, sttpm, blz. 637 en 
de noot. 



821 -

2e KAMER. - 2 mei 1972. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. 
- GEEN CONCLUSIE . - GEEN VER
PLICHTING VOOR :i:>E RECHTER DE HAN
DELINGEN OP TE GEVEN WAARDOOR DE 
VERJARING IS GESTUIT. 

20 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - VERJARING. - BE
VOEGDHEID VAN HET IfoF VAN CASSA 
TIE OJ\f NA TE GAAN OF ER ONDER DE 
REGELJVIATIG OVERGELEGDE PROCES
STUKKEN GEEN HANDEJ,JNG VOORKOMT 
WAARDOOR DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING IS GESTUIT. 

3° VERJARING. - STRAFZAKEN·. 
STRAFVORDERI NG . - JACHTl\HSDRIJF. 
- VERJARINGSTERMIJN DIE TOT EEN 
JAAR KAN WORDEN VERLENGD DOOR 
HANDELINGEN DIE ELK EN ACHTEREEN
VOLGENS DE VERJARING STUITEN BIN
:1-.'EN DE TERlVIIJN VAN DRIE MAANDEN. 

40 JACHT. - VERBODE+" TUIGEN. 
T U IGEN GE SCHIKT OM RET V ANGEN OF 
DODEN TE VERGEMAKICELIJKEN. 
BETEKENIS VAN DEZE WOORDEN. 

5° JACHT. - VERBODEN TUIGEN. 
VoERTUIG GEBRUIKT OM HET WILD 
TE VANGEN EN TE DODEN. - TUIG 
DAT VERBODEN IS DOOR ARTIKEL 8 
VAN DE WET VAN 28 FEBRUARI 1882. 
- VERBEURDVERKLARING WETTELIJK 
BEVOLEN. 

1 o Bij geb1·eke van een conclusie, is de 
1'echte1· niet ve1'Plicht in de ve1·oordelende 
beslissing de proceshandelingen op te 
geven waa1·doo1· de ve1jm·ing van de 
stmfvo1·de1·ing 1·egelmatig is gestttit (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° Het Hof van cassatie is bevoegd om na 

(1) en (2) Cass., 18 janua.ri 1972, sup1·a, 
biz. 490. 

(3) Cass., 15 oktober 1935 (Bull . en PASIC., 
1936, I , 4); men raadplege cass., 10 maart 
1941 (ibid., 1941, I, 71); 12 juli 1954 (ibid., 
1954 , I, 986) . 

(4) Cass., 28 maart 1949 (Bull . en PAsrc. , 
1949, I, 234) en de conclusie van Procureur
generaal Hayoit d e Termicourt, toen eerste 
a dvocaat-generaa.l; 6 december 1954 (i.bid., 
1955, I, 322); 23 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1192). 
Artikel 8, lid 1 , van de wet van 28 februari 
1882 op de jacht is vervangen bij artikel 5 
van het koninklijk b esluit van 10 juli 1972 

te gaan of e1· onde1· de 1·egelmatig ove1'
gelegde processtukken, geen hanclelingen 
voorlcomen waa1·doo1· de ve1'Ja1·ing van 
de stmjv01·de1·ing is gestuit (2). 

3° De st1·afvo1·dering wegens een jachtmis
d1·ijf vmjam·t na drie maanden te 1·ekenen 
van de clag van het miscl1·ij{, maa1· kmch
tens m·tikel 2.5, lid 2, van de wet van 
17 ap1·il 187 8 lean deze te1·mijn wonlen 
ve1'lengcl tot een jaa1·, op voo1·waw·de dat 
e1· binnen de ee1·ste cl1·ie maanden een 
stuitingsdaad wo1·dt ve1Ticht en ve1·vol
gens, telkens binnen d1·ie maanclen vanaf 
de voo1·gaande, een nieuwe stuitingsdaacl 
ve1Ticht wonlt (3). (Wet van 28 februari 
1882, art. 28.) 

4° In a1·tilcel 8 van de wet van 28 f eb1·ua1'i 
1882 op de jacht wo1·clt onde1· de woo1·clen 
c( tuigen geschikt om het vangen of het 
doden van het wild te ve1·gemalclcelijken » 
ve1·staan nie,t alleen de tttigen die dam·toe 
1W1'maal dienen, maa1· ook die welke, 
hoewel zij no1·rnaal tot ·iets ande1·s dienen, 
doo1· hun bezitte1· vctn httn no1'1na.le 
bestemming wo1'den afgewend om ze te 
gebntiken tot het vangen of het doden 
van het wild, met uitzonde1·ing nochtans 
van de ttitdntklcelijk doo1' clc wet toege
laten jachttuigen of die wellce ze toelaat 
do01· het feit zelf dat ze het jagen toe
laat (4) . 

5° H et a1'1·est waa1·bij w01·dt vastgesteld, dat 
de beklaagde een auto geb1·uikt heeft om 
het , wild te vangen en te doclen, beveelt 
wettelijk cle ve1·beu1·dve1·lclm·ing van het 
voe1·tuig als tuig dat ve1·boden is doo1· 
a1·tikel 8 van de wet van 28 feb1·uari 
1882 op de jacht (5) . 

(CRABBE, T. AUMANN.) 

ARREST . 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 

ter uitvoering van d e wet van 29 juli 1971 
houdende goedkeuring van de Benelux-Over
eenkomst op het gebied van d e jacht en de 
vogelbescherming, en in werking getreden de 
12• juli Hl72 . 

(5) Men raadplege de arresten waarvan 
sprake in noot 4 ; cass. fr., crim., 4 december 
1968 (Dallo.h'ii1·ey, 1969, II, 322) en de noot 
get. M.B.; 5 maA.rt 1969 (ibid., 1969, II , 490) 
en de noot get. BoucnE; 22 juni 1971 (ibicl., 
1971, Somm., 131); BRAAS, Legislation de Ia 
chasse, 1954, nr. 135 ; Rep. p1·a.t. cl1·. bcl(le, 
Bijv. II, v° Chasse, ru·. 265; ULRIX, Jacl!t, 
nrs. 206 en vlg. 
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arrest, op 7 december 1971 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

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

Over h et eerste middel, hierui ~ afgel eid 
dat het bestreden arrest geen melding 
m aakt van daden welke de verjari:ng 
zouden h ebben gestuit, noch van d e 
datum waarop deze daden zouden zijn 
ges teld, zodat uit het arrest niet blijkt 
dat het h of van b eroep op 7 december 
1971 nog een straf kon uitspreken voor 
jachtmisdrijven gepleegd op 14 m ei 1971 , 
welke na drie maand verjaren : 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
clusie op dit pm:tt, de rechter in zijn 
beslissing van veroordeling niet ertoe ge
houden is de daden van procedure aan t e 
stippen waardoor de verjaring van de 
strafvordering werd gestuit; 

Overwegende dat het Hof bevoegd is 
om na t e gaan of er in de stukken van de 
rechtspleging, die regelmatig zijn over
gelegd, daden voorkomen welke een 
stuitende uitwerking op de verjaring van 
de strafvordering hebben; 

Overwegend e d at, luidens artikel 25, 
lid 2, van d e wet van 17 april 1878, hou
dend e de voorafgaande titel van het 
W etboek van strafvordering, zoals ver
vangen door artikel 1 van de wet van 
30 mei 1961, wa1meer, zoals ten deze, een 
door een bijzondere wet omschreven mis
drijf verjaart door verloop van een t er
mijn van 1ninder dan zes maanden, d e 
verjaring gestuit wordt door de daden 
van onderzoek of van vervolging, ver
richt niet alleen gedurende d e eerste 
t ermijn, 1naar ook gedurende elke nieuwe 
t ermijn voortvloeiende uit een stuiting, 
m aar zonder clat de termijn van verjaring 
alclus k an worden verlengd tot m eer clan 
een jaar, te r eken en van de clag waarop 
h et misdrijf is gepleegd; 

Overwegende dat uit de processtu.kken 
blijkt dat d e verjaring een eerste m aal 
binnen de termijn van drie maand werd 
gestuit door de akte van hoger beroep 
van het openbaar ministerie op 15 juli 
1971 , en andermaal binnen d e nieuwe 
termijn van drie maand door het uitstel 
van de zaak op de terechtzitting van h et 
hof van b eroep van 14 september 1971; 
dat het b estreden arrest gewezen werd 
binnen de clrie maanden na dit uitstel en 
voor het verstrijken van de t ermijn van 
een j aar te r ekenen van de dag waarop 
de mischijven werden gepleegd (14 mei 
1971); dat de verjaring derhalve niet 

verkregen >vas op de dag van de uitspraak 
van h et arrest ; 

Dat het middel niet kan aangenom en 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
d e schending v an artikel 8 van d e wet 
van 28 februari 1882, 

cloonlat het arrest de verbeurdverkla
ring van het voertuig, het wapen en de 
mtmitie beveelt, 

te1·wijl, ee1·ste on clenleel, een autovoer
tuig niet kan aangezien worden als een 
middel of een tuig om wild te vangen, nu 
eiser aileen gezeten was in zijn wagen 
wmmeer hij op het wild schoot ; 

tweecle oncle1·cleel, het arrest niet preci
seert voor welk misdrijf de verbeurdver
ldaring van de wagen, het wapen en de 
munitie uitgesproken werd : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat met de t ermen « tui
gen geschikt om h et wild te vangen of te 
doden » niet aileen d e tuigen worden be
doeld die daartoe normaal clienen, m aar 
ook die welke, hoewel normaal wt iets 
anders dienende, door h1.m bezitter van 
die normale b este1nming worden afge
wend om ze t e gebruiken tot h et vangen 
of doden van het wild, m et uitzondering 
nochtans van de uitchukkelijk door de 
wet toegelat en jachttuigen of clie welke 
ze toelaat door het feit zelf dat ze h et 
jagen toelaat; 

Overwegencl9 dat het arrest derhalve 
wettelijk beslist dat, « wanneer een wild
stroper, zoals eiser het deed, een wagen 
gehruikt om het wild t e achtervolgen en 
wam1eer bij deze achtervolging door de 
vensteropeni:ng geschoten worclt, clerge
lijk voertuig als een verboclen tuig be
hoort bestempeld t e worden om reclen 
van de wijze waarop het gebezigd werd »; 

Dat h et onderdeel naar recht faalt; 

W at h et tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals blijkt uit d e 
in h et antwoord op het eerste onderdeel 
vermelde redenen van h et arrest, d e ver
heurdverklaring van het voertuig bevolen 
werd omdat h et gebruikt wercl als een 
verboden jachttuig en, derhalve, wegens 
de inbreuk op artikel 8 van de wet van 
28 februari 1882 op de jacht, bewezen 
verklaard ten laste van eiser ; 

Dat dienaangaande h et onderdeel feite
lijke grondslag mist ; 

Overwegende dat de verbeurdverkla
ring van het wapen m et de patronen, 
waarvan het arrest vaststelt dat het 
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eisers eigendom is en gediend beeft om 
bet misdrijf te plegen, wettelijk gerecht
vaardigd is, als bijkomende straf bevolen 
betzij van de veroordeling tot een enkele 
straf wegens inbreuk op de artikelen 6 en 
14 van evenbedoelcle wet van 28 februari 
1882, hetzij van de veroordeling tot een 
onderscheiden straf wegens inbreuk op 
artikel 13 van de -.,vet van 3 januari 1933 
op de vervaardiging van, de handel in 
en het dragen van wapenen en op de 
handel in mtmitie ; 

Dat dienaangaande bet onderdeel, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ; 

Over het dercle middel, bieruit afgeleid 
dat bet arrest getekend is door de griffier 
Vierstraete, terwijl uit bet proces-verbaal 
van de terecbtzitting blijkt dat de 
heer Moens als griffier fLmgeerde : 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de terecbtzitting van bet bof 
van beroep v~n 7 december 1971, waarop 
bet arrest uitgesproken werd, blijkt dat 
de griffier Vierstraete, en niet de griffier 
Moens, op die terechtzitting aanwezig 
was en bet proces-verbaal ervan onder
tekend heeft ; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de · substantiele of 
op straffe van nietigbeid voorgescbreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering: 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

2 mei 1972. - 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag
geve1", de H. Naulaerts. - Gelijklttidende 
conclttsie, de H. Detow·nay, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. H. Boel (van 
de balie te Leuven) . 

2e KAMER. - 2 mei 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. ARREST VAN DE 

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
WAARBIJ DE VOORLOPIGE INVRIJREID~ 
STELLING VAN DE VERDACRTE WORDT 
BEVOLEN. - VOORZIENING VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF 
VAN BEROEP. - LA.TERE BESLISSING 
MET KRA.CRT VAN GEWIJSDE OVER DE 
FElTEN WAARVOOR RET AANROUDINGS
MANDAAT WAS UITGEVAARDIGD . 
VOORZIENING VAN BELANG ONTBLOOT. 

De voo·rziening van de p1·ocu1'ett1·-gene1·aal 
bij het hoj van bemep tegen een a1·1·est van 
de lcame1· vai1 inbeschulcligingstelling, 
wam·bij de voodopige inV1·ijheidstelling 
van de ve1·dachte wo1·dt bevolen, is van 
belang ontbloot, inclien late1· doo1· een 
beslissing met k1·acht van gewi.fsde inzake 
cle g1·ond van cle zaalc uitspraak is gedaan 
ove1· cle jeiten waa1·voo1· het aanhouclings
manclaat was ttitgevam·digd (1). 

(PROCUREUR-GENERA.AL BIJ RET ROF VAN 
BEROEP TE GENT, T. HYNDERYCKX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, gewezen op 14 maart 1972 door 
bet Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij de voor
lopige invrijheidstelling van verweerder 
tegen borgstelling bevolen werd ; 

Overwegende dat, bij een in kracbt van 
gewijsde gegane vonnis op 29 maart 1972 
door de Correctionele Rechtbank te 
Brugge gewezen, er ten gronde over de 
feiten waarvoor bij in becbtenis werd 
ge~>teld uitspraak werd gedaan ; 

Dat de voorziening zonder belang is 
geworden en, derbalve, niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

2 mei 1972.- 2e kamer.- Voo1"zitte1·, 
en Ve1·slaggeve1·, de H. Louveaux, voor-

(1) llfen raadplege cass ., 17 mei 1943 (Bttll. 
en PAsrc., 1943, I, 180); 23 maart. 1959 (ibid., 
1959, I, 749); 21 maart 1960 (ibid., 1960, 
I, 854); 2 januari 1961 (ibid ., 1961, I, 471); 
20 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1337); 12 januari 
1970 (.An·. cass., 1970, I, 428); 4 januari 
1972, S1tp1'a, biz. '134. 
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zitter. - Gelijlcluidende conclusie, de 
H. Detom·nay, advocaat-generaal. 

3e KAlliER. - 3 mei 1972. 

DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN VRIJ
LATING VAN DIENST OP l\WRELE GROND. 
- KosTWThTNER. - IN AANMERKING 
TE NElliEN INKOMEN. - 00RLOGS
WEDUWEPENSIOEN BETAALD AAN DE 
MOEDER VAN DIENSTPLICHTIGE. - IN 
AANIIIERKING TE NEMEN BEDRAG. 

Het in aanme1·lcing te nemen inlcomen om 
te oo1·delen of een dienstplichtige ~titstel 
of v1·ijlating van dienst op mo1·ele g1·ond 
kan bekomen, als lcostwinne1· van zijn 
moede1·, omvat het oo?'logsweduwepen
sioen van de moede?' (1). (Dienstplicht
wetten, gecoorclineerd bij koninklijk 
besluit van 30 april I962, gewijzigd bij 
de wet van 4 juli I964, art. IO, § I, 
Io en I2, § I, 7o.) 

(OHANUT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 26 november I97l gewezen 
door de Hoge Militieraad ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikeliO, §I, I 0 van de dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, ' 

clo01·dctt, om de aanvlolaag tot uit,stel te 
verwerpen, de bestreden beslissing geacht 
heeft dat de inkomsten van I970 van 
eisers 1noeder, bestaande ui t een be last
baar pensioen en een niet belastbaar 
oorlogsweduwepensioen, merkelijk hoger 
liggen dat het wettelijke maximum, dat 
ten deze op 56.000 frank is vastgesteld, 

tenvijl de beslissing het voormelde niet 
belastbaar oorlogsweduwepensioen niet in 
aanmerking mocht nemen ; 

(1) Men raadplege ca.ss., 14 maa rt 1966 
(Bull. en PASIC., 1966, I, 903) en de noot, 
24 maart 1961 (ibid., 1961, I, 651) en 19 mei 
1970 (An·. cass., 1970, blz. 883). 

Overwegende dat genoemd artikel 10, 
§ 1, I 0 , gewijzigd is bij artikel 2 van de 
wet van 4 juli 1964; dat luidens dit arti
kel het in aamnerking te nemen inkomen 
overeenstemt met het geheel van de 
netto inkomsten vastgesteld volgens de 
regels van toepassing op de zetting van de 
personenbelasting, of naar analogie van 
die regels wanneer het niet belastbare -
inkomsten betreft ; 

Dat door te beslissen dat het oOI·logs
weduwepensioen van de moeder van de 
dienstplichtige in aamnerking moet wor
den genomen, de bestreden beslissing clus 
die wetsbepalingen juist heeft toegepast ; 

Dat bet middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

3 mei I972. - 3e kamer.- Voo7·zitte1·, 
de H. Polet, raadsheer waarnemencl voor
zitter. - Ve7·slaggeve1·, de H. Sm·y. -
Gelijlcluidende conclusie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. 

l e KAMER. - 4 mei 1972. 

1° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- BELGISOH-DUITSE OVEREE~TKOlVIST 
VAN 30 JUNI I958, GOEDGEKEURD BIJ 
DE HANDELING VAN DE vVETGEVENDE 
MACHT VAN IO AUGUSTUS 1960. -
DRAAGWIJDTE VAN DEZE OVEREEN
KOJVIST WANNEER EENZELFDE EIS AAN
HAJ.'fGIG IS VOOR EEN REOHTBA~TK VAN 
DE· ANDERE STAAT. - VERPLICHTING 
ZIOH TE ONTHOUDEN DIE AAN DE 
NATIONALE REOHTER IS OPGELEGD 
DOOR ARTIKEL 15 VAN DE OVEREEN
KOll'lST. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- UITLEGGING VAN EEN INTERNATIO
NAAL VERDRAG DOOR DE HOVEN EN 
RECHTBANKEN. VERSLAG OPGE
MAAKT DOOR DE ONDERHANDELAARS 
VAN HET VERDRAG. - GEGEVEN WAAR
VAN GEWAG KAN WORDEN GEMAAKT 
ALS BEOORDELINGSELEMENT VOOR DE 
UITLEGGING VAN DE BEPALINGEN VAN 
RET VERDRAG. 

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- UITLEGGING V.A,N EEN INTERNATIO
NAAL VERDRAG DOOR DE HOVEN EN 
RECHTBANKEN.- TERM VAN PRIVAAT 
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RECHT DIE VOORKOMT IN EEN BEPALING 
VAN HET VERDRAG. - UITLEGGING 
VAN DEZE TERM . . - GEBRUIKELIJKE 
JURIDISCHE BETEKENIS IN HET IN
TERNE RECHT.- WETTELIJKHEID VAN 
DE UITLEGGING. 

4° RECHTSVORDERING. - OoRzA.A.K 
VAN DE EIS. - BEGRIP. 

5° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- BELGISCH-DUITSE OVEREENKOMST 
VAN 30 JUNI l95S, GOEDGEKEURD BIJ 
DE HANDELING VAN DE WETGEVENDE 
M.A,CHT VAN 10 AUGUSTUS 1960, ARTI
KEL 15.- UITLEGGING VAN DE TERM 
« OORZA.AK ». 

6° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
vAN TAFEL EN BED. - OORZAA.K 
VAN DE EIS TOT ECHTSCHEIDING VAN 
DE MAN EN VAN DE EIS TOT ECHT
SCHEIDING VAN DE VROUW. - VER
SCHILLENDE OORZAKEN. 

7° AANHANGIG GEDING. - BETEKE
NIS VAN HET WOORD « LITISPENDEN
TIE » IN § l VAN ARTIKEL 15 VAN 
TITEL IV VA.N DE BELGISCH-DUITSE 
OVEREENKOMST VAN 30 JUNI l95S , 
GOEDGEKEURD BIJ DE HANDELING VAN 
DE WETGEVENDE MACHT VAN 10 AU
GUSTUS' 1960. 

S0 INTERNATIONALE \TERDRAGEN. 
- BELGISCH-DUITSE OVEREENKOMST 
VAN 30 JUNI l95S, GOEDGEKEURD BIJ 
DE HANDELING VAN DE WETGEVENDE 
lVIACHT VAN 10 AUGUSTUS 1960, TI
TEL JV, ARTIKEL 15, § l.- BETEKENIS 
VAN DE TERM « LITISPENDENTIE ». 

9° RECHTSVORDERING. - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - EXCEPTIE 
VAN NIETIGHEID VAN EEN PROCESHAN
DELING. - EXCEP'.riE DIE NIET KAN 
WORDEN AANGENOJ\ffiN INDIEN DE WET 
DE NIETIGHEID NIET UITDRUKKELIJK 
HE EFT BEVOLEN. 

10° RECHTSVORDERING.- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - EXCEPTIE 
VAN NIETIGHEID VAN EEN PROCESHAN
DELING. - EXCEPTIE DIE SLECHTS 
ICAN WORDEN AANGENOMEN INDIEN 
HET VERZUIM OF DE ONREGELlVIATIG
HEID DE BELANGEN SCHAADT VAN DE 
PARTIJEN DIE ZE OPWERPT. 

(1) tot (5) Men raadpiege de conclusie van 
het openbaar ministerie verschenen in Bttll. 
en PASIC., 1972, I, biz. 808 en vig., aismede de 
erin vermelde auteurs . 

{2) 1\'[en raadpiege : CHARLES ROUSSEAU, 

D1'0it intemationctl public, I, 1970, biz. 299-

l 0 De Belgische ?'echtbanlcen en die van de 
Bondsrepublielc Dtdtsland moeten zich, 
op ve1·zoek van een van de pa1·tijen in 
het geding, e1·van onthouden ttitspmalc 
te do en ove1· een eis, wannee1· omt1·ent 
dezelfde zaak en tussen deze~fde pm·tijen 
reeds een e·is aanhangig is voo1· een 
?'echtbank van de ande1·e Staat, die naa1· 
luid van de Belgisch-Dttitse ove1·eenkomst 
van 30 juni 1958 bet1·efjende de e?·ken
ning en de wede1·zijdse tenuitvoe1'legging 
van 1'echte1'lijlce beslissingen, scheids-
1'echte1'lijlce uitsp1·aken en attthentieke 
akten in btwge1'lijke zaken of in handels
zaken zou bevoegd zijn, indien hientit 
een beslissing zou ktmnen voo1·tvloeien 
die op het g1·ondgebied van de ande1·e 
Staat zou moeten e1·lcend wonlen (1). (Bel
gisch-Duitse overeenkomst van 30 juni 
l95S, goedgekeurcl bij de handeling 
van de wetgevencle ·macht van 10 au
gustus 1960, art. 15.) 

2° Het doo1· de onde1·handelaa1·s opgemaalct 
ve1·slag van een inte1·nationaal verd1·ag 
lean voo1· de hoven en ?'echtbanken wo1·den 
aangevoe-1·d als beo01·delingselement voo1· 
de uitlegging van de bepalingen van het 
ve1·dmg (2). 

3° Om een te1·m van p1·ivaat 1·echt, die voor
komt in een bepaling van een intenw
tionaal ve1·dmg, uit te leggen, ktmnen 
de hoven en 1·echtbanken steunen op de 
geb1·uilcelijke jtwidische betekenis vmn 
deze te1·m in het inte1·ne 1·echt. 

4° De oorzaak van een 1'echtsv01'de1·ing is de 
ju1·idische grondslag van deze eis ( 3). 

5° De te1·m « oorzaak » die voo1·komt in 
a1·tilcel 15 van de Belgisch-Duitse ove?'
eenlcomst van 30 jtmi 1958, goedgeketwd 
bij handeling van de wetgevende macht 
van 10 augustus 1960, moet wo1·den uit
gelegd in zijn geb?"Uilcelijlce ju1·idische 
betekenis in het inteme 1·echt ( 4). 

6° De OO?'zaak van cle eis tot echtscheiding 
van de man en die van de eis van de 
v1·ouw vm·schillen ( 5). 

7° en so Wannee1· wede1·ke1·ige ?'echtsvonle-
1'ingen tot echtscheiding doo1· een van 
de echtgenoten voo1· de Belgische 1'echte1· 

301, 303, 304; CHARLES DE VISSCHER, P1·o
blemes d'inte1'P1'etation judicia·i?·e en d1·oit 
intm·national public, 1963, blz. 116 en 120; 
PAUL GUGGENTIEnf, Tmite de d1·oit intm·natio
nal pttblic, I, 2• uitgave, noot 6, blz. 258, 260. 
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en doo?' de ande1·e pa1·tij voo?' de ?'echte?' 
van de Bonds1·epubliek Duitsland ge
bmcht wm·den, bestaat e1· geen litispen
dentie in de betekenis van § 1 van a?·ti
kel15 van titel IV van de Belgiach-Dttitse 
ove1·eenkomst van 30 jtmi 1958, goedge
ketwd bij handeling van de wetgevende 
macht van 10 attgustus 1960 (1) (2). 

9° W at de ve1·zuimde of on1·egelmatig ve?'
?'ichte vo1·m oak zij, geen p?'Oceshandeling, 
oak al is de wettelijke bepaling bet?·etfen
de deze handeling in dwingende bewoo?'
dingen uitgedntkt, lean nietig wonlen 
ve?·klaa1·d, indien de wet de nietigheid 
e1·van niet uitd?·ukkelijlc heeft bevo
len (3). (G.W., art. 860.) 

10° Behoudens in de gevallen van a?·ti
kel 862 van het Ge1·echtelijk Wetboelc, 
lean de rechte1· een p1·oceshandeling 
slechts nietig verlclm·en, oolc al is de 
1vettelijlce bepaling bet1·efjende deze han
deling in clwingende bewoo1·dingen uit
ged?·ulct, indien het aangelclaagde ver
zuim of de aangelclaagde onregelmatig
heid de belangen schaadt van de pm·tij 
die de exceptie opwe1·pt (4). (G.W., 
art. 861 en 862.) 

, (NASOHKE, T. SOHUBERT.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het hestreden 
arrest, op 13 januari 1971 door het hof 
van heroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15 (inzonder
heid 15/1) van de Overeenkomst tussen 
Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland 
hetreffende de erkenning en de weder
zijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen, scheidsrechterlijke uitspra
ken en authentieke alden in hurgerlijke 
zaken of in handelszaken, die op 30 juni 
1958 te Bonn is ondertekend en bij de 
wet van 10 augustus 1960 werd goedge
keurd, 236 tot 239 en 240 van het Bur
gerlijk Wethoek (welke artikelen 236 en 
239 gewijzigd werden hij de wet van 
8 april1965, artikel14, en welk artikel 240 
gewijzigd werd bij de wet van 14 decem-

(1) en (2) Zie de noot 1 onderaan voor
gaande bladzijde. 

(3) en (4) Gedr. St. Senaat, zitt. 1963-1964, 
m . 260, blz. 208 tot 210. Zie ook Gedr. St. 

her 1935, artikel 2, en hij het koninklijk 
hesluit nr. 239 van 7 fehruari 1936, 
artikel 1) en 700 van het Gerechtelijk 
Wethoek, 

doo1·dat het hestreden arrest afwijzend 
heschikt op de exceptie van litispendentie 
die eiser hieruit heeft afgeleid dater reeds 
een door hem ingestelde eis tot echtschei
ding aanhangig is voor de hurgerlijke 
rechthank te Berlijn, waarvoor verweer
ster, op 30 juli 1969, gedagvaard werd te 
verschijnen, terwijl zijzelf pas hij exploot 
van 1 oktoher 1969 eiser heeft gedagvaard 
om voor de rechthank van eerste aanleg 
te Nijvel te verschijnen, dat, volgens de 
gronden die deze heslissing hepalen, de 
exceptie van litispendentie impliceert dat 
de beide rechtsvorderingen identiek zijn 
en vooral hetzelfde voorwerp hehben; 
wanneer heide partijen verzoeken de 
echtscheiding toe te staan, voeren zij 
verschillende grieven aan om de verhre
king van de huwelijkshand ten nadele 
van de tegenpartij te hekomen, zodat 
de eisen niet identiek zijn of er geen 
ident1teit van oorzaak of van voorwerp 
ten grondslag van elk van de rechtsvor
deringen ligt en artikel 15 van de Bel
gisch-Duitse overeenkomst van 30 juni 
1958 niet van toepassing is; hovendien, 
de rechthank van eerste aanleg te Nijvel 
de voorkeur moet hehhen hoven de 
rechthank te Berlijn, daar ze als eerste, 
vanaf 31 maart 1969, van de zaak kennis 
heeft genomen door de neerlegging van 
het verzoekschrift tot echtscheiding van 
verweerster, vermits, naar luid van arti
kel 700 van het Gerechtelijk Wethoek, 
een verzoekschrift een vorn'l is om vorde
ringen in te stellen, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, artikel 15 van 
voornoemde overeenkomst ertoe strekt 
te vermijden dat in de ene en de andere 
van heide ondertekenende Staten tegen
strijdige heslissingen zouden worden ge
wezen ; aldus de bewoordingen « zelfde 
zaak , van de Franse tekst van de over
eenkomst gelijkstaan met de identiteit 
van voorwerp waarvan de Duitse tekst 
gewag maakt; wederzijdse eisen tot 
echtscheiding heide de u.it het huwelijk 
voortvloeiende verplichtingen tot grand
slag hehhen en allehei tot onthinding van 
de huwelijksband strekken ; toestaan dat 
ze gezamenlijk door rechtscolleges van 
de heide landen worden hehandeld tot 
tegenstrijclige heslissingen kan leiclen, 

Senaat, zitt. 1964-1965, nr. 170, biz. 143 en 
144; Kamer, zitt. 1965-1966, nr. 59/49, 
biz. 132 en 133. 
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althans voor somrnige modaliteiten van 
de ontbinding van het huwelijk, zodat de 
voorwan,rden inzake litispendentie zoals 
de overeenkomst deze opvat, ten deze, 
vervuld zijn (schending van .artikel 15 
van de Belgisch-Duitse overeenkomst van 
30 jtmi 1958, goedgekemd bij de wet 
van 10 augustus 1960); 

tweede onde1·deel, het instellen van een 
vordering bij verzoekschrift, waarvan 
sprake in arbikel 700 van het Gerechtelijk 
Vvetboek, enkel betreldcing heeft op de 
rechtspleging op eenzijdig verzoekschrifb 
zoals geregeld bij de artikelen 1025 en 
volgende en vreemd blijft aan de echt
scheiding; naar luid van artikel 15 van 
voornoemde overeenkomst en van het 
intern Belgisch recht een rechtbank 
slechts van een eis tot echtscheiding ken
nis neemt en een dergelijke eis ervoor 
slechts aanhangig is door de dagvaarding 
bot echtscheiding, met uitzondering van 
de formaliteiten van de voorafgaande 
fase van verzoening, zodat het bestreden 
arrest zich ten onrechte op de datmn van 
de neerlegging van het verzoekschrift tot 
echtscheiding van verweerster heefb be
roepen om aan de recbtban.k van eerste 
aanleg te Nijvel de voorkeur ~e geven 
(schending van aile in het middel ver
melde wettelijke bepalingen) : 

Wat bet eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel. 15 van de 
Belgisch-Duitse overeenkomst van 30 juni 
1958, goedgekeurd bij handeling van de 
wetgevende macbt van 10 augustus 1960, 
met name bepaalt dat de rechtbanken 
van elk van beide Staten, op verzoek 
van een van de partijen in h&t geding, 
zich ervan moeten onthouden uitspraak 
te doen over een eis wanneer omtrent 
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen 
reeds een eis aanhangig is voor een 
rechtbank van de andere Staat die naar 
luid van onderbavige Overeenkomst zou 
bevoegd zijn en indien hieruit een beslis
sing zou kunnen voortvloeien die op bet 
grondgebied van de andere Staat zou 
moe ten erkend worden; 

Overwegende dat noch uit voornoemde 
overeenkomst noch uit enig gezagheb
bend verslag van de onderhandelaars 
blijkt dat van de term « oorzaak », in 
artikel 15 van deze overeenkomst, een 
ui tlegging moet worden gegeven die van 
zijn gebruikelijke juridische betekenis af
wijkt; 

Overwegende dat de oorzaak van een 
eis de juridiscbe grondslag van deze eis 
is; dat wederkerige rechtsvorderingen 
tot echtscbeiding verscbillende eisen voor 

de rechter brengen ; dat de oorzaak van 
de eis van de man en clie van de eis van 
de vrouw verscbillen ; dat de .vordering 
door eiser ingesteld voor de rech.tbank te 
Berlijn en de vordering van verweerster 
die aanhangig is voor de recbtbank te 
Nijvel dus niet dezelfde oorzaak kunnen 
hebben; 

Dat er, bijgevolg, ten deze geen litis
pendentie is in de zin van artikel 15, § 1, 
van Titel IV van de Belgisch-Duitse 
Overeenkomst van 30 juni 1958, geti
teld : « exceptie van litispendentie », en 
da·t het bestreden arrest wettelijk heeft 
beslist dat deze exceptie terecbt door de 
eerste rechter was verworpen ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

vVat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat .h.et middel, in dit 
onderdeel, niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang, daar de grand waartegen het 
is gericht ten overvloede is gegeven; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 238 en 239 
van het Burgerlijk Wetboek (welk arti
kel 239 gewijzigd is bij de wet van 8 april 
1965, artikel 14), 860 en 861 van bet 
Gerecbtelijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat eiser tegen de rechtsvordering 
tot echtscheiding van verweerster de 
n:ietigheid van de voorafgaande rechts
pleging had opgeworpen wegens de om
standigheden waarin met zijn verzoek tot 
uitstel van de t"erechtzitting, vastgesteld 
voor de verschijning van de partijen in 
persoon voor de rechter, geen rekening 
was gehouden, en het bestreden arrest 
dit micldel verwerpt op grond dat geen 
enkele tekst de nietigheid voorschrijft 
als de verweerder niet op de verzoenings
zitting verschijnt, dat het aan de voor
zitter van de rechtbank staat te oordelen 
over het gevolg van de aangevoerde ver
hindering, en dat, bovendien, het niet
uitstellen van de verschijning geen nadeel 
beeft berokkend aan eiser wiens eigen 
rechtsvordering tot echtscheiding bewijst 
dat hij niet van plan was zich met zijn 
echtgenote te verzoenen, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, deze gronden 
niet passend antwoorden op het micldel 
volgens hetwelk eiser de onregelmatigheid 
van de rech~spleging afleidde uit het feit 
dat de voorzitter geen uitspraak had 
gedaan over het verzoek tot uitstel van 
de verschijning van de echtgenoten, zodat 
de feitenrechter de verplichting zijn be
slissing naar de eis van de wet met rede-
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nen te omkleden niet is nagekomen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede oncle1·deel, het door het Gerech
telijk Wetboek toegepaste Speciale stelsel 
inzake nietigheden en de voorwaarden 
waaraan de artikelen 860 en 861 van dit 
wetboek de nietigverklaring van een 
proceshandeling onderwerpen, J?-iet van 
toepassing zijn op de wettelijke bepalin
gen die op gebiedende wijze de handelin
gen voorschrijven welke door de rechter 
verricht moeten worden om een eis te· 
ontvangen en te behandelen (schending 
van de artikelen 860 en 861 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 238 en 239 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest terecht op 
de artikelen 860 en 861 van het Gerechte
lijk W etboek stetmt om te beslissen dat 
ook al was de aangeklaagde onregelma
tigheid aanwezig, ze echter de rechtsple
ging niet nietig zou maken, gezien een 
dergelijke nietigheid niet uitdrukkelijk 
door de wet worclt voorgeschreven en het 
aangevoerde feit de belangen van eiser 
niet heeft geschaad ; 

Dat het hof van beroep, dat aldus had 
vastgesteld dat voornoemde onregelma
tigheid, zelfs zo ze in feite was bewezen, 
in rechte zonder invloed zou zijn op de 
geldigheid van de rechtspleging, niet 
moest antwoorden op de door eiser tot 
staving van zijn middel aangevoerde 
beschouwingen, daar deze aile belang 
haclden verloren ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

4 mei 1972.- 1e kamer. - Vom·zitte?' 
en Ve1·slaggeve1·, de H. Valentin, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conchtsie, de ·H. Ganshof van 
der Meersch, procureur-generaal. - Plei
te?·s, de HH. Philips en Fally. 

1 e KAMER. - 4 mei 1972. 

J.o HUUR VAN GOEDEREN.- HA.N
DELSHUUR. - HERZIENING VAN DE 
HUUR. - NIEUWE OMSTANDIGHEDEN. 
-BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING DIE GEEN ANT
WOORD VERSTREKT OP DE MIDDELEN 
DIE TOT STAVING VAN DE EIS IN DE 
AANVULLENDE CONOLUSIE OMSTANDIG 
ZIJN UITEENGEZET. - NIET REGEL
lVIATIG MET REDENEN OMKLEDE BE
SLISSING. 

3° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - WET VAN 
30 APRIL 1951 OP DE HANDELSHUUR
OVEREENKOMSTEN, ARTIKEL 6.- AAN
VRAAG TOT HERZIENING VAN DE HUUR 
GEGROND OP NIEUWE OlVISTANDIGHE
DEN. - BEWERING VAN DE RECHTER 
DAT DE EISERS GEEN NIEUWE OMSTAN
DIGHEDEN AANVOEREN, TERWIJL IN DE 
AANVULLENDE CONCLUSIE NIEUWE OM
STANDIGHEDEN VERMELD WORDEN . -
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DEZE CONCLUSIE. 

1° De ve7·ande1·ing van de bttU?'t dom· de 
op1·icht-ing en de im·ichting van tal1·ijlce 
winkels en doo1· het aanleggen, in de 
nabijheid van het gehttu?·de goed, 
van een belang1'ijke pa?·lcee?'Jilaats, lcun
nen nieuwe omstandigheden opleve1·en in 
de zin van ru·tilcel 6 van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuU?'ove?'een
lcomsten, die de he1·ziening van de htttl?' 
kunnen ?'echtvaa?·digen (1). 

2° Niet 1·egelmatig met 1·edenen omlcleed is 
de beslissing die geen antwoonl ve?·st?·elct 
op de middelen, die tot staving van de 
eis in de aanvttllende conclusie omstan
dig zijn ttiteengezet (2). (Grondwet, 
art. 97.) 

3° De bewijslc?-acht van de alcten wo1·dt 
mislcend doo?' de ?'echte?' die ve?"lclaa?·t 
dat een pa1·tij tot staving van haa?' aan
V?'actg tot he1·ziening van de htttt?' van 
een o?woe?·end goed, ingevolge a1·tilcel 6 
van de wet van 30 ap1·il 1951 op de han
delshttu?'ove?·eenlcomsten, de aa1·d van de 
nieuwe omstandigheden die zij heejt aan
gevoe?·d, niet nade?" heeft bepaald, tenvijl 
zij deze omstandigheden in de aanmtl
lende conclttsie heejt ve?'lneld. 

(1) Over het begrip " nieuwe omstandig
heden " raadplege men cass., 2 mei 1968 (A?'?' , 
cass., 1968, blz. 1096); 11 februari 1972, 
sup?'Ct, blz. 543. · 

(2) Men raadplege cass., 22 september 1967 
(A?'?', cass., 1968, blz. 111) . 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE 
DE PLACElliENTS FONCIERS », T. DEL
RAISE EN GEliUS.) 

ARREST (ve?"taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 april 1971 in hoger beroep 
gewezen door de rechtbank van eerste 
.aanleg te N amen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doo1·dat het bestreden vonnis de rechts
vordering van eiseres tot herziening, 
krachtens artikel 6 van de wet van 
30 april 1951, van de in de huurovereen
komst tussen partijen bepaalde huurprijs 
niet gegrond verklaart en voor recht zegt 
dat eiseres niet heeft bewezen dat de 
huurwaarde van het gehuurde goed ten 
gevolge van nieuwe omstandigheden met 
ten minste 15 t.h. is gestegen, zulks op 
grond dat eiseres in de inleidende dag
vaarding, en daarna voor de feitenrech
ters, de aard van de door haar aange
voerd~ nieuwe omstandigheden niet heeft 
vermeld en zich ertoe beperkte zich op 
de besluiten van de door de eerste rechter 
aangestelde deskundige te beroepen, doch 
dat deze deskundige enkel heeft vastge
steld dat de huurwaarde meer dan 15 t.h. 
hoger is geworden dan de in de huur
overeenkomst bepaalde huurprijs, zonder 
te preciseren of deze stijging aan nieuwe 
omstandigheden is toe te schrijven, en 
dat dus blijkt dat eiseres alclus niet heeft 
voldaan aan de vereisten inzake bewijs 
van genoemd artikel 6, · 

. tenvijl eiseres, naar luid van haar aan
vullende conclusie voor de rechtbank 
waarbij haar hoger beroep aanhangig 
was, inzonderheid met betrekking tot de 
nieuwe omstandigheden heeft betoogd : 
« dat niets kan doen geloven dat de des
lnmdige niet heeft nagegaan of nieuwe 
omstandigheden al dan niet de stijging 
van de huurwaarde van het litigieuze 
goed hadden meegebracht; clat het vonnis 
waarbij hij worclt aangesteld hem uit
drukkelijk opdraagt na te gaan of, op 
grond van nieuwe omstandigheden, zoals 
bijvoorbeeld de last van de herstellingen 
aan onroerende goederen, de wijziging 
van de waarde van de onroerende goede
ren of van het algemeen prijsniveau, de 
algemene omzet, de waarde van de 
wijk ... , het gevolg van het normale spel 

van vraag en aanbod gedw·ende de 
periode van 1 februari 1963 tot 1 februari 
1969, de huurwaarde van het litigieuze 
goed aldan niet ten minste 15 t.h. hoger 
is geworden dan de jaarlijkse huw·
prijs ... ; dater geen reden is om te geloven 
aan een beoordelingsvergissing of aan een 
bijzondere wil tot welwillendheid van
wege de verhuw·der in de voorwaarden 
van het contract van 9 december 1961 ... ; 
dat bij gebrek aan gegevens waardoor kan 
worden gedacht dat de partijen oor
spronkelijk vrij in een abnormale huur
prijs hebben toegestemd, het beste crite
rium voor de beoordeling van de stijging 
van de huw·waarde beslist bestaat in de 
vergelijking met de thans toegepaste 
prijzen voor onroerende goederen in de 
wijk, de agglomeratie of de streek ; dat 
het verslag van de deskundige L. natuur
lijk rekening houdt met de verandering 
van de buw't van de rue de 1' Ange door 
de oprichting en de inrichting van talrijke 
winkels en door het aanleggen, in de na
bijheid, vaneen belangrijke parkeerplaats, 
een en ander sinds 1961 ... >>, zodat, door te 
verklaren dat eiseres voor de feitenrech
ters enkel de besluiten van het verslag 
van de deskundige L. heeft aangevoerd, 
zonder enigzins te preciseren of de door 
hem vastgestelde stijging van de huur
waarde aan nieuwe omstandigheden was 
toe te schrijven en wat er de aard van 
zou geweest zijn, het vonnis de bewijs
kracht van die door eiseres genomen aan
vullende conclusie heeft miskend (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Gerechtelijk Wetboek}, 

en tenvijl de bestreden beslissing, die 
gestetmd is op de hierboven geresumeerde 
gronden, welke geen rekening houden met 
diezelfde aanvullende conclusie en er niet 
op antwoorden, bovendien, niet wettelijk 
met . redenen is omkleed (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 780 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de aanvullende 
conclusie van eiseres blijkt dat zij als 
nieuwe omstandigheden in de zin van 
artikel 6 van de wet van 30 april1951 op 
de handelshum·overeenkomsten onder 
meer de verandering van de buurt door 
de oprichting en de inrichting van tal
rijke winkels en door het aanleggen, in 
de nabijheid, van een belangrijke par
keerplaats heeft aangevoerd; 

Overwegende dat het vonnis hierop 
stew1t dat eiseres, die zich enkel op het 
in het middel bedoeld deslnmdigenver
slag beriep, de aard niet heeft gepreci
seerd van de nieuwe omstandigheden die 
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de normale huurwaarde van het goed in 
vergelijking met de in de hmu·overeen
komst bepaalde hmuprijs zouclen hebben 
verhoogd; 

Dat het vonnis aldus de bewijskracht 
van voornoemcle conclusie miskent en 
zijn beslissing niet regelmatig met rede
nen omkleedt ; 

Dat het micldel gegroncl is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
den vmmis, behalve in zover het uitspraak 
doet over de ontvankelijkheid van de 
hogere beroepen ; beveelt dat van clit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opclat 
hierover door de feitenrechter worclt be
slist; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar de rechtbank van eerste aanleg te 
Dinant, zitting houclencl in hoger beroep. 

4 mei 1972.- 1e kamer. - Voo1·zittm·, 
de H. Valentin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve?·slaggeve?', Ridder de 
Schaetzen. - Gelijlclttidende conclttsie, 
de H. Ganshof van der Meersch, procu
reur-generaal.- Pleite1·, de H. D eBruyn. 

1e KAMER. ~ 4 mei 1972. 

BEZIT. - DETENTIE. - BEGRIP. 

Detentie ve1·eist niet dat hij die een zaalc 
O?ule?' zich houdt, de wil bezit om deze 
zaalc voo1· zich te houden ( 1). (B. W., 
art. 2228 en 2229.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP ROYALE 
BELGE », T. VERENIGING ZONDER WINST
OOGMERK « OLI NIQUE AMORY » EN PER
SONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « INSTITUT lVIE
DICO-RADIOLOGIQUE DU DOOTEUR OAP
PELIEZ ».) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) H oewel het wettelijk bezit vel'eist (tat 
twee elementen samen aanwezig zijn, namelijk 
de eigenlijke detentie van de zaak en het 
voornemen om een recht voor zichzelf uit te 
oefenen (men raadplege cass., 14 oktober 1926, 
Bull. en PASIC., 1927, I, 67; 3 juni 1937, 
ibid., 1937, I, 170; cass., fr. civ., 13 feLrun.ri 
19133, B t<ll., 19133, I, 103), toch is er bij detentie 

arrest, op 17 september 1970 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het xnidclel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 1134, 1915, 1949, 
2228, 2230, 2231, 2236 van h et Bmgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist 
dat de bestanddelen van de detentie, ten 
deze, niet samen aanwezig waren, op 
grond « dat d e eigenlijke detentie wordt 
gekenmerkt door twee essentiele bestand
delen, namelijk : het houclen van de zaak 
of van het recht (co?·ptts) en het voor
nemen op een van beide een recht uit te 
oefenen (animtts sibi habendi) ; clat ge
daagde in hoger beroep, d e vereniging 
zonder winstoogmerk « Clinique Amory », 
nooit een dergelijk voornemen heeft te 
kennen gegeven en zij zulks everunii1 
zou kunnen cloen ten opzichte van de 
persoonlijke voorwerpen die de patienten 
in hun kamers leggen of ter be\.varing aan 
haar administratieve cliensten afgeven 
voor de tijd dat zij in het ziekenl_mis zijn 
opgenomen; dat nude essentiele bestand
delen van de detentie, ten cleze, niet 
samen aanwezig zijn, eiseres in hager 
beroep niet kan beweren clat gedaagde in 
hoger beroep het litigieuze apparaat, 
zelfs ter bede, onder een of andere titel 
onder zich zou hebben gehad; dat het 
immers vaststaat dat het personeel van 
genoemde gedaagcle in hager beroep dat 
apparaat niet gebruikte, claar het ge
bruik ervan uitsluitend was voorbehou
den aan dokter Cappeliez en aan de per
sonen die onder zijn bevel werkten », 

te1·wijl, em·ste ondenleel, de animus ?'em 
sibi habendi een van de bestancldelen van 
het bezit is en niet van de louter materiele 
detentie voor het bestaan waarvan slechts 
een enkel bestanddeel vereist is : het 
co?-ptts, en h et bestreden arrest, door het 
tegendeel te beslissen, de wettelijke be
grippen inzake bezit en cletentie heeft 
geschonden (schending van de artike
len 228, 2230, 2231 en 2236 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet); 

tweede onde1·deel, de rechter in hager 

geen sprake van cmimtts ?'em siM habendi 
(men raadplege DE PAGE, T?·aite, V, 1941, 
nrs. 842 en 844; COLIN en 0APITANT, T?·aite 
cle d?·oit c·iv·il, I , 1959, ru·. 391; AUBRY en RAu, 

D?"Oit c·iv·il jmn9ais, II, 1961, nr, 7•1; PLANTOL, 
RIPERT en BoULANGER, Dmit civil, I, nr. 2320; 
H., L. en J. l\iAZEAUD, Le9ons de clroit civil, 
IT, 1962, ru·. 1410; G. MATITY en P. RAYNAUD, 

D?·oit civ·il, cl. II, 2e d. , 1965, m. 28). 
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beroep nit de feitelijke omstandigheden 
waarop hij wijst en nit een analogisch 
.argument dat hij aan de eerste rechter 
·ontleent niet de wettelijke gevolgtrekkin
gen afleidt die hij eruit had moeten 
.afleiden, inzonderheid het bestaan van 
·een contract van bewaargeving tnssen 
.de eerste en tweede verweerster en dns 
van een lontere detentie ten aanzien van 
·de eerste verweerster, en hij , door geen 
rekening te houden met d e aangevoerde 
detentie, de bindende kracht heeft mis
kend van de clausule van vrijstelling 
waarop eiseres zich regelmatig bij con
dusie had beroepen (schending van alle 
in het micldel vermelde wettelijke bepa
·lingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om t e beslissen dat 
·de eerste verweerster, de vereniging zon
·der winstoogmerk « Cliniqne Amory , , 
bet beschadigde apparaat niet, onder 
welke titel ook, onder zich had en, dien
tengevolge, de clausnle van vrijstelling 
vervat in het tnssen eiseres en deze/ ver
weerster gesloten contract tegen haar 
niet kon worden opgeworpen, het arrest 
erop wijst dat bij de eerste verweerster 
een van de essentiele bestanddelen van 
de detentie ontbrak, namelijk de wil om 
de zaak voor zichzelf te houden of om 
zich als eigenares te gedragen ; 

Overwegende dat de detentie een der
gelijke wil niet vereist ; 

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 
n aar het Hof van beroep te Luik. 

4 mei 1972. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·, 
de H. Valentin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Ligot. 
- Gelijlcluidende conclttsie , de H. Gans
hof van der Meersch, procurem·-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Simont en Dassesse. 

1 e KAMER. - 5 mei 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. -
' r ORli'L - TUCHTZAKEN. - VOORZIE-

NING TEGEN EEN BESLTSSING VAN DE 
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN 
GENEESHEREN . - BESLISSI NG vAN 

10 AUGUSTUS 1970. - VOORZIENING 
I NGESTELD ZONDER DE TUSSENKOMST 
VAN EEN ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN 
CAS SA TIE. - N IET-ONTV Al'.'KELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening die 
tegen een beslissing van de 1·aad van 
be1·oep van de 01·de van geneeshe1·en van 
na 1 augusttts 1970 is ingesteld zonde1· 
de tussenlcomst van een advocaat bij het 
H oj van cassatie (1). (K.B. nr. 79 van 
10 november 1967, art. 26, gewijzigd 
bij artikel 66 van de wet van 15 jnli 
1970.) 

(W ... , T. ORDE VAN GENEESHEREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 juni 1971 gewezen door 
de R.aad van beroep met h et Nederlands 
als voertaal van de Orde der Genees
heren; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door het openbaar ministerie 
ambtshalve opgeworpen : 

Overwegende dat, luidens artikel 26 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der gen eesheren, gewijzigd door arti
kel 66 van de wet van 15 juli 1970 tot 
wijziging van d e wet van 10 oktober 1967 
hondende het Gerechtelijk Wetboek en 
van andere wet.sbepalingen, voor de 
procedure in cassatie tegen de beslissingen 
van de raden van beroep van de Orde 
der geneesheren, behalve in dat artikel 
bepaalde afwijkingen, dezelfcle regelen 
gelden als in burgerlijke zaken; 

Overwegende dat de voorziening werd 
ingesteld zonder tussenkomst van een 
advocaat bij het Hof van cassatie ; 

Dat zij dienvolgens niet ontvankelijk 
is; 

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

5 mei 1972.- 1e kamer.- Vom·zitte1", 
R.idder R.ntsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Meeus. 

(1) Cass., 10 maart en 7 april 1972, sttpm 
biz. 652 en 734. 
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- Gelijlcluidende conclusie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 8 mei 1972. 

1° HERZIENING. - OMSTANDIGHEID 
DIE DE VEROORDEELDE TEN TIJDE 
VAN HET GEDING NIET HEEFT KUNNEN 
AANTONEN. - VERKLARINGEN VAN 
EEN GETUIGE EN OVERLEGGING VAN 
EEN STUK. - VEROORDEELDE DIE NIET 
BEWIJST DAT HIJ HET GETUIGENIS EN 
HET THANS DOOR HEM AANGEVOERD 
STUK TEN TIJDE VAN HET GEDING NIET 
HEEFT KUNNEN INROEPEN OF OVERLEG
GEN. - NIET ONTVANKELIJKE EIS . 

2° HERZIENING. - Nrnuw FElT. 
FElT WA,ARUIT HET BEWIJS NIET ZOU 
BLIJKEN VAN DE ONSCHULD VAN DE 
VEROORDEELDE OF VA,N DE TOEPASSING 
VAN EEN STRENG ERE '-VET. - N lET 
ONTV ANKELIJKE A.ANVRAAG. 

1 o N iet ontvanlcelijlc is de aanvmag tot 
he1·ziening geg·rond op een omstandigheid 
die de ve?·oo?·cleelcle ten tijde vcm het 
geding niet hacl lcunnen aantonen, wan
nee?' die Ve?'OO?'deelde ere onmogehjlcheid 
niet bewijst wam·in hij zich bij de te 
zijnen laste ingestelde ve·rvolgingen be
vond, om de dom· hem tot staving· van zijn 
ve1·zoelc aangevoerde getuigenis en getuig
sch?'ift in te ?'OBJJen of ove1· te leggen ( 1). 
(Sv., art. 443, 3o.) 

2° Niet ontvanlcelijlc is de aanvmag tot 
he1·ziening geg·rond op de aanvoering 
vcm een niettw feit, wannee1· uit clit feit 
het bewijs niet zou bl~jlcen van cle on
schulcl van de ve?'OO?'deelde of van de toe
passing van een st1·enge1·e st1·ajwet dan 
die we.llce hij we1·lcelijlc ove?'t?·eden 
heejt (2). (Sv., art. 443, 3°.) 

(PALI,EN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift, ondertekencl door Meester Fau
res, advocaat bij h ec Hof van cassatie, 

(1) Cass., 5 mei 1969 (B-ull. en PAsrc., 1969, 
I, 795). 

(2) Cass., 25 oktober 1971, sttpm, blz. 207. 

enter griffie van het Hof op 13 december 
1971 neergelegcl, waarin Joannes Pallen, 
woonachtig te Brussel, Uruguaylaan; 3, 
herziening aanvraagt van het in kracht 
van gewijsde gegane arrest van het 
Militair Gerechtshof van 26 februari 194 7, 
dat hem, vyegens overtrading van arti
kel 115 van het Strafwetboek, te Elsene 
tussen 1 jtmi 1940 en 3 september 1945 
gepleegd, veroordeelt tot tien jaar op
sluiting en in de kosten, verhaalbaar door 
middel van lijfsdwang voor een duur 
van clrie maanden, hem levenslang ontzet 
verklaart van de rechten vermeld in 
artikel 31 van het Strafwetboek, tegen 
hem de afzetting uitspreekt van de 
titels, graden, openbare ambten, bedie~ 
ningen of betrekkingen waarmee hij was 
of zou zijn bekleed, en hem aileen of 
h oofdelijk met anderen, veroordeel t om 
aan de Belgische Staat, burgerlijke par
tij, a ls schadevergoeding verschillende 
bedragen en de kosten te betalen; . : 

Gelet op het met redenen omkleed 
gunstig advies, van drie advocaten bij 
het Hof van beroep te Brussel, die 
tien jaar zijn ingeschreven op de balie; 

Gelet op de aanmaning tot tussen
komst, aan de Belgische Staat, in de 
persoon van de, Minister van Financien, 
burgerlijke partij, betekend b ij gerechts
dem·waardersexploot van 9 december 
1971; 

Gelet; op het verzoekschrift tot tussen
komst , ter griffie van het Hof op 4 febru
ari 1972 in naam van genoemde burger
lijke parr.ij neergelegd door Meester Fally, 
advocaat bij het Hof van cassatie ; 

Overwegende dat veroordeelde zijn 
aanvraag grondt op artikel 443, 3°, van 
het Wetboek van strafvordering en aan
voert dat uit « getuigenissen » die hem 
ten tijde van het proces onbekencl waren 
en sindsdien te zijner kennis zijn geko
men, het bewijs schijnt te volgen ener
zijds dat de vrijandelijke overheden hem 
werkelijk hebben opgevorderd en op hem 
een dwang hebben uibgeoefend, clio hij 
redelijkerwijze niet kon weerstaan, en 
anderzijds dat- zijn aangever, de heer 
Fernand Joseph, a lsmede sommige leden 
van eisers familia, getnigen ten laste, 
zich tijdens de bezetting niet zeer waardig 
hebben gedragen en bovendien jegens 
hem gevoelens van vi_j andschap en wrok 
koesterden, die de objectiviteit van htm 
verklaringen in verderiking brengen ; 

Dat ter staving van zijn aanvraag de 
veroordeelde de volgende stukken over
legt : 

1° een brief van 20 juni 1965 van 
Dr. Oskar Libbach, woonachtig te Miin-
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chen, waarin hij verklaart dat hij bij de 
plaatselijke militaire overheid 1/645 te 
Brussel vanaf oktober 1940 in diensi:; is 
geweest en getuigt dat hij na een voor
bereidend bezoek een inbeslagneming bij 
eiser namens het Duits militair gouverne
ment heeft uitgevoerd begin 1941 om in 
eisers lokalen werken te verrichten en dat 
eiser enkele dagen later in uitclrukkelijke 
en militaire bewoordingen schriftelijke 
bevestiging van die « inbeslagneming » 
heeft gekregen ; 

2° een brief van 11 maart 1962 van 
Gerhard Trintwedel , woonachtig te Ber
lijn, die beweert deurwaarder bij het hof 
van beroep te zijn en die vanaf 1940 tot 
midden 1942 verbonden zou zijn geweest 
aan de criminele politie en die verklaart 
dat, naar hij zich herinnert, eiser einde 
1940 een maand gevangeniss;;raf heeft 
uitgezeten wegens overtreding van de 
economische reglementen van het Duits 
militair gouvernem'ent en dat hij, na de 
gevangene te hebben ondervraagd, zijn 
ontslag uit de gevangenis te Sint-Gillis 
heeft bevolen ; 

3° de briefwisseling, tussen verschei
dene Franse en Duitse overheden en 
eiser, na diens invrijheidstelling, gevoerd, 
ten einde in het bezit te komen van de 
adressen van sommige personen, met 
name van beide voornoemden, wier ge
tuigenissen volgens hem van belang 
waren; 

4° een brief van 25 december 1965 
van Fernand Joseph, die eiser a ls « econo
mische collaborateur >> heeft aangegeven 
en die erkent redenen te hebben gehad 
om « nijdig >> en « woedend >> op hem te 
zijn; 

5° een brief van 2 februari 1970 van 
mevrouw Blaise, gewezen echtgenote van 
Maurice Pallen, eisers broer, waarin de 
betrekkingen tussen voornoemde Fer
nand Joseph en Joseph Pallen, eisers 
vader, tijdens de bezetting, alsmede hun 
geestesgesteldheid worden beschreven ; 

6° een brief van 19 december 1969 van 
dame Vanden Eede, waarin wordt ver
k laard dat Joseph Pallen en zijn zoon, 
Maurice Pallen, die sterk diens invloed 
onderging, tijdens de bezetting aan 
« hold-ups >> hebben deelgenomen, met 
name bij eiser ; 

A. Wat de brief van Libbach betreft : 

Overwegende dat het aan de dag 
brengen van omstandigheden waarvan 
eiser het bestaan kon aantonen ten tijde 
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van zijn geding geen aanleiding kan 
geven tot herziening ; . 

Overwegende dat eiser niet bewijst dat 
hij in de onmogelijkheid zou hebben ver
keerd om tijdens de tegen hem ingestelde 
vervolging het bestaan aan te tonen van 
de verschillende door Libbach aange~ 
voerde omstandigheden en met name " de 
inbeslagneming >> waarvan, volgens het 
getuigenis zelf van voornoemde, eiser 
schriftelijke be-\restiging door de bezet
tingsoverheclen zou hebben gekregen; 

B. vVat de andere ter staving van do 
aanvraag overgelegcle stukken betreft : 

Overwegencle dat. de omsoandigheden 
door die stukken aangebracht het bewijs 
niet zouden leveren van eisers onschuld 
met betreldcing t,ot het misclrijf dat tegen 
hem door voornoemcl arrest van het 
Militair Gerechtsh of bewezen is ver
klaard, of van de toepassing door dat 
arrest van een strengere strafwet clan die 
welke hij werkelijk heeft overtreden ; 

Overwegende dat dienvolgens geen 
enkele van de in het verzoekschrift aan
gevoercle omstandigheden aanleicling kan 
geven tot herziening ; 

Om die redenen, verwerpt de aanvraag 
tot herziening; veroorcleelt eiser in de 
kosten. 

8 mei 1972. - 2• kamer.- Voorzitter, 
de H. Busin, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. Depel
chin, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Faures en Fally. 

2e KAMER. - 8 mei 1972. 

1° LANDLOPERIJ.- WET VAN 27 NO
VEMBER 1891. - STAAT VAN LAND
LOPERIJ. - BEGRIP. 

2° CASSATIE . - BEVOEGDHEID . 
STRAFZAKEN. LANDLOPERIJ. 
VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING 
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
WAARBIJ DE INTERNERING VAN EEN 
LAND LOPER WORDT BEVOLEN. - TOE
ZICHT VAN RET HoF. 

3D GERECHTSZAKEN.- STRAFZAKEN. 
- LANDLOPERIJ. - GEDING IN CASSA
TIE . - VERWERPING VAN DE VOOR-
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ZIENING DOOR EEN LANDLOPER TEGEN 
HET VONNIS VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WAARBIJ ZIJN INTERNE-

. RING WORDT BEVOLEN. - VEROORDE
J,JNG IN DE KOSTEN. 

1 o De staat van landlope1·ij zoals bedoeld 
in de a1·tikelen 8 en 16 van de wet van 
27 novembe1· 1891 tot betettgeling van 
de landloperij en de bedela1·ij , implicee1·t 
met name de afwezigheid van een we?·ke
lijke waning, maa1· niet die van een 
wettelijke woonplaats (1). 

2° Wannee1· het Hof lcennis neemt van een 
ontvankelijke voo1·ziening tegen een be
slissing van de C01'1'ectionele nchtbank 
waa1·bij de inte1·neting van een landlope1· 
w01·dt bevolen, toetst het Hoj, zoals in 
stmjzaken, de 1·egelmatigheid van de 
rechtspleging en de wettelijkheid van de 
beslissing (2). (Wet van 27 november 
1891, gewijzigd de 6e augustus 1971, 
art. 16bis). 

3° In geval van ve1·we1·ping van de voot
ziening van een landlope1· tegen een 
vonnis van de C01'1'ectionele 1'echtbanlc 
wam·bij zijn intetne1·ing w01·dt bevolen , 
moeten de kosten van het cassatiegeding 
ten laste blijven van de eise1· (3). (We t 
van 27 november 1891, gewijzigd de 
6e augustus 1971, art. 16bis; Sv., 
art. 162 en 176.) 

(WATERLOOS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ;- Geiet op het bestreden 
vonnis, op 18 februari 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank t e Brussel ; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat de correctionele rechtbank ten on
rechte overwogen heeft da t eiser geen 
wettelijke woonplaats had; dat het geen 
twijfel lijdt dat zijn woonplaats, over
eenkomstig artikel 102 van h et Burger
lijk W etboek, daar was waar hij zijn 
hoofdverblijf h ad ; da t hij ingeschreven 
was Voltairelaan, 64 te Schaarbeek ; dat 
hij niet geschrapt werd van d e bevol
kingsregist ers en dat hij aldaar overeen-

(1) Cass., 30 oktober 1876 (Bull. en PAsrc., 
1876, I, 392). 

(2) en (3) Cass., 6 november 1971, sttpm, 
biz. 252. 

komstig de wet zijn woonplaats behielri, 
zelfs i.ndien hij deze enkele dagen tevoren 
had verlaten; dat zulks des te meer 
het geval is, daar, in strijd met de door 
de rechter in hoger beroep ontvangen in
lichtingen, eiser gehuwd was en zijn 
vrouw geen rechtsvorclering tot echt
scheiding had ingesteld ; dat zo tussen de 
partijen geen geding tot echtscheiding 
werd gevoerd, er evenmin een beschikking 
in kort geding van de voorzitter van de 
rechtbank bestond, waarbij het eiser 
verboden werd t erug t e keren naar de 
echtelijke woning die zijn wettelijke 
woonplaats , was ; d at dientengevolge de 
rechter in hoger beroep ten onrechte 
verklaard h eeft dat eiser geen woonplaats 
meer h ad : 

Overwegende dat, luidens artikel 34 7 
van h et Strafwetboek en in de zin van 
de wet van 27 november 1891, gewijzigd 
bij de wet van 6 augustus 1971, land
lopers zijn zij die noch vaste woonplaats, 
noch middelen van bestaan hebben en 
gewoonlijk geen ambacht of beroep uit
oefenen; 

Overwegende d at h et vonnis niet de 
afwezigheid vaststelt van een " wette
lijke " woonplaats, zoals het rniddel be
weert, maar wei, blijkens de redenen van 
h et. vonnis, d e afwezigheid van een vaste 
woonplaats in d e zin van voormeldo 
wet waarop de correctionele rechtbank 
stetmt, dit is de afwezigheid van een 
werkelijke woning ; 

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; 

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

8 m ei 1972. - 2e kamer. - Voo1·zitte1· 
en Ve1·slaggeve1·, de H. Perrichon, raads
h eer waarnemencl voorzitter. - Gelijlc
lttidende conclusie, de H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleite?', de H. J. Bar
telous (van de balie t e Brussel). 
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ze KAMER. - 9 mei 1972. 

lO MISDRIJF. - VERSCHEIDENE FElTEN 
UITGAA.NDE VAN EEN ENKEL STRAFBAAR 
OPZET. - FElTEN WAAROVER EEN 
DEFIN ITIEVE VEROORDELING IS UITGE
SPROKEN.- ANDERE FElTEN DIE OOK 
V06R DEZE VEROORDELING ZIJN GE
PLEEGD. - EEN ENKEL MISDRIJF. 

zo RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - BEGRIP EN DRAAG
WIJDTE. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGE-
MENE). - GEWIJSDE OP DE STRAF
VORDERING. - BEGRIP EN DRAAG

WIJDTE . 

40 STRAFVORDERING. - VERVOL
GI NGEN WEGENS MISDRIJVEN VAN v66R 
EEN EINDBESLISSING OP DE STRAFVOR
DER ING. - RECHTER DIE VASTSTELT 
DAT DEZE MISDRIJVEN, IN DE ONDER
STELLING DAT ZIJ BEWEZEN ZIJN, 
ZOUDEN UITGAAN VAN HETZELF DE 
STRAFBAAR OPZET ALS DIE WAAROVER 
DEZE BESLISSING IS UITGESPROKEN 
MET HET GEVOLG DAT ZIJ, ALLE, EEN 
ENKE L MISDRIJF VORMEN. - RET 
GEWIJSDE DOET DE STRAFVORDERING 
M.B.T. DEZE EERSTE MISDRIJVEN VER
VALLEN. 

so RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - VERVOLGINGEN WE 
GENS MISDRIJVEN VAN v66R EEN 
EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING.- RECHTER DIE VASTSTELT DAT 
DEZE MISDRIJVEN, IN DE ONDERSTEL
LING DAT ZIJ BEW'EZEN ZIJN, ZOU DEN 
UITGAAN VAN HETZELFDE STRAFBAAR 
OPZET ALS DIE WAAROVER DEZE BE
SLISSING IS U ITGESPROKEN, MET HET 
GEVOLG DAT ZIJ, ALLE, EEN ENKEL 
MISDRIJF VORMEN. - GEWIJSDE DOET 
DE STRAFVORDERING M :B.T. DEZE EER
STE 1\HSDRIJVEN VERVALLEN. 

6° BANKBREUK. EENVOUDIGE 
BANKBREUK. - FElTEN 0111SCHREVEN 
BIJ DE ARTIKELEN S73-3°, S74-4° EN 

(1) Cass., 10 mei 1048 (Btl.ll. en PAsrc., 1948, 
I, 312); men raadplege noot 1 onder cass., 
23 november 1971, 8Up>·a, blz. 304. 

(2) Conclusie van eerste advocaa t-generaal 
Mahaux, v66r cass., 3 september 1968 (Bull. 
en PASIC. ,- 1969, I, 4, inz. blz. 6); « Propos 
sw· le texte de la loi et les principes generaux 
du droit », r ede door Procureur-generaal 

S74-6° VAN RET WETBOEK VAN KOOP· 
HANDEL. - TOEPASSELIJKE STRAF. 

7° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - ENIGE STRAF UITGESPROKEN 
WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. 
- 0NWETTELIJKE STRAF: - VOORZIE
NING IN CASSATIE VAN DE BEKLAA(:JDE 
BEPERKT TOT DE VEROORDELENDE 
BESLISSING IN ZOVER ZIJ ALLEEN 
BETREKKING HEEFT OP EEN DEZER 
MISDRIJVEN. CASSATIE VAN DE 
VOLLEDIGE VEROORDELING. 

l 0 W annee1· zelce1·e jeiten waa1·ove1· een 
defini#eve beslissing m.b.t. de stmjvO?·de-
1"ing is uitgesp>·olcen, en ande1•e feiten, 
die oolc misd1·ijven opleve1·en en gepleegd 
zijn v661· de beslissing, die hie>·ovm· geen 
uitspmalc heeft gedaan, alle uitgaan van 
hetzelfde stmfbaa,. opzet, vonnen zij 
samen een enlcel misd>·ijf (1). (S.W., 
art. 6S.) 

2° en 3° Het gezag van het gewijsde op de 
st1·afvo1·de1·ing, dat een algemeen 1"echts
beginsel is, doet de stmfvoTde?·ing ve1'
vallen (2). 

4° en S0 W annee1· de f eitem·echte?' vaststelt 
dat misd1·ijven waa1·over v1·oege1" een 
eindbeslissing m .b.t. de stmfvo1·de1·ing 
is uitgesp1·olcen, en ande1·e f eiten die als 
misd1·ijf zijn bestempeld, waaTvan hij 
lcennis neemt en die, in de ondeTstelling· 
dat zij bewezen zijn, v661· deze beslissing 
zijn gepleegd, wegens het enlcel stmfbaa?· 
opzet van de dade?·, een enlcel stmfbaa?' 
feit opleve1·en, is hij ten gevolge van het. 
gezag van gewijsde van deze beslissing; 
dat de st?·afvo?·de?·ing heeft doen· veTval
len, zonde1· 1'echtsmacht niet alleen om. 
we gens deze f eiten een st?'af uit te sprelcen;· 
maa?' oolc om te beslissen of de dade1· zich 
al dan niet aan deze feiten schuldig 
heeft gemaalct (3). · 

6° Onwettelijlc is de beslissing die wegens. 
feiten van eenvoudige banlcbTeulc, o?rt
sch?-even bij de aTtilcelen 573-3o, 574-4.o 
of 574-6° van het Wetboelc van lcoophan: 
del (wet van 18 ap1·il 1851), bttiten een 
gevangenisstmf van een maand tot twei . 

Ganshof van der Meersch uitgesproken de 
1• september 1970, blz. 86 en 87; " H et . 
rechterlijk gewijsde en h et Gerechtelijk Wet
hoek "• r ede door Eerste Advocaat-generaal 
Mahaux uitgesproken d e 1 e september 1971. 

(3) Men raadplege noot 1 onder cass., . 
23 november 1971, supm, blz. 304. Vgl. dit . 
arrest van 23 november 1971, s·ttp>·a, blz. 302. , 
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jaa1\ nog een gelclboete ttitsJJ1'eelct. (S.W., 
art. 489.) 

7o Wannee1· de best1-eclen beslissing wegens 
ve1·scheiclene misd1·ijven een enlcele st1·aj 
,uitsp1·eelct op gq·oncl van het enlcel st1'Ctf
baa1" opzet van de clade1· en deze st1·aj 
onwettelijlc is, vemietigt het H of de 

· 've?·oo?·deling in haa1· geheel, zelfs inclien 
Cf,e belclaagde zijn voo1·ziening bepe.1·lct 
heeft tot deze beslissing in zove1· zij 
alleen betrelclcing heeft op een cleze1" rnis
cl?·ijven, clam· cleze bepe1·lcing niet lean 
leiden tot de splitsing van een vemonle
lende beslissing, die op hetzeljcle st1' aj
baa1· jeit is geg1·ond (1). 

(MEERS SEMAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 november 1970 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat eiser zi.in cassatie
beroep beperkt tot de beslissing over 
de telastleggingen I-A-2 en II-A-1-b; 

Over het eerste middel, van ambtswege 
afgeleid uit de schencling van het gezag 
van het rechterlijk gewijsde van de op 
de strafvordering gewezen rechterlijke 
beslissingen : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat eiser vervolgd werd onder andere om 
(telastlegging I-A-2) bij inbreuk op arti
kel 577-3° van h et Wetboek van koop
handel, op 14 november 1967 « in de 
geschriften en de balansen van de naam
loze vennootschap « Etablissements A. 
Meersseman n bedrieglijk geldschulden in 
zijn eigen voordeel te hebben erkend 
waartoe deze naamloze vennootschap 
niet verbonden was, met name zijn eigen 
lopende rekening op 3 januari 1964 te 
hebben · gecrediteerd met 2.023.44 7 frank 
(verduisterd beclrag, volgens het arrest 
van 28 maart 1968 van het Hof van 
beroep te Brussel), zodat uiteindelijk op 
14 september 1967, datum van h et fail
lissement, de vennootschap zich in haar 
boekhouding, via de lopende rekening, 
voor 1.842.141 frank schuldenaar van 
A. Meersseman (thans eiser) heeft er
kend »'; 

(1) Men raadplege cass., 5 december 1955 
(Bull. en PASIC., 1956, I, 322); 13 januari 1970 
(ibid., 1970, I, 400) en 21 maart 1972, sup1·a, 
blz. 694 en de noten 1 en 2. 

Overwegende dat het arrest beslist, 
enerzijds, dat eiser zich aan bedoeld feit 
schuldig heeft gemaakt en, anclerzijds, 
clat becloelcl feit « het gevolg is van een
zelfde opzet a ls de feiten waarvoor be
klaagde wercl veroordeelcl bij het voor
meld arrest van 28 maart 1968 dat in 
kracht van gewijsde is gegaan ; dat der
halve bij toepassing van artikel 65 van 
het Strafwetboek geen n.ieuwe straf kan 
worden opgelegd n ; 

Overwegende dat, n.u het arrest beslist 
dat het feit wegens hetwelk de vervolging 
was ingesteld en de feiten die werden 
begaan voor de datmn waarop het arrest 
van 28 maart 1968' in kracht van gewijsde 
was gegaan, met eenzelfde opzet werden 
gepleegd, hieruit noodzakelijk volgt dat 
al deze feiten een enkel misdrijf, een 
penaal feit, uitnmakten ; 

Overwegende derhalve dat het rechter
lijk gewijsde dat tegelijk het verval van 
de strafvordering meebracht, de straf
vordering, op grond van de hierboven 
vermelde telastlegging, onontvankelijk 
maakte met het gevolg dat het hof van 
beroep zonder jm·isclictie was, niet aileen 
om uit clien hoof de een straf uit· te spreken 
maar ook om te beslissen clat eiser zich 
aan becloelde feiten schulclig had ge
maakt; 

D at hieruit volgt dat het arrest onwet
telijk de telastlegging bewezen verklaart ; 

Over het tweede middel, van ambts
wege afgeleid uit de schencling van arti
kel 489 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat eiser tot een enkele 
straf van 1 maand gevangenis en 100 fr. 
geldboete veroordeeld werd uit hoofde 
van vijf feiten van eenvouclige bankbreuk 
(telastleggingen II A-1-b, ll-A-2, Il-A-3, 
II-B-1 en II-B-2) ; 

Overwegende dat ingevolge de bepa
lingen van artikel 489 van h et Strafwet
boek feiten van eenvouclige bankbreuk 
uibsluitend tot een gevangenisstraf aan
leicling geven ; 

Overwegende dat de uitgesproken straf 
derhalve onwettelijk is ; 

Overwegende weliswaar dat eiser zijn 
voorziening beperkt heeft tot de beslis
sing over de telastlegging II-A-1-b; 

Overwegende nochtans dat deze be
perking van het voorwerp van de voor
ziening niet tot gevolg kan hebben een 
ondeelbare beslissing van veroorrleli.ng te 
splitsen; 

Dat derhalve deze veroordeling in haar 
geheel client vernietigt te worden ; 
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Om die redenen, vernietigt h et bestr e
d en arrest in zover het enerzijds bet ref
fende de telastleggi:ng I-A-2 uitspraak 
doet en anderzijds eiser veroordeelt 
wegens d e telastleggingen II-A-1-b, 
Il-A-2, II-A-3, II-B-1 en II-B-2, en: ook 
in zover heC. uitspraak doet over de kos
ten; beveelt dat melding van clit arres t 
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. 

9 mei 1972. - 2e kamer. - Voo1·zitteT, 
de H . Delahaye, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - V e1·slaggeve1· , de H. de 
Vreese. - Gelijkhtidende conclusie , de 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
teT, de H . Vandevelde-Malbranche (van 
de balie te Brussel). 

2e KA.llmR. - 9 mei 1972. 

1D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF 
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - MID
DEL DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE 
HIERUIT AFGELEID DAT RET HOGER 
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEN ON
RE CHTE ONTVANKELIJK IS VERKLA,ARD . 
- BESLISSING OVER DE ZAAK ZELF 
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD TEN GE
VOLGE VAN HET HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR l\UNISTERIE. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID . 

2D GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. -BESLISSING OP DE S1'RAFVORDE

RING. - HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR l\UNISTERIE ALLEEN. 
BESLISSING IN HOGER BEROEP EVEN 
GUNSTIG ZONIET GUNSTIGER VOOR D E 
BEKLAAGDE DAN DE BEROEPEN BE
SLISSING. - VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VAN HET 
HOGER BEROEP.- 0 N WETTELIJKHEID. 

3D RECI-ITERLIJKE ORGANISATIE. 
- POLITIERECH TBANK lliET T WEE OF 
lliEER AFDELINGEN. - GERECHTELIJK 
VVETBOEK, ARTIKEL 186. - HOGER 
BEROEP. - VERKLARING VAN HOGER 
BEROEP. - WETBOEK VAN STRAFVOR
DERING, ARTIKEL 172 EN 203. - VER
KLARING VAN HOGER BEROEP MOET 
GEDAA.N WORDEN OP DE GRIFFIE VAN 
DE AFDELING DIE HET VONNIS HEEFT 
GE\VEZEN. 

4D HOGER BEROEP. - VoRliL -
STRAFZAKEN. - POLITIERECHTBANK 
MET TW1~E OF li'IEER AFDELINGEN. -
GERECHTELIJK WETBOEK, ARTI
KEL 186 . - VERKLARING VAN HOGER 
BER OEP. - WETBOEK VAN STRAFVOR· 
DERIN G, ARTIKEL 172 EN 203. - VER-· 
KLARii-'fG VAN HOGER BEROEP l\WET 
GEDAAN WORDEN OP DE GRIFFIE VAN 
DE AFDELING DIE H ET VONNIS BEEFT 
GEW'EZEN . 

1 D Niet ontvankelijk we gens gemis aan 
belang, in zove1· het ge1'icht is tegen de 
beslissing waaTbij ove1· de telastlegging 
uitspmak gedaan en de st1·aj uitgesp1·o
ken wo1·dt, is het rniddel doo1· het open
baa?' rninisteTie hie1·uit affieleid dat het 
hoge1· be1·oep van de belclaagde ten on-
1'echte ontvanlcelijlc is ve1·klaa1·d, wannee1· 
het hoge1· beToep van het open bam· rninis 
tm·ie tot gevolg heeft gehad de gehele 
zaalc bij de 1·echte1· in hoge1· be1·oep aan
hangig te rnaken, zodat de aangevoe~·de 
onwettelijlcheid de bestTeden beslissing 
niet nietig rnaakt, in zove1· zij ove1· de 
zaalc zelf uitspmalc cloet ( 1). 

2D l¥annee1·, op het hoge1· beToep van het 
openbam· rniniste1·ie alleen, de 1·echte1· 
in hoge1· bm·oep een beslissing ttitspTeekt 
die voo1· de beklaagde even gunstig zoniet 
gtmstige1· is, mogen de kosten van het 
hoge1· be1·oep niet ten laste komen van 
de beklaagde (2). (Wet van 1 j1.mi 1849, 
art. 3.) 

3D en 4D l¥ annee1· de Koning rnet toepas
sing van a1·tilcel 186 van het Ge~·echtelijlc 
W etboelc een politie1·echtbank in twee 
of mee1· ajdelingen h~ejt ingedeeld, is de 
g1·iffie inge1·icht bij de a.jdeling die het 
vonnis heeft gewezen, de enige bevoegde 
g1·i/Jie, in de zin van aTtikel 203 van het 
Wetboelc van stmjvoTdeTing, waa1·op de 
ve1·kla1·ing van hogeT be1·oep lean wo1·den 
gedaan. (G.vV., art. 186; kon. besl. van 
21 juli 1970, art. 5; Sv., ar t. 172 en 
202.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE, 
T . VANDEN STEEN . } 

ARREST . 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Men r aadpiege cass., 21 april 1970 (A1'1', 
cass., 1970, biz. 781) en 22 november 1971, 
stL1J1'a, biz. 298. 

(2) Cass., 13 m aart 1972, sttpm, biz. 657. 
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vonnis, op 2 december 1971 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brugge ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 186, lid 3, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 203, lid 1, van 
het W etboek van strafvordering, 

doo1·dat het bestreden vonnis ontvanke
lijk verklaart het hager beroep door de 
verweerder ingesteld tegen een vonnis 
van de Politierechtbank te Brugge, afde
ling Oostende, bij een verklaring op de 
griffie van de Politierechtbank te Brugge, 
afdeling Brugge, 

te1'wijl, ee?·ste onde1·deel, op grand van 
artikel 186, lid 3, van het Gerechtelijk 
W etboek, iedere afdeling van eenzelfde 
politierechtbank haar eigen territoriale 
bevoegdheid, haar eigen plaats waar zij 
zitting houdt, en haar griffie heeft en het 
vonnis ten onrechte beslist dat het be
doeld hager beroep kon ingest,eld worden 
op de griffie van de Politierechtbank te 
Brugge, afdeling Brugge, omdat het 
koninklijk besluit van 21 juli 1970 niet 
uitdrukkelijk het instellen van een griffie 
in de Politierechtbank Brugge, afdeling 
Oostende, vermeldt; terwijl, immers, 
wanneer een koninklijk besluio op grand 
van artikel 186, lid 2 en 3, van het 
Gerechtelijk Wetboek, een politierecht
bank verdeelt in twee of meer afdelingen 
en de plaats bepaalt waar een afdeling 
zitting houdt, de aanwijzing van die 
plaats inhoudt dat in die plaats de griffie 
van die afdeling gevestigd is ; 

terwijl, vermits bij artikel 5, § 4, van 
het koninklijk beslu.it van 21 juli 1970 
bepaald w ordt dat de Politerechtbank 
te Brugge in twee afdelingen wordt inge
deeld waarvan de ene zitting houdt te 
Brugge en rechtsmacht uitoefent over 
het grondgebied van de kantons Brugge I, 
Brugge II .en Brugge III, en de andere 
zitting houdt te Oostende en rechtsmacht 
uitoefent over het grondgebied van de 
kantons Oostende I en II, dit inhoudt 
dat de Politierechtbank te Brugge, afde
ling Oostende, haar eigen griffie heeft te 
Oostende ; dat het vonnis aldus arui
kel 186, lid 3, van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt, of althans op onjuiste wijze 
interpreteert; 

tweedc onde1·deel, vermits op grand van 
artikel 186, lid 2 en 3, van het Gerechte
lijk Wetboek bij artikel 5, § 4, van het 
koninklijk besluio van 21 juli 1970 werd 
bepaald dat de Politierechtbank te 
Brugge in twee afdelingen wordt inge
deeld waarvan de ene zitting houdt t e 

Brugge en rechtsmacht uitoefent over 
het grondgebied :van de kantons Brugge I, 
Brugge II en Brugge III, en de andere 
zitting houdt te Oostende en rechts
macht uitoefent over h et grondgebied 
van d e kantons Oostende I en Oos
tende II, en vermits op grand van arti
kel203, lid 1, van het Wetboek van straf
vordering het hager beroep tegen een 
vonnis van een bepaalde politierechtbank 
door de beklaagde enkel en alleen kan 
ingesteld worden door een verklaring' 
op de griffie van die rechtbank, het boger 
beroep ingesteld door een beklaagde 
tegen een vonnis van de Politierechtbank 
te Brugge, afdeling Oostende, enkel en 
alleen kon ingesteld worden door een ver
klaring op de griffie van de Politierecht
bank te Brugge, ·afdeling Oostende, zodat 
het aangevochten vonnis aldus arti
kel 203, lid 1, van het Wetboek van 
strafvordering schendt : 

In zover het middel gericht is tegen de 
beslissing waarbij verw9erder tot een 
straf wordt veroordeeld, die lager is dan 
de door de eerste rechter uitgesproken 
straf: 

Overwegende dat niet enkel de be
klaagde maar ook het openbaar ministerie 
hager beroep had ingesteld tegen het 
vonnis op 9 juni 1971 gewezen door de 
Politierechtbank te Brugge, afdeling Oos
tende; 

Overwegende dat het regelmatig inge
steld hager beroep van heo openbaar 
ministerie de strafvordering in haar ge
heel bij de correctionele rechtbank aan
hangig heeft gemaakt en dat deze dus 
bevoegd is om zowel in het belang van 
beklaagde als in het belang van de 
beteugeling uitspraak te doen ; · 

Dat dienvolgens het middel in dat op
zicht bij gebrek aan belang niet ontvan-
kelijk is; · 

In zover het middel gericht is tegen de 
beslissing waarbij verweerder in al de 
kosten van de strafvordering wordt ver
oordeeld: 

Overwegende dat de rechter verweer
der veroordeelt << in de kosten ten laste 
van de Staat, begroot ter somme van 
439 frank, zijnde de kosten van het 
hogei· beroep " ; 

Overwegende dat zodanige veroorde
ling, op grand van artikel 3 van de wet 
van 1 jtmi 1849, enkel wettelijk gerecht
vaardigd is, zo de zaak niet alleen inge
volge het hager beroep van het openbaar 
1ninisterie voor de rechter aanhangig was 
gemaakt; 
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Dat in die mate het middel ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat, t.er uitvoering van 
artikel 186 van het Gerechtelijk W etboek, 
het koninldijk besluit van 21 juli 1970 
een afdeling van de Politierechtbank te 
Brugge heeft opgericht te Oostende en 
aan die afdeling een eigen territoriale 
bevoegdheid heeft toegekend ; 

Overwegende clat het de bij voormelde 
afcleling opgerichte griffie is welke moet 
beschouwd worden als de griffie van de 
rechtbank die het vonnis heeft gewezen, 
zoals bedoeld wordt in artikel 203 van 
het vVetboek van strafvordering ; 

Overwegende dat het hoger beroep 
van verweerder ingesteld werd ter griffie 
van de afdeling Brugge terwijl het vonnis 
door de afdeling Oostende werd gewezen; 
dat; het derhalve niet ontvankelijk is; 

Dat; het middel gegrond is ; 
En overwegende voor het overige dat 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in de mate dat het 
verweerder veroordeelt tot alle kosten 
van het hoger beroep ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 

· van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in een vijfde van de kosben; 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst; de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Kor
trijk, zitting houdende in hoger beroep. 

9 mei 1972.- 2e kamer.- Voo1·zitte1', 
de H. Delahaye, raadsheer waarneinend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Chatel. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 mei 1972. 

1° OVERTREDING.- BELEDIGINGEN. 
- S~l'RAFWETBOEK, ARTIKEL 561-70.
TOEPASSELIJKE GELDBOETE. 

2° BELEDIGING EN SMAAD. 
ANDERE BELEDIGINGEN DAN IN 
HOOFDSTUK V VAN TITEL VIII VAN 
BOEK II VAN HET STRAFWETBOEK ZIJN 

(1) Cass., 30 november 1959 (Bttll. en 
PASIC., 1960, I, 385). 

OMSCHREVEN.- STRAFWETEOEK, A,RTI
KEL 561-70, - TOEPASSELIJKE GELD
BOETE. 

"3° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. - VONNIS VAN 
DE POLITIERECHTBANK WAARBIJ DE 
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT 
EEN GELDBOETE VAN 26 FRANK WEGENS 
BELEDIGINGEN IN ARTIKEL 561-70 BE
DOELD. - VERNIETIGING EN VERWIJ
ZING. 

1° .en 2° De geldboete die van toepassing is 
~n geval van ove1·t1·eding van a?·ti
kel561-70 van het Stmjwetboek- amde1·e 
beledigingen dat in hoojdstuk V van 
titel VIII van boek II van dit wetboelc 
zijn omsch1·even - bed1·aagt 10 tot 
2U fmnk (1). 

3° Op de voo1·ziening in cassatie van de 
p1·ocu?·eu1·-gene?·aal, ingesteld op bevel 
van de Ministe1· van justitie, ven~ietigt 
het H of het vonnis van de politie?·echt
banlc, waa1·bij de beklaagde tot een geld
boete van 26 fmnlc wo1·dt ve?·ooTdeeld 
wegens ande1·e beledigingen dan in 
hoojdstuk V van titel VIII van boek II 
van het St1·ajwetboek zijn omsch1·even, en 
ve1·wijst de zaak nam· een ande1·e politie
?'echtbank (2). (Sv., art. 441 en 427, 
en S.W., art. 561-7o.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE, IN ZAKE LYSAK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie, luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van J ustitie hem, bij 
schrijven van 8 jtmi 1971, Bestuur der 
Wetgeving,Nr.130.836/198/AP/Pres ., uit
drukkelijk bevel heeft gegeven, bij het 
Hof overeenkomstig art;ikel 441 van bet; 
W etboek van strafvordering aangifte te 
doen van het in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis, op 23 november 1960 
gewezen door de Politierechtbank te 
Beringen, wa:=tr~ij Lysak Michal, mijn
werker, op 8 JUh 1921 te Sambor (Polen) 

(2) Men raadplege cass., 11 september 1968 
(A1'1·. cass., 1968, biz. 51) en 26 janua.ri 1970 
(ibid., 1970, blz. 473). 
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geboren, tot een geldboete van 26 frank 
veroordeeld werd wegens de overtrading 
voorzien door artikel 561-70 van het 
Strafwetboek. 

» Daar artikel 561 van het Strafwet
boek op dit misclrijf slechts geldboete 
van 10 tot 20 frank en gevangenisstraf 
van een tot vijf dagen stelt, of een van 
die straffen aileen, is de uitgesproken 
straf onwettelijk en is het vonnis gewezen 
met schending van deze wetsbepaling. 

>> Om die redenen, vordert de onder
getekende procurem·-generaal dat het Hof 
gelieve het aangegeven vonnis te vernie
tigen, te bevelen dat van zijn arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gecleeltelijk vernietigde beslissing en 
de zaak naar een andere rechtbank te 
verwijzen. 

» Brussel , 24 jtmi 1971. 
» Voor de Proctu·eur-generaal, 

>> De aclvocaat-generaal, 
>> (get.) F. Dumon >>; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de redenen van bo
venstaande vorclering overn6lnende, ver
nietigt het vonnis op 23 november 1960 
door d e Politierechtbank te Beringen in 
zake Lysak Michal gewezen; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op d e kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak n aar de 
Politierechtbank te Hasselt. 

9 mei 1972.- 2• kamer. - Voo1·zitte1·, 
de H. Delahaye, raadsheer waarneinend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H . Chatel. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 9 mei 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 

(1) Men raadplege cass., 21 juni 1971 (A?T. 
cass., 1971, blz. 1064). Zoals in dit arrest 
wordt gezegd, is de verwijzing van de ver
dachte onder aanhoudingsmandaat slechts een 
uitvoeringsmodaliteit van de verwijzingsbe
slissing ; zij is vreemd aa.n de afzonclerlijke 
instantie betreffende d e voorwaardelijke hech
tenis geregelcl bij de wet van 20 april 1874, 
waar een onmidclellijke voorziening ontvanke
lijk is (noot 3 onder ca.ss., 18 december 1050, 
Bull. en PAsrc., 1951, I, 258). 

Over het begrip bevoegdheiclsgeschil, raad-

TERMIJN. - STRAFZAKEN.- ARREST 
VAN DE KAJI'[ER VAN INBESCHULDIGING
STELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK 
WORDT VERKLAARD RET VERZET TEGEN 
DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK, DIE 
WEIGERT OF NALAAT HEM IN VRIJREID 
TE STELLEN. - GEEN BEVOEGDHEIDS
GESOHIL. - VoORZIENING v66R DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERl\fiJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAN DE KAl\iER VAN INBESOHULDIGING
STELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK 
WORDT VERKLAARD RET VERZET VAN 
DE VERDACHTE TEGEN DE BESCHIKKING 
TOT VERWIJZING. - VERZET GEGROND 
OP DE ONBEVOEGDREID VAN DE RAAD
KAl\iER. - VooRZIENING v66a DE 
EINDBESLISSING. 0NTVANKELIJK
REID . 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK. -
VERZET VAN DE VERDACHTE . - VER
ZET GEGROND OP DE ONBEVOEGDREID 
VAN DE RAADKAlliER. - RAADKAMER 
DIE GEEN UITSPRAA.K HEEFT GEDAAN 
OVER ENIGE EXOEPTIE VAN ONBE
VOEGDREID EN DIE GEEN KENNIS REEFT 
GENOMEN VAN EEN DERGELIJKE EXOEP
TIE. - VERZET NIET ONTVANKELIJK. 

1° N iet ontvankelijk is de voo1·ziening van 
de ve1·dachte, v661· de eindbeslissing, 
tegen een a?'?'est van de kame?' van inbe
schuldigingstelling waa1·bij, zonde1· te 
beslissen ove1· een geschil inzake de be
voegdheid van de onde?·zoeksge?·echten, 
niet ontvanlcelijk wonlt veTklaa?·d het 
ve1·zet van cle ve1·clachte tegen cle beschilc
lcing tot ve1·wijzing nam· cle C0?'1'ectionele 
?'echtbanlc, die weigeTt of nalaat hem in 
v1·ijheid te stellen (1). (Sv., art. 416.) 

2o Een a?Test van cle kame?" van inbeschttl-

plege men ca.ss., 11 mei 1964 (Bttll. en PAsrc., 
1064, I, 976), a lsmede de arresten waarvan 
sprake innoot 1 ; over het b egrip geschil inzake 
de bevoegclheicl van cle " onclerzoeksgerech
ten "• ra.adplege men ca.ss., 24 november 1947 
(Bull. en PASIC., 1947, I, 409) en de noten 1, 
blz. 498 en 499, getekend R.H. ; 11 mei 1964 
waarvan zoeven sprake ; 29 mei 1967 (An·. 
cass., 1967, blz. 1184) en de noten 1 en 2; 
1 december 1960 (ibid., 1970, blz. 326); 
7 juni 1971 (ibid., 1971, blz. 996) en cle noten 1 
en 2. 
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digingstelliny dat niet ontvankelijk ve1·
klaa1·t het vm·zet van de ve1·dachte tegen 
de beschilclcing, waa1·bij hij nam· de 
co1Tectionele 1'echtbank wo1·dt ve1·wezen, 
is vatbaar voo1· een vooTzieni1tg in cas
satie v661· de eindbeslissing, indien en in 
zove1· het ve1·zet geg1·ond was op de onbe
voegdheid van de madkame1· (1). (Sv., 
art. 416.) 

3o Niet ontvankelijk is het ve1·zet van de 
veTdachte bij de kamer van inbesch1ddi
gingstelling tegen de beschilclcing tot 
ve1·wijzing naa1· de C01Tectionele 1'echt
bank dat geg1·ond is op de onbevoegdheid 
van de 1'aadlcame1·, indien de 1'aadkame1' 
geen 1titspmak heeft gedaan ove1· enige 
exceptie van onbevoegdheid en geen ken
nis heeft genomen van een de1·gelijlce 
exceptie (2) . (Sv., art. 539.) (Impliciete 
oplossing.) 

(MARSALES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen op 18 februari 1972, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

· Overwegende dat het bestreden arrest 
. het verzet van eiser tegen de be

schikking van de raadkamer waarbij 
hij, onder de banden van het bevel tot 
aanhouding, naar de correctionele recht
bank verwezen werd, onontvankelijk ver
klaart, om de redenen dat, enerzijds, de 
wet aan beklaagde het recht om ver
zet in te stellen tegen de beschikking 
van verwijzing waarbij zijn invrijheid
stelling geweigerd wordt, niet toekent, 
anderzijds, de exceptie van onbevoegd
heid van de raadkamer die eiser in zijn 
conclusie voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling deed gelden, niet eerst aan 
de raadkamer werd voorgelegd ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij onontvan
kelijk wordt verklaard het verzet van 
eiser tegen het deel van de beschik-

(1) Cass., 20 augustus 1964 (Bttll. en PASIC., 
1964, I, 1183); men raadplege cass., 30 juni 
1970 en 7 juni 1971 waarvan zoeven sprake; 
21 juni 1971 (An·. cass., 1971, blz. 1064) en 
de noten 1 en 4, blz. 1065. 

(2) Cass., 20 augustus 1964, waarvan sprake 
in noot 1; men raadplege cass., 7 juni 1971 
waarvan sprake in de noot op blz. 840. 

king van de raadkamer dat zijn invrij
heidstelling weigert : 

Overwegende dab zodanige beslissing 
zowel een voorbereidende als een beslis
sing van onderzoek is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering; dat zij geen uitspraak doet 
over een bevoegdheidsgeschil ; 

Overwegende dat de aldus v66r de 
eindbeslissing ingestelde voorziening niet 
ontvankelijk is ; dat er derhalve geen 
aanleiding toe bestaat om het vierde 
middel, dat uitsluitend gericht is tegen 
de hierboven bedoelde beslissing van het 
arrest, te onderzoeken ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij onontvanke
lijk >vordt verklaard het hoger beroep 
van eiser tegen het deel van de beschik
king van de raadkamer dat hmn naar de 
correctionele rechtbank verwijst : 

Overwegende dat, waar het arrest het 
hoger beroep onontvankelijk verklaart in 
zover het op de onbevoegcli1eid van de 
raadkamer gegrond is, aldus uitspraak 
wordt gedaan over een bevoegdheidsge
schil in de zin bedoeld door lid 2 van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering; 

Dat de voorziening, in dat opzicht, 
mitsclien ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de bewijslu·acht van de 
akten, 

doo1·dat het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiser niet ontvankelijk heeft 
verklaard met als motivering dat eiser 
geen middel van onbevoegdheid heeft op
geworpen voor de raadkamer, 

teTwijl, in zijn conclusie voor de raad
kamer, eiser had gesteld : « Heu is geens
zins bewezen dat de betichte verdovings
middelen heeft vervaardigd, in zijn bezit 
heeft gehad met het oog op de verkoop, 
heeft verkocht of aangekocht in het 
arrondissement Brussel, enz. >>, en hij 
het woord Brussel had onderlijnd; 
dat, hierdoor, de bevoegcllieid van de 
Raadkamer van Brussel betwist werd; 
dat ze bovendien ook werd betwist in het 
pleidooi : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor de raadkamer beweerde dater geen 
voldoende bezwaren bestonden dat hij de 
hem ten laste gelegde feiten te Brusse1 
tussen 1 en 13 januari gepleegd had; dat 
hij hierbij geen gewag maakte van het 
« arrondissement Brussel >>, zoals hij het 
thans in het rriiddel voorhoudt; 
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Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling dan ook heeft mogen 
oordelen, zonder de bewijskracht van die 
conclusie te miskennen, dat eiser er zich 
a ldus toe beperkte het bestaan van 
schuldaanwijzingen te ontkennen zonder 
daarbij de bevoegdheid mtione loci van 
de raadkamer te betwisten ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel, afgeleid ..... 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel , afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 31 en 40 van de wet van 
15 juni 1935 betreffende het gebruik der 
talen in gerechtszaken, 

doo1·dat het bestreden arrest het hoger 
beroep van eiser niet ontvankelijk ver
klaart zonder de regelmatigheid van de 
voorafgaande procedure te onderzoeken, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het hof van 
beroep de regelmatigheid van de vooraf
gaande procedure cliende te onderzoeken, 
enerzijds, wegens het enige feit dat er 
hoger beroep aangetekend was, en ander
zijds, wegens de omstandigheid, eigen 
aan de zaak, dat het hoger beroep het 
bevelschrift betwistte in de mate dat het 
uitspraak had gedaan over het middel 
van nietigheid van de procedure opge
worpen door eiser (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweecle onclenleel, uit het proces-verbaal 
van de rijkswacht blijkt dat eiser, toen 
hij voor de eerste maal ondervraagd 
werd, zich in het Engels heeft uitgedrukt, 
en dat de opstellers van het gezegde 
proces-verbaal deze verklaringen omnid
dellijk in het Nederlands hebben ver
taald, zonder de hulp van een beedigde 
tolk en dit in strijd met artikel 31 van de 
wet van 15 juni 1935; dat hieruit volgt 
dat het proces-verbaal nietig is, ingevolge 
de bepaling van artikel 40 van dezelfde 
wet ; dat deze nietigheid deze van gans de 
procedure die erop volgde met zich 
brengt; dat het arrest de artikelen 31 en 
40 van gezegde wet van 15 jm1i 1935 
heeft geschonden, door niet van ambts
wegen deze nietigheid vast te stellen, 
hetgeon ook de raadkamer had moeten 
doen : 

Overwegende dat, nu de kamer van 
inbeschuldigingstelling wettelijk beslist 
heeft dat. het boger beroep van eiser niet 
ontvankelijk was, ze de regelmatigheid 

van de procedure niet onderzoeken 
mocht; 

Overwegende dat de substantiele of 
op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

9 mei 1972. - ze kamer. - Voo1·zitter 
en VeTslaggeve1·, de H. Louveaux, voor
zitter. - Gelijkluiclencle conclusie, de 
H . Detournay, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bigwood (van cl3 balie 
te Brussel ). 

3e KAMER. - 10 mei 1972. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT EEN 
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CON
CLUSIE AANVOERT. - GEEN NAUW
KEURIGHEID. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT DE MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
EEN AKTE AANVOERT. - MIDDEL DAT 
J\TJET AANDUIDT WAARDOOR DE BEWIJS
KRACHT VAN DEZE AKTE ZOU l\USKEND 
ZIJN. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - OVERLIJ
DEN VAN DE GETROFFENE.- ARBEIDS
ONGEV ALLENRENTE TOEGEKEND AAN 
DE KINDEREN. - GEl\ffiENRECHTELIJKE 
VERGOEDING TOEGEKEND AAN DE 
WEDUWE VOOR DE DOOR HAAR GELEDEN 
li'I:ATERTELE SCHADE.- GEEN HERSTEL 
VAN DE SCHADE. 

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
O"VEREENKOMST) . - 0VERLIJDEN 
VAN EEN DOOR EEN ARBEIDSONGEVAL 
GETROFFENE . - GEMEENRECHTELIJKE 
VERGOEDING TOEGEKEND AAN DE 
WEDU"\VE VOOR DE DOOR HAAR GELEDEN 
MATERIELE SCHADE . - ARBEIDSONGE
VALLENRENTE TOEGEKEND AAN DE 
KINDEREN. - GEEN HERSTEL VAN 
DE SCHADE. 

5° ARBEIDSONGEV AL. - RECHST
VORDERING TOT INDEPLAATSSTELLING 
VA.N DE VERZEKERAAR-ARBEIDSONGE
V ALLEN TEGEN DE AANSPRAKELIJKE 
DERDE . - VooRWAARDEN. 
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1 o N iet ontvankelijk is het middel dat een 
geb1·ek aan antwo01·d op de conclusie 
aanvoe1·t, zonder aan te duiden welke 
eis , venvee1· of exceptie onbeantwoo1·d is 
gelaten (1) . 

2° Niet ontvankelijlc is het middel dat de 
miskenning van de bewijslc1·acht van een 
akte aanvoe1·t zonde1· aan te duiden waar
doo1' de bewijslcmcht e1·van zou miskend 
zijn (2). 

3o en 4° De gemeen1·echtelijke ve1·goeding 
aan de wed~twe van een doo1· een m·beids
ongeval get1·o tfene toegelcend voor de 
mate1·iele schade die zij ingevolge diens 
ovedijden heejt geleclen, he1·stelt niet de
zelfde schade als de arbeidsongevallen-
1·ente die aan de lcinde1·en wm·dt toege
lcend, oolc al weTd bij de vaststelling van 
het bedTag van de gemeem·echtelijke 
ve1·goeding 1·elcening gehouden met de 
samenstelling van het gezin van de 
get1·o(jene (3). 

5-o Uit de omstandigheid dat, bij ove1·lijden 
ingevolge een m·beidsongeval, van de 
aanspmlcelijke de1·de geen ve1·goeding 
van de mate1·iele schade voo1· de kinde1·en 
wo1·dt gevo1·de1·d, volgt niet dat de ve1·
zelcema1'-a1·beidsongevallen, die m·toe vm·
ooTdeeld wo1·dt om aan dez~:- hnde1·en de 
m·beidsongevallenve1·goedingen te beta
len, niet geTechtigd is om tegen de de~·de 
de vm·de1·ing tot indeplaatsstelling in te 
stellen, wellce is vastgesteld bij de a1·ti
lcelen 22 van de wet van 11 juni 187 4 
op de ve1·zeke1·ingen en 19 van de wetten 
bet1·efjende de ve1·goeding de1· schade 
voortsp1·uitende uit m·beidsongevallen, 
gecoih·dinee1·d op 28 septembe1· 1931 (4). 

(BUSSON EN NAAl\'ILOZE VENNOOTSCHAP 
« BELGISCHE VERZEKERINGSl\'IAATSCHAP
PIJ VAN DE MIDDENSTAND », T. AUMAN 
EN GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR 
VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEV AL
LEN « DE FEDERALE VERZEKERINGEN ». ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 mei 1971 (en niet op 13 mei 
1971 zoals bij verschrijving in he t- ver-

(1) Cass ., 28 januari 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1965, I, 530); verg. in strafzaken : cass., 
1 d ecember 1970 (A1'1·. cass., 1971, biz. 320); 
in belastingzaken : cass., 19 maart 1968 
(ibid., 1968, biz. 949). 

(2) Cass., 23 februari 1968 (A1'1·. cass., 1968, 
biz. 838), 10 m ei 1969 (ibid., 1969, biz. 874) 
en 7 januari 1972, sttpm, biz. 450. 

(3) Raadpl. cass., 21 november 1955 en 

zoekschrift tot cassatie en in het exploot 
van betekening ervan is vermeld) in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 4, 2°, B, 19, leden 3, 
4 en 7, van de wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij 
h et koninklijk besluit van 28 september 
1931, zoals gewijzigd door de wetten van 
10 juli 1951 en 11 jtmi 1964, 22 van de 
wet van 11 juni 1874 op de verzekering 
in het algemeen, houdende titel X van 
boek I van het W etboek van koophandel, 
1319, 1320, 1322, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 23, 25 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis, na door 
bevestiging van het beroepen vonnis aan 
Auman q.q. voor ieder van de vier min
derjarige kinderen, tot de 18 jaar van de 
oudste, een jaarlijkse rente van (45% 
X 125.343 frank) X 1/4 en daarna voor 
ieder van de drie overige kinderen een 
jaarlijkse rente, tot hun 18 jaar, van 

1

15% X 125.343 frank te h ebben toege
kend ten laste van de « Federale Verzeke
ringen », vervolgens door hervorming van 
hep beroepen vonnis de door d e « F ederale 
V erzekeringen » tegen de eisers Busson 
en « Belgische verzekeringsmaatschappij 
van de Middenstand » gerichte oproeping 
tot tussenkomst en vrijwaring gegrond 
verklaart om de reden dat de Correctio
nele Recht bank t e Brussel in haar vonnis 
van 18 januari 1969 « geoordeeld heeft 
he t kapitaal voor loonschade ten belope 
van 1.267.639 frank niet t e moet en split
sen om het aandeel van de kinderen te 
bepalen « daar de burgerlijke partij 
Auman geen enkele materiele vergoecling 
gevorderd h eeft voor haar kinderen en 
de verzekeraar-wet tot nu toe niet is 
tussengekomen » ; .. . dac inderdaad, zo de 
kwalificatie door het vonnis van de 
226 kamer van de Correctionele R echt
banlc te Brussel gegeven, niet determine
rend is en telkens client te worden onder
zocht of de schadevergoeding die het 
slachtoffer in gemeen recht ontvangt, al 

23 januari 1956 (An·. cass., 1956, biz. 220 
en 397); raadpleeg omtrent arb eidsongeval
lem·enten en gemeem·echtelijke vergoedingen 
die dezelfde schade dekken : cass., 25 mei 1959 
(ibid., 1959, biz. 765), 6 februari 1967 (ibid., 
1967, biz. 704) en 22 juni 1971 (ibid., 1971, 
biz. 1073). 

(4) Raadpl. cass., 12 februari 1968 (An·. 
cass., 1968, biz. 777). 
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dan niet bestemd is om geheel of gedeel
telijk dezelfde schade te herstell en als die 
tot herstel vvaarvan de forfaitaire ver
goeding wordt gevraagd, het ten deze 
zeker is dat de schadevergoecling die 
het slachtoffer in gemeen recht ontving, 
bestemd was om gedeeltelijk dezelfde 
sch ade te hersteilen als die tot herstel 
waarvan forfaitaire vergoeclingen '''erden 
gevorderd en bekmnen van de eerste 
rechter, nmnelijk in zoverre deze schade
vergoecling strekte tot het vergoeden van 
de loonsch ade; . .. clat anderzijds de 
materiele schade (evenals de n~orele 
overigens) van de overlevende echtgenoot 
onafhankelijk is van de sch ade clie de 
kinderen van het slachtoffer lijden; dat, 
zoals hoger reeds werd u.i.teengezet, ge!n
timeerde D. A"Lm1an geen enkele materiele 
vergoeding vordercle in gemeen recht 
voor h aar kinderen ; dat de forfaitaire 
vergoedingen tot betaling waarvan de 
eerste rechter beroepster veroordeelde, 
namelijk " aan eiseres qttalitctte qtta voor 
iecler van de vier minderjarige kinderen, 
tot de 18 jaar van de oudste van hen, een 
jaarlijkse rente van (45% X 125.343 fr.) 
X 1/4 en daarna voor ieder van de drie 
overige kinderen een Jaarlijkse rente tot 
hun 18 Jaar van 15% )( 125.343 fr. ,, 
bijgevolg geen cumul uitmaken; dat de 
eerste rechter inderdaad ten onrechte 
aangaande de eis in tussenkomst en vrij
waring heeft geoorcleeld dat de aanspra
kelijke dercle voldaan heeft aan zijn 
gemeenrechtel;jke verplichtingen, daar 
waar hij nochtans in de motivering be
treffende de hoofdeis duidelijk stelde 
« clat ... , bij gebrek aan vergoeding clie 
aan de kinderen werd toegekend voor 
materiele schade geleden door het over
lijden van hun vader, ... deze nog hun 
rechten behouden op forfaitaire vergoe
dingen van de arbeidsongevallenwet " ; 
dat de aansprakelijke derde inderdaad 
niet voldaan heeft aan zijn gemeenrechte
lijke verplichting tot vergoeding van de 
materiele schade van de kinderen van het 
overleden slachtoffer ; dat hij weliswaar 
hie1·toe niet veroordeeld werd door vonnis 
van 18 januari 1969 van de Correctionele 
Rechtb!omk te Brussel, zoals hoger r eeds 
werd uiteengezet; dat dit vonnis echter 
niet tegenstelbaar is aan beroepsi·er, daar 
de " Federale Verzekeringen " op geen 
enkel moment zijn tussengekomen in de 
rechtspleging voor d eze correctionele 
rechtbank ,, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, h et vonnis nie~ 
antwoordt op de regelmatig door de eisers 
genomen conclusies waarin deze staande 
hielden dat " de oorspronkelijke eis van 

de gei:ntimeerde Amnan tegen « De F ede
ral e Verzekeringen » gegrondheid mist, 
"enzij desgevallend in zoverre de gemeen
rechtelijke vergoeding toegekend door de 
correctionele rechtbank geringer zou zijn 
dan de wettelijke vergoecl.i.ng ; dat luidens 
de cij fers opgegeven door appellants in 
h aar tweede conclusie voor de vrede
rechter, de kapitalen zouden belopen 
711.172 frank ten aanzien van de weduwe 
en 590.890 frank ten aanzien van de 
vier nlinderjarige kinderen, samen 
1.302.602 frank, terwijl het loonverlies is 
vastgesteld geweest door de correctionele 
rechtbank op 1.267.639 frank, hetzij op 
een minder bedrag van 34.963 frank; 
dat evenwel Mevrouw Atn11an thans 
voorhoudt dat de toegestane vergoeding 
van 1.267.639 frank slechts tot voorwerp 
heeft gehad haar persoonlijk inkomen
verlies, ter uitsluiting van enig inkomen
verlies van de kinderen; dat voor de 
strafrechter zij weliswaar aileen in eigen 
naam de vordering tot vergoeding nit 
hoofde van inkomenverlies heeft voorge
dragen ; maar dat hiertegenover onbe
twistbaar vaststaat dat zij met haar eis 
in werkelijkheid, h e t weze onder een 
ongepaste maar niet zelclzame formule
ring van haar hoecla1ligheden, de totale 
gemeenrechtelijke loonschacle van het 
ganse gezin, met inbegrip van de ki.nde
ren, h eeft gevorderd en bekomen ; dat het 
in dit verbancl volstaat te verwijzen naar 
de tennen van de clagvaarding van 
28 november 1968 voor de correctionele 
rechtbank om te zien bevestigen dat de 
ingeroepen loonschacle werd berekend op 
grond van alle toenmalige en toekomstige 
arbeidsinkomsten van het slachtoffer tot 
65 jaar, in verhoucling 1liet aileen tot het 
aancleel van d e wecluwe, maar insgelijks 
in verhoucl.i.ng tot het aandeel van de 
ki.nderen; dat i.nderdaacl en volgens de 
stelling van Mevrouw Auman, van 
de ingeroepen arbeidsinkomsten slechts 
« cl.i.ende afgetrokken, h e t gezin samenge
steld zijnde nit 5 personen, maximaal 
30 t.h. voor eigen onclerhoud van het 
slachtoffer" en clerhalve cliende t e worden 
vergoed aan dit gezi.n van vijf personen 
de overi.ge 70 t.h. ; clat de correctionele 
rechtbank alsclan het inkomenverlies 
b epaalcl heeft op 70 t.h. van d e arbeids
inkomsten van het slachtoffer, berekend 
volgens de gemeenrechtelijke maatsta
ven; clat daaruit volgt dat geilltimeerde 
Amnan ongetwi.jfeld een onwettige cmnul 
nastreeft, wanneer zij de ontvangen 
70 t.h. van de arbeidsinkomsten van het 
slachtoffer uitsluitend in haar eigen voor
deel wil zien voorbehouden en bovendien 
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nog aanspraak maakt op de onvermin.
dercle we~telijke vergoedingen ten voor
clele van de kinderen » (schending van 
arbkel 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, eerste verweerster in 
haar geclinginleidend exploot van 28 no
vember 1968 het loonverlies berekende 
rekening houdend met het fei~ clat " het 
gezin samengestelcl zijnde uit vijf perso
nen, maximaal 30 t.h. voor « eigen onder
houd van het slachtoffer »client afgetrok
ken te worden " (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

denle ondenleel, de schadevergoeding 
van 1.267.639 frank door h et correctio
neel vonnis van 18 januari 1969 aan 
Auman in gemeen recht toegekend, reke
ning houdend « met de uitgaven die het 
gezin niet meer zal doen, nu het slacht
offer verdwenen is », geheel of gecleeltelijk 
dezelfde is als de forfaitaire rente aan 
Auman qttalitate qtta in arbeidsongeval
lenwet voor de kinderen toegekend 
(schencling van de artikelen 4, 2°, B, 19, 
!eden 3, 4 en 7, van voormelde gecoiirdi
neerde wetten op de arbeidsongevallen 
en 1382 van het Burgerlijk v'iTetboek); 

vie1·de onde1·deel, de « Federale Verzeke
ringen » een vordering lrrachtens incle
plaatsstelling tegenover de eisers uitoefe
nen en derhalve in de rechten staan van 
Auman, zodat de eisers wel gerechtigd 
zijn het correctioneel vonnis van 18 janu
ari 1969, waarin Auman partij was, tegen 
de verzekeraar-wet, de « Federale Verze
keringen », tegen te stellen en in geen 
geval dit motief de rech~ers ervan kan 
ontslaan te onderzoeken of de reeds aan 
Amnan toegekende schadevergoeding we
gens loonverlies in gemeen recht geheel 
of gedeeltelijk dezelfde is als die welke nu 
forfaitair door Amnan qttalitate qtta wordt 
gevorderd en zulk motief h et vmmis cler
halve niet rechtvaardigt (schending van 
de artikelen 19, !eden 3, 4 en 7, van voor
m elde gecoiirdineerde wetten op de 
arbeidsongevallen, 22 van de wet van 
11 juni 1874, 23, 25 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van d e Gronclwet) : 

'Vat het eerste ondercleel betreft : 

Overwegende dat de eisers in dit onder
dee! de gehele tekst overnemen van de 
conclusie >vaarbij zij verscheidene midde
len deden gelden in verband met de eis 
van eerste verweerster, zonder het ver
weer of de exceptie aan te duiden waarop 
het vonnis niet zou hebben geantwoord; 

D at het onderdeel bij gebrek aan 
nauwkeurigheid niet ontvankelijk JS ; 

W at h et tweede onderdeel betreft : . 

Overwegende dat het onderdeel niet 
aanduidt waardoor de bewijskracht van 
het vermeld exploot van 28 november 
1968 werd miskend en derhalve niet ont
vankelijk is ; 

W at het clerde ondercleel betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat heb vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Brussel geoordeeld 
heeft dat eerste verweerster geen enkele 
materiele vergoeding gevordercl heeft 
voor haar kinderen ; 

Dat dit vonnis van de correctionele 
rechtbank, waartegen d e eisers geen 
rechtsmiddel hebben ingesteld, een ver
goeding aldus aan eerste verweerster, 
handelend in eigen naam, in gemeen 
recht heeft toegekend voor de materiele 
schade welke zij door het overlijden van 
haar echtgenoot heeft geleden ; dat deze 
vergoeding, welke de wijze van bereke
ning ervan ook zij, niet dezelfde schade 
herstelt als d e forfaitaire rente welke de 
bestreden beslissing, met toepassing van 
de wet op de arbeidsongevallen, aan de 
vier minderjarige kinderen van het 
slachtoffer toekent, op vordering van 
eerste verweerster handelend als wette
lijke voogdes en beheerster van de per
soonlijke goederen van deze minderjarige 
kinderen; 

Dat het onderdeel niet kan aangeno
Inen worden ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat h et bestreden vonnis, 
na erop gewezen te hebben dat de aan
sprakelijke dm·de (thans eiser) ni et vol
daan heeft aan zijn gemeenrechtelijke 
verplichting tot vergoeding van de mate
riele schade door de kinderen van het 
overleden slachtoffer geleden, beschouwt 
dat eiser weliswaar hiertoe niet veroor
deeld werd door het vonnis van de cor
rectionele rechtbank, maar dat dit vonnis 
niet tegenstelbaar is aan tweede verweer
ster, verzekeraar-arbeidsongevallen die in 
de ~·echtspleging voor de correctionele 
rechtbank niet is tussengekomen; 

Overwegende dat het vonnis aldus te 
kennen geeft dat uit de omstandigheid 
dat voor de correctionele rechtbank geen 
vergoeding van de materiele schade van 
de kinderen tegen de aansprakelijke derde 
werd gevorderd, niet volgt dat de ver
zekeraar-arbeidsongevallen, die ertoe ver
oordeeld wordt bepaalde vergoedingen 
aan deze kinderen te betalen, niet ge
rechtigd is om tegen deze derde een eis 
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tot tussenkomst in te stellen, geste1.md op 
de bij de artikelen 22 van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen en 19 
van de wet op d e arbeidsongevallen vast
gestelde indeplaatsstelling ; 

Overwegende dat, nu het vonnis wette
Lijk beslist dat de aan eersbe verweerster 
in gemeen recht toegekende vergoeding 
nieb dezelfde schade herstelt als de v er
goeding die met toepassing van de wet 
op de arbeidsongevallen aan haar kinde
ran wordt verleend, het zijn beslissing 
dat de eis in tussenkomst van tweede 
verweerster t egen de eisers gegrond is, 
door bovenvermelde redenen wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat het onderdeel naar rechb faalt; 

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

10 mei 1972. - 3e kamer.- T1oO?·zitte1·, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de H. Meei'ls. 
- Gelijlclt~idende conclt~sie, de H. L e
naerts, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
de HH. Houtekier en Simont. 

3e KAllffiR.- 10 mei 1972. 

10 CASSATIEMIDDELEN. -DIENST
PLICHT. - MIDDEL DAT EEN GEBREK 
AAN. ANTWOORD OP DE OPWERPINGEN 
IN DE BEROEPSAKTE AANGEHAALD AAN
VOERT. - GEEN NADERE BEPALING. -

_· NIE!T ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - KOSTWINNER VAN HET 
GEZIN.- VOORWAARDEN GESTELD BIJ 
A,RTIKEL 10, § 1, 1°, VAN DE DIENST
PLICHTWETTEN MOETEN GELIJKTIJDIG 
VERVULD WORDEN. 

10 Niet ontvanlcelijlc is het middel dat een 
geb1·elc aan antwoo1·d op de opwe1·pingen 

. in de be1'0epsalcte aangehaald aanvoe1·t, 
zo?1de1· de ve1·wee1·middelen waa1·op niet 

. we1·d geantwoo1·d nade1· te bepalen ( 1). 

2o Alle voorwaa1·den gesteld bij a1·tilcel 10, 
§ 1, 1°, van de dienstplichtwetten, geco-

(1) Cass., 10 december 1956 (Bull. en PAsiC., 
1957, I, 373); verg. cass., 12 januari 1970 
(A1'1'. cass., 1970, blz. 426). 

O?'dinee1·d op 30 ap1·il 1962, moeten 
gelijktijdig ve1·m~ld w01·clen, opdat een 
dienstplichtige als lcostwinne1' van zijn 
vade1· en moeclm· of van een van hen zou 
kttnnen wo1·den beschot~wd (2). 

(DEPUYDT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 26 j anuari 1972 door de 
Hoge Militieraad gewezen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doonlat de bestreden beslissing de aan
vraag van eiser om vrijlating van clienst 
op morale groncl verwerpt zoncler de 
grieven aangehaald in het beroepschrift 
van eiser van 15 mei 1971 in rechte te 
beantwoorden : 

Overwegencle dab het middel de in het 
beroepschrift aangehaalde verweermiclde
len waarop niet zou zijn geantwoord, 
niet nader bepaalt en derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Over de eerste clrie middelen, afgeleid, 
het ee1·ste, uit de schending van de arti

kelen 10, § 1, 1°, 12, § 1, 7°, en 17, § 2, 
van de dienstplichtwetten, gecoordineerd 
op 30 april 1962, 

do01·dat de beslissing de aanvraag van 
eiser om vrijlabing van dienst op morale 

. grond verwerpt om de reclen dat de vader 
van eiser de leeftijd van 60 jaar niet had 
bereikb op het ogenblik van de aanvraag, 

te1·wijl hij deze leeftijd had bereikt op 
het ogenblik van de behancleling van de 
zaak zowel voor de Militieraad van West
Vlaanderen als voor de Hoge Militieraad ; 

het tweede, uit de schending van arti
kel 17, § 2, van voormelde dienstplicht
wetten, 

doo1·dat de beslissing de aanvraag van 
eiser om vrijlating van dienst op morele 
grond verwerpt om de reden dat de vader 
van eiser niet· als verloren voor het gezin 
kan beschouwd worden, 

te1·wijl de vader van eiser wei a ls verlo
ren voor het gezin kan beschouwd worden 
aangezien hij thans n1eer clan 60 jaar oud 
is, op het ogenblik dat eiser zijn militaire 
dienst moet vervullen, 

(2) Cass., 25 november 1968 (A1'1·. cass., 
! 1969, blz. 312). 
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het de1·de, uit de schending van arti
kel 10, § 1, 1°, van voormelde dienst
plichtwetten, 

doo1·dat de beslissing de aanvraag van 
eiser om vrijlating van dienst op morale 
grond verwerpt, 

tenvijl eiser, die alleen en zelfstandig 
een hoeve exploiteert, door zijn opneming 
in het leger niet alleen de exploitatie en 
de inkomsten van zijn hoeve zou verlie
zen, maar ook een niet be schatten schade 
zou lijden : · 

Overwegende dat alle voorwaarden 
gesteld bij artikel 10, § 1, 1°, van de 
dienstplichtwetten, waarnaar artikel 12, 
§ 1, 7°, verwijst, gelijktijdig moeten wor
den vervuld opdat de dienstplichtige als 
kostwinner van zijn vader en moeder of 
van een van hen zou lnUlllen beschouwd 
worden; 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat het in aanmerking te nemen 
inkomen van de ouders van eiser het bij 
voormeld artikel 10, § 1, 1°, toegelaten 
maximuii} ruimschoots overtreft ; 

Overwegende dat deze vaststelling, die 
door de middelen niet bekritiseerd is, 
volstaat om de beslissing wettelijk te 
rechtvaardigen en dat de middelen die 
alleen opkomen tegen de beschouwingen 
van de beslissing betreffende de andere 
door bedoeld artikel 10, § 1, 1°, gestelde 
voorwaarden, niet ontvankelijk zijn bij 
gebrek aan belang ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

10 mei 1972.- 3e kamer. - Voo1·zitte1·, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Meeus. 
- Gelijkl~tidende conclusie, de H. Le
naerts , advocaat-generaal. 

(1) Raadpl. omtrent de voorwaarden van 
toepassing van artikel 6, lid 8, van de geco
ordineerde wetten : cass., 24 juni 1964 (Bttll. 
en PAsrc., 1964, I, 1148), 10 september 1965 
(ibid., 1966, I, 50) en 10 november 1966 (A1'1'. 
cass., 1967, blz. 348); ra.adpl. omtrent de 
vaststelling van het normale loon met toe
passing van artikel 6, lid 1, wanneer de werk
nemer tijdelijk a rbeid tegen een lager loon 
heeft verricht : cass., 23 oktober 1919 (Bull. 
en PASIC., 1919, I, 231) en 27 november 1958 
(A1'1'. cass., 1959, biz. 267). 

Luidens artikel 36, § 1, van de A.rbeids-

3e KAMER. - 10 mei 1972. 

1° ARBEIDSONGEVAL.- BASISLOON. 
- WERKNEllffiR DIE RET GANSE JAAlt 
VOOR RET ONGEVAL ONONDERBROKEN 
ARBEID REEFT VERRICRT. - GEEN 
VERROGING VAN RET WERKELIJKE 
LOON MET EEN RYPOTHETISCR LOON. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
BuRGERDIJKE ZAKEN . - VERNIETiorno 
VAN EEN VONNIS VAN DE RECRTBANK 
VAN EERSTE AANLEG INZA.KE ARBEIDS
ONGEVALLEN.- RECRTBANK TER zm 
NIET MEER BEVOEGD OP RET OGENBLIK 
VAN DE VERNIETIGING.- VERWIJZING 
NAAR RET ARBEIDSROF. 

3° WETTEN EN BESLUITEN.- Tm~
PASSING VAN DE WET· IN DE TIJD. -
VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN 
DE RECRTBANK VAN EERSTE AANLEG 
INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN. 
RECRTB.A.NK TER ZAKE NIET MEER 
BEVOEGD OP RET OGENBLIK VAN DE 
VERNI ETIGING. - VERWIJZING NAAR 
RET ARBEIDSROF. 

1° Voor de vaststelling van het basisloon 
mag 'het we1·keli.ilce loon, vastgesteld 
ove1·eenkomstig lid 1 van a1·tilcel 6 van 
de gecoi51·dinee1·de wetten bet1·efjende de . 
ve1·goeding de1· schade voo1·tsp1·uitende . 
uit m·beidsongevallen, niet w01·den ve?'
mee?'dei·d met een hypothetisch loon met 
toepassing van lid 8 van hetzelfde artikel, 
wannee1· de get1·ofjene in de onde1·neming 
waa1· het ongeval zich heejt voo1·gedaan, 
ononde?'b1'0ken a1·beid heejt ve1'1'icht ge
du?·ende het ganse jam· dat het ongeval 
voomjging (1). 

2° en 3° 'f!Vannee1· een vonnis inzake a?·
beidsongevallen van de 1·echtbank van 
ee1·ste aanleg w01·dt ven~ietigd na de in
we1·lcingt1·eding van artikel 579 van het 
Ge1·echtelijk Wetboek, lcmchtens hetwellc 
de m·beidsge1·echten ter zalce bevoegd zijn, 
w01·dt de zaak ve1·wezen naa1· het m·beids
hoj (2). (G.W., art. 3 en 1110.) 

ongevallenwet van 10 april 1971, die in deze 
zaak geen toepassing vindt, wordt het werke
lijke loon met een hypothetisch loon aange~ 
vuld, niet a lleen wanneer de referteperiode 
onvoHedig is, maar ook « wanneer het loon 
van de werknemer wegens toevallige omstan
digheden la ger. is dan het loon dat hij normaal 
verdient » (zie Gedr. St. Senaat 1970-1971, 
nr. 215, blz. 137). 

(2) Cass., 22 maart 1972, supm, blz. 700. 
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(NAAMLOZE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
« ZURICH ,, T. BRIERS EN LADANG W. 
EN R.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
yonnis, op I3 november I970 door d e 
Recihtbank van eerste aanleg te Leuven 
in hoger beroep gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de sch en
ding van de artikelen 6, lid I en 8, van 
de .wetten betreffende de vergoecling cler 
schade voortspruitencle uit arbeidsonge
vallen, geco6rdineerd bij koninklijk be
sluit van 28 september I93I, en 97 
van de Grondwet, 

doo?'dat he t bestreden vonnis het basis
loon van het slachtoffer van een arbeicls
ongeval, erflater van de verweerclers, 
vaststelt op groncl van het loon geclurencle 
h et jaar dat aan het ongeval voorafging 
effectief verkregen voor uitvoering van 
readaptatiewerk bij de verzekerde van 
eiseres; vermeerclercl m et een hypothe
tisch loon evenredig aan zijn arbeidson 
geschiktheid van 66 t.h .. om d e reden dat 
« de wet immers ten d oel heeft aan de 
werknemer het loon t e verzekeren clat hij 
zou ontvangen hebben, was h et ongeval 
niet overkomen; dat derhalve zorg ervoor 
moet worden gedragen dat de werlmemer 
niet benadeelcl worclt door uitzonclerlijke 
omstandigheden voorgekomen in het jaar 
dat aan h et ongeval voorafgaat; dat ten 
deze de readaptatie een uitzonclerlijke 
omstandigheid is van b eperkte cluur en 
voorbijgaande aarcl ; dat deze reaclapta
tieornstandigheden zeker de werlmemer 
niet mogen benadelen, h etgeen wel h et 
geval zou zijn indien slechts als basisloon 
zou in aanmerking genomen worden h et 
loon uitbetaald voor het readaptatiewerk 
dat slechts betrekking zou hebben op 
33 t.h. van de werkelijke arbeidsgeschikt
heid van appellant en clan nog een ar
beidsgeschiktheid die niet overeenstemt 
met de werkelijke arbeidsgeschiktheid 
van eiser van 33 t.h. gezien appellant 
slechts readaptatiewerk kon verrichten; 
dat daarenboven het bewezen en niet 
betwist is dat appellant minstens 66 t.h. 
arbeidsongeschikt was ingevolge ziekte ; 
dat 'hij immers anclers nooit invalicliteits
vergoedingen kon genieten niettegen
staande hij tewerkgesteld was (artikel 56 
van de wet op d e ziekte en invaliditeit) ; 
dat hij bijgevolg ook gewoon zijn werk 
had lrunnen opgeven geclurende gans 
het jaar voorafgaand aan het ongeval, 
daar hij toch als ziek en ongeschikt tot 
werken beschouwcl werd door de wetge-

ving inzake ziekte en invalicliteit (arti
kel56); dat er in dit geval geen betwisting 
zou kunnen zijn vermits appellant niet 
ononderbroken was tewerkgesteld ; clat 
h et feit dat verweercler (erflater van 
d e verweerders) de moecl opbracht om 
zich te reaclapteren, dan <iok niet tot 
gevolg mag hebben dat zijn basisloon 
slechts I /3 zou zijn van clatgene waarop 
hij aanspraak had kunnen maken indien 
hij geen readaptatiewerk zou aanvaard 
hebben en als ziek zijnde het jaar voor 
zijn ongeval niet zou gewerkt hebben; 
dat (hij) dienvolgens het jaar voorafgaand 
aan het ongeval als ernstig ziek mag aan
gezien worden en zijn ziekte geen arbeicls
onclerbreking in clie readaptatieperiode 
tot gevolg had m aar wel een aanzienlijke 
vennindering van zijn arbeidsmogelijk
h eid die op zichzelf moest leiden tot een 
verminderin.g van zijn loon, vermindering 
waarmede volgens de geldende principes 
geen rekening mag gehouden worden 
daar zij h et gevolg was van een uitzon
d erlijke toestand ,, 

tenvijl, ee·rste onde1·deel, in het wettelijk 
stelsel van forfaitaire v ergoedingen we
gens arbeiclsongevallen, het basi sloon 
uitsluitend berekend wordt op grond van 
het effectief verkregen loon tijdens h et 
jaar voorafgaancle aan het ongeval, zon
d er enige verhoging om reden van een 
verminderd economisch vermogen van 
het slachtoffer (schending van artikel 6, 
lid I, van hogervermelde wetten); 

tweede ondeTdeel, het vonnis in feite 
vaststelt dat de erflater van de verweer
ders, hoewel deze voor 66 t.h. arbeids
ongeschikt was, « wel gedurende het jaar 
voorafgaand aan het arbeidsongeval on
onclerbroken bij de v erzekerde van 
(eiseres) readaptatiewerk h eeft verricht 
waarvoor h ij 33.990 frank ontving ,, 
waaruit volgt dat bij afwezigheid bij de 
erflater van de verweerclers gedurende 
h et jaar voorafgaand aan het ongeval van 
enige omstancligheid waardoor hij in de 
uitvoering van zijn contract werd ver
hinclercl, slechts h et alsclan effectief ver
kregen loon als basisloon client beschouwd 
(schencling van de artikelen 6, lid 8, van 
bovenvermelde wetten en 97 van de 
Grondwet): 

Overwegencle dat, naar luid van het 
eerste lid v an artikel 6 van de geco6rdi
neercle 'wetten, onder h et loon dat tot 
grondslag client voor de vaststelling van 
de vergoedingen, worclt verstaan het 
werkelijk loon clat ingevolge de overeen
komst aan de arbeider wercl toegekend 
gedurencle h et jaar dat aan het ongeval 
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-voorafging in de ondernerning waarin het 
zich voordeed ; dat de rechtbank deze 
contractuele vergoeding bepaalt op 
33.990 frank voor het ganse jaar dat aan 
het ongeval voorafging en trouwens niet 
stel.mt op dit eerste lid van artikel 6 om 
een boger bedrag te rechtvaardigen, doch 
wei op het achtste lid ; 

Overwegende dat, ingevolge het achtste 
lid van hetzelfde artikel 6, het bedoelde 
loon kan verhoogd worden in geval 
van ziekte, maar alleen wanneer wegens 
deze ziekte de werknemer zijn prestaties 
niet gedurende he~ gehele jaar heeft kun
·nen verrichten; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
zonder desaangaande te worden aange
vochten, integendeel vaststelt dat de 
.getroffene ononderbroken gedurende het 
.ganse ja·ar dat aan het arbeidsongeval 
voorafging, arbeid heeft verricht; 

Overwegende da:; er dus geen aanlei
ding bestond tot toepassing van het 
achtste lid van artikel 6, temeer daar lui
dens deze bepaling het werkelijk loon 
wordt vermeerderd met een hypothetisch 
loon dat betrekking heeft op de werkloos
heidsdagen of de daarmee gelijkgestelde 
dagen en uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat de 
tewerkstelling van de getroffene door 
werhloosheid, ziekte of enige andere oor
zaak onder broken is geweest; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zover het basis
loon op 113.300 frank wordt bepaald; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; gelet 
op de wet. van 20 maart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

10 mei 1972.- 3e kamer.- Voo1·zitte1', 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Jans
sens. Gel.ijkhtidende conclusie, de 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, de HH. VanRyn en van Heeke. 

1 e KAMER. - 12 mei 1972. 

OVEREENKOMST. - BEDING TEN 
BEHOEVE VAN EEN ANDER. - VAST
STELLING DOOR DE RECETER. 

Het bestaan van een beding ten behoeve 
van een ander woTdt wettelijk vastgesteld 
doo1· de 1·echte?' die e1·op wijst dat een 
pa1·tij bij een ove1·eenlcomst ten behoeve 
van een de1·de heejt bedongen en dat een 
ande1·e pa1·tij zich jegens deze de1·de 
pe1·soonlijk hee_ft ve1·bonden (1). (B.W., 
art. ll2l.) 

( GEMEENTE WILLEBROEK, T. D 'HAEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 december 1970 door het; Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het rniddel afgeleid uit de schen-
. ding van de artikelen 6, 1119, 1121, ll22, 
ll33, ll34, ll65, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 69, 1°, van het 
kcininklijk besluit van 29 september 1938 
op de met het zegel gelijkgestelde taksen 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest eiseres 
veroordeelt tot betaling aan verweerder 
van het bedrag van 29.861 frank om de 
reden dat anikel 9 van het lastenkohier 
dicnt aangezien te worden als een beding 
ten behoeve van een derde waardoor 
eiseres zich verbonden heeft om een deel 
van de door haar contractueel opgenomen 
verbintenissen, meer bepaald de betaling 
van de geleverde materialen, rechtstreeks 
uit te voeren ten voordele van een derde, 
namelijk de leverancier van materialen, 
waardoor ten laste van eiseres een recht-

1 streeks recht ten voordele van de leve
rancier is ontstaan; dat eiseres niet kan 
gevolgd worden in haar betoog als zou de 
kwestieuze bepaling een uitsluitend fis
kaal doel hebben zodat zij ten deze slechts 
in haar eigen voordee1 zou hebben bedon
gen ; dat inderdaad uit de tekst van 
bedoeld art.ikel blijkt dat indien aanne
mer en gemeente ontegensprekelijk voor 
zichzelf hebben bedongen met het doel 
te genieten van de vrijstelling van de 
faktuurtaks die aan de gemeentebesturen 
was toegekend, eiseres zich nochtans 
tevens heeft verbonden om rechtstreeks 
aan de leveranciers te betalen waardoor 
deze laatsten een recht bekomen hebben, 
hetwelk ze voordien niet hadden; dat de 
zinssnede " Dit bestuur betaalt alsdan 
rechtstreeks aan de leveranciers, na visa 
door de architecten " duidelijk is en voor 
·het gemeentebestuur de verplichting in-

(1) Cass., 21 oktober 1971, supm, blz. 190. 
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houdt de leveranciers te betalen en aan 
deze laatsten het recht toekent vanwege 
de gemeente betaling te bekomen ; dat 
de omstancligheid dat de aannemer en de 
gemeente in artikel 9 van het lastenkohier 
eigen belangen nastreven geenszins het 
bestaan van een beding ten behoeve van 
een derde uitsluit, nu clit beding aan voor
melde kontraktanten juist de mogelijk
heid bood hm1 doeleinden te bereiken ; 
dat het mechanisme van artikel 9 van 
h et lastenkohier ontegensprekelijk aan de 
leveranciers uitdrukkelijk een recht op 
betaling toekent ; dat het niet opgaat te 
voorzien dat de leveranciers betaling 
bekomen van een rechtspersoon die alle 
waarborgen biedt en hm1 naderhand het 
recht daartoe te ontzeggen; dat het 
tevens onaanvaardbaar voorkmnt de 
leveranciers te verplichten htm fakturen 
in vier exemplaren aan de gemeente over 
te 1naken en, in geval van wanbetaling, 
hen het recht te weigeren op grand van 
dezelfde faldtuen het gemeentebestum· 
ter verantwoording op te roepen ; dat dit 
in onderhavig geval des te meer geldt 
daar eiseres de faktuur van verweerder 
zonder protest noch voorbehoud heeft 
aanvaard, 

te1·wijl I 0 artikel 9 van het lastenkohier, , 
aangehaald in de conclusie van eiseres, 
luidt : « Alle belastingen taksen en rech
ten op materialen en andere vallen ten 
laste van de aannemer. Er wordt geen 
verrekening toegestaan voor scho=e
lingen in prijzen van materialen. Fiskale 
taksen : de faktuurtaks voor levering van 
materialen op d e werf geleverd en gebe
zigd is niet te voorzien. Derhalve zal de 
aannemer aile fakt1.u·en, vrij van zegel, 
op naam van het gemeentebestuur van 
Willebroek voor levering van ... voor 
woningbouw Den Brand in vier exempla
ren doen opmaken. Deze fakturen worden 
door de aannemer ondertekend voor ont
vangst van goederen en rechtstreeks aan 
het gemeentebestuur overgemaakt. Dit 
bestuur betaalt a lsdan het bedrag recht
streeks aan de leveranciers, na visa door 
de architecten. Deze betalingen geschie
den enkel op voorwaarde dat de geleverde 
materialen verwerkt zijn of geplaatst 
worden. Spijt deze bijzondere betalings
modaliteiten blijft de aannemer in aile 
gevallen geheel aansprakelijk voor de 
geleverde n1aterialen en voorwerpen "• 
en dit beding, volgens hetwelk de fak
tuur·taks niet te voorzien is voor de op de 
werf gedane leveringen en de fakturen op 
naam van eiseres opgesteld en door deze 
Jaatste aan de leveranciers betaald wor
den, alleen ingelast is om de onderne-

mingsprijs lager te houden en eiseres 
derhalve de wil gehad heeft voor zichzelf" 
te bedingen en niet voor derden (schen
ding van de artikelen lll.9, ll2I, 1122, 
ll34 en ll65 van het Burgerlijk Wet
hoek) ; 2° eiseres gerechtigcl was dit. 
beding in te lassen qm geen faktuur-· 
taks te n1oeten betalen en de onderne
mingsprijs te drukken en zij claardoor 
uitdrukkelijk voor zichzelf bedongen 
heeft (schending van de artikelen 6!), I 0 , 

van het koninklijk besluit van 29 septem
ber I938, 6 en ll33 van het Burgerlijk 
Wetboek) ; :!0 het feit dat eiseres voor 
zichzelf bedongen heeft inhoudt dat 
artikel 9 van het lastenkohier geen beding 
is ten voordele van derden en verweerster 
derhalve op dat beding niet kon steunen 
om rechtstreekse betaling van eiseres te 
verlangen en het tegenstrijdig is een be
ding ten voordele van zichzelf zo te 
interpreteren dat het aanleiding geeft tot 
een veroordeling ten gw1ste van een clerde 
(schending van aile bepalingen) : 

Overwegende dat de vaststellingen van 
het arrest erop wijzen dat de aannemer, 
partij in de overeenkomst, in artikel 9· 
van het last.enkohier bedongen heeft ten 
behoeve van de leveranciers van materia
len, dit is ten behoeve van clerden, en dat 
de andere partij in de overeenkomst, de 
gemeente, eiseres, zich jegens cleze derden 
heeft verbonden ; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
de beslissing luidens welke eiseres zich 
door gezegd anikel 9 heeft verbonden 
voormelcle leveranciers rechtstreeks te 
betalen, wettelijk rechtvaardigen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

I2 mei 1972.- I e kamer.- Voo1·zitte1', 
Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaggeve1·, de H. Wau
ters. Gelijklttidende conclusie, de 
H. Depelchin, aclvocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Houtekier. 

l e KAllfER. - 12 mei 1972. 

I 0 BEWIJS·. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZA,KEN. - REORTS
VORDERING GEGROND OP EEN FOUT DIE 
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AAN DE VERWERENDE PARTIJ WORDT 
TEN LASTE GELEGD.- ARREST DAT DE 
RECHTSVORDERING ONTV ANKELIJK VER
KLAART OP GROND VAN EEN ANDERE 
FOUT.- MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE DAGVAARDING EN VAN 
DE CONCLUSIE. 

2° CASSATIE.- 0MV.A,NG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - BESCHIKKENDE GE
DEELTE NIET ONDERSCHEIDEN TEN 
OPZICHTE VAN DE Ol\1VANG VAN DE 
VERNIETIGING. - BEGRIP. 

1° De bewijslcmcht van het inleidend exploot 
en van de conclusie van de oo?·sp?·onlce
lijke eise1· wo1·dt miskend dam· het a1·1·est 
dat de ve1·oo?·deling van de oo?·spmnke
lijke ve1·wee?·de1· steunt op een ande?"e 
jo1tt dan die welke in deze akten is aan
gevoe?·d (1). (B.W., art. 1319 tot 1322.) 

2° In btwgerlijlce zalcen is, ten opzichte van 
de omvang van de ve1·nietiging, geen 
beschilclcende gedeelte dat onde1·scheiden 
is van het doo1· het cassatiebe1·oep best?·e
den beschilckende gedeelte, datgene waa?·
tegen doo?" geen van de pa1·tijen in het 
cassatiegeding een ontvanlcelijke voo?·
ziening kan wo1·den ingesteld (2). 

{VAN DEN BROECK, T. NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « DE SCHELDE ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gele~ op het bestreden 
arrest, op 8 april 1971 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1134, 1319 
~ot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
de miskenning van de bewijskracht van 
het tnssen partijen gesloten gerechtelijk 
contract, van de door de partijen geno
men conclusies en schending van de 
rechten van de verdediging, 

dom·dat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt om aan verweerster, zijn ver
zekeraar, de som van 206.257 frank terug 
te betalen die hij aan het slachtoffer van 
het kwestiens ongeval uitbe~aald had, en 
deze beslissing staaft op de overweging 

(1) Men raadplege cass., 5 oktober 1956 
(Bull. en PASIC., 1957, I, 95); 29 oktober 1959 
(ibid., 1960, I, 248); 7 december 1961 en 
21 juni 1962 (ibid., 1962, I, 440 en 1197); 
27 september 1963 (ibid., 1964, I, 93) ; 24 sep-

dat eiser de grove fout, door artilcel 16 
van de wet van ll juni 1874 bepaald, 
begaan had door op onvoorzichtige en 
gevaarlijke wijze en met grote snelheid 
op een beijzelde en gladde baan te rijden, 

tenvijl, eerste onde1·deel, verweerster 
haar vordering nitslnitend had gestaafd 
op de zogezegde grove font die eiser zou 
begaan hebben door te rijden wanneer 
hij in een toestand van alcoholintoxicatie 
was, het arrest d9 intoxicatie en als grove 
font en als oorzaak van het ongeval expli
ciet nitslnit, de grove fout die er in zou 
bestaan hebben op een gladde baan met 
grote snelheid te rijden door verweorster 
niet ingeroepen werd en bijgevolg niet 
« in betwisting stond », en de rechter zich 
nopens deze zogezegde grove font, die de 
openbare orde geenszins raakte, niei; kon 
ni~spreken zonder de bewijskracht van 
het tussen partijen gesloten gerechtelijk 
contract en bijgevolg van de conclusies 
van de partijen te miskennen (schending 
van de artikelen 1134, 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, de rechter eiser in de 
onmogelijkheid heeft gesteld zich over de 
nieuwe font die hem ten laste gelegd werd 
te verdedigen en meer bepaald het bewijs 
bij te brengen dat het onjnist was dat de 
weg beijzeld en zeer glad was en dat hij 
dit moest weten daar hij reeds van Rijsel 
kwam (schending van het recht van ver
dediging van eiser) : 

Overwegende dat de vordering van 
verweerster strekt tot terugbetaling door 
eiser van de door haar, als verzekeraar, 
aan de bnrgerlijke partijen uitbetaalde 
sommen, op grond van de artikelen 16 
van de wet van 11 juni 1874 op de ver
zekeringen en 24 en 25/9 van de algemene 
voorwaarden van de verzekeringspolis ; 

Overwegende dat uit de bewoordingen, 
zowel van de dagvaarding als van de 
conclnsies van de partijen blijkt dat 
verweerster haar vordering stetmde niet 
op gelijk welke zware fout die eiser, haar 
verzekerde, bij gelegenheid van het onge
val zon hebben begaan, maar op de 
enkele, wel bepaalde zware font die e;ser 
had begaan door een antovoertnig te 
bes~nren op een ogenblik waarop hij een 
alcoholintoxicatie vertoonde van 2,15 gr., 
toestand waardoor hij niet meer in staat 
was zijn voertnig behoorlijk te besturen 

tember 1964 (ibid., 1965, I, 77); 13 april 1972, 
sup1·a, blz. 765. 

(2) Cass., 3 februa.ri 1971 (A?T. cass., 1971, 
blz. 538). 
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en die « oorzaak is geweest van de onop
lettendheicl, het gebrek aan voortnizicht 
en de slechte reflexen die het ongeval 
hebben cloen ontstaan »; 

Dat noch de dagvaarcling noch de 
conclnsies van partijen, ten laste van 
eiser enige andere font inriepen of be
twistten clan de zware font in een toe
stand van alcoholintoxicatie te hebben 
gestum·d; 

Overwegende dat het arrest d e alcohol
intoxicatie a ls oorza~k van het ongeval 
uitdrukkelijk uitsluit als strijdig met het 
rechterlijk gewijsde op strafgebied; 

Overwegencle clat het arrest door de 
vordering toe te wijzen op groncl van 
eisers zware fout die erin zou bestaan 
met een zeer grote snelheicl te hebben 
gereclen op een beijzelcle en zeer gladcle 
baan, wetende clat ze beijzeld en zeer glad 
was, aldus zijn beslissing op een feit 
steunt clat noch in de clagvaarding noch 
in de conclusies werd aangevoercl; clat 
het a ldus de bewijskracht van die dag
v aarcling en die conclusies miskent ; 

Dat h et m.icldel gegroncl is ; 
Overwegende dat bet clispositief van 

het arrest m.et betrekking toe de toesband 
van a lcoholintoxicatie ten opzichte van 
de omvang van de vernietiging niet 
onderscheiclen is van het bestreclen dis
pos itief, zoclat het arrest in zijn geheel 
moet vernietigcl worden ; 

Om die redenen, vernietigt; het bestre
den arres·t; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op d e kant 
van de vernietigcle beslissing ; hondt de 
kosten aan opdat erover door de rechter 
in feitelijke aanleg zon worden beslist; 
verwijst de zaak naar bet Hof van beroep 
te Brussel. 

12 mei 1972.- 18 kamer.- Voo1·zitte?', 
Ridder Rntsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vm·slctggeve?', de H . de 
Vreese. - Geli.fkltticlencle concl·usie, de 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, de HH. Strnye en Bayart. 

28 Uli'I:Ell.. - 15 mei 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICR IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- BESLISSING WAARBI.J DE STRAFVOR
DERING VER.JAARD WORDT VERKLAARD. 

- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE .. 
- NIET-ONTVANKELI.JKHEID . 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN RET WEGVERKEERSREGLElliENT.
GEEN GROND TOT SCRORSING VAN DE 
VER.JARING. - VER.JARING NOODZAKE
LI.JK INGETREDEN NA VERLOOP VAN 
TWEE .TAREN. 

3° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - GECONTRA.VEN
TIONALISEERD WANBEDRT.JF. - GEEN 
GROND TOT SCHORSING VAN DE VER.JA
RING. - VER.JARING NOODZAXELI.JK. 
INGETREDEN NA VERLOOP VAN TWEE 
.TAREN. 

4° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING . 
STRAFVORDERING VER.JAARD EN CAS
SATIE VAN DE BESLISSING OP DEZE 
RECRTSVORDERING. - CASSATIE ZON
DER GEVOLG OP DE BURGERLI,JKE 
RECHTSVORDERING INGESTELD VOOR DE 
VER.JARING VAN DE STRAFVORDERING. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAK.EN. PLAATSOPNEl\UNG 
DOOR DE EERSTE RECRTER. - lNACRT
NEl\HNG VAN DE REGELS BETREFFENDE 
DE OPENBAARHEID VAN DE TERECRT
ZITTINGEN NIET VASTGESTELD . 
RECRTER IN HOGER BEROEP DIE ZI.JN 
BESLISSING GRONDT OP DE VASTSTEL
LINGEN BI.J DE PLAATSOPNEMING. -
NIETIGREID. 

6° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PERSONEN DIE DOOR 
RET VONNISGERECHT llffiT EEN DES
K~~IGENONDERZOEK WORDEN BE
LAST.- DESKUNDIGENEED VEREIST. 

7° VERWIJZING NA CASSATIE. ·-
STRAFZAKEN.- VOORZIENING IN CAS, 
SATIE VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIE
TIGING ZONDER VERWI.JZING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
WEGENS VER.JARING. - BURGERLI.JKE 
PARTI.J K.AN WETTELI.JK VEROORDEELD 
WORDEN IN DE KOSTEN VAN DEZE 
RECRTSVORDERING WEGENS DE ALDUS 
UITGESPROKEN VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLI.JKE RECRTS
VORDERING. - VERWI.JZING TENEINDE 
TE BESLISSEN OP DE BURGERLI.JKE 
RECRTSVORDERING EN OVER DE KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERlNG. 

1 o N iet ontvankeli.fk, tvegens het ontb1·eken 
van belang, is de voo1·ziening van de 
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belclaagde tegen een beslissing tvaa?·bij 
de stmjvo?·de?·ing ve?jcta?·d tvo?·dt ve?'
lclam·d ( 1 ) . 

2° De st?·ajvorde?·ing voo?·tvloeiend ~~it een 
ove?'t?·ecling van het wegve?·lcee?'S?'eglement 
ve?jact?'t noodzalcelijlc, bij ontstentenis 
van een grand tot scho?·sing van de ve?'
jaring, doo?' ve1·loop van ttvee ja?'lm na 
dejeiten (2). (Wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, art. 68; wet van 
17 april 1878, art. 22, 24 en 25.) 

3° De stmjvo?·de?·ing voo?·tvloeiend ~tit een 
gecont?·aventionalisee?'d tvanbed?·ijj ve?·
jaa?·t nooclzalcelijlc, bij ontstentenis van 
een g?·ond tot scho?·sing van de ve?ja?·ing, 
doo?' ve1·loop van twee ja?·en na de jei
ten (3). (Wet van 17 april 1878, art. 21, 
lid 2, 22 en 23.) 

4o Ret vervctl van de st?·ajvO?·de?·ing en de 
cassatie, die het meeb?·engt, zijn zonder 
gevolg ten opzichte van de bu?·ge?·lijlce 
?'echtsvonle?·ing, die v66r de ve?ja?·ing 
vcm de st?'(Jfvorde?·ing is ingesteld (4). 
(Wet van 17 april 1878, art. 26 en 27.) 

5° Wan nee?' in st1·ajzalcen de ee1·ste ?'echte?' 
zich te?' plaatse hee,ft begeven en noch het 
p?·oces-ve?·baal van deze onde?·zoelcsmaat
regel, noch het vonnis vaststellen dat de 
?'egels bet1·ef}ende de openbaarheid van 
de te1·echtzittingen tve?·den in acht gena
men, is het vonnis in hoge?' be1·oep, dat 
zijn beschilclcende gedeelte onder meer 
g1·ondt op de bij de plaatsopneming 
gedane vaststellingen, zelj doo?' nietigheid 
aangetast (5). (Grondwet, art. 96 .) 

6° Hij die doo1· het vonnisge1·echt met een 
deslcundigenonde?·zoelc tvo?·dt belast, moet 
de deslcundigeneed afleggen, zoals zullcs 
is bepaald bij m·tilcel 4.4, lid 2, van het 
Wetboelc van stmjvO?·de1·ing (6) . 

7° Indien, op de voo?·ziening van de ve?'OO?'
deelde belclaagde, de beslissing op de 
st?·ajvo?·de?·ing zonde?' venvijzing ve?·nie
tigd tvo?·dt, omdat deze vorde1·ing ve?·
vallen was, en wegens de eveneens uitge
sp?·olcen ve?·nietiging vcm de beslissing 
op de bu1·ge?'lijlce ?'echtsvo?·de?·ing de 
burgerlijlce pctrtij wettelijlc lean tvo?·den 
ve?'Oo?·deeld in de lcosten van de stmjvo?'-

(1) Cass., 11 april 1972, sttpm, blz. 751. 
(2) Cass., 24 april 1972, su1n·a, blz. 797. 
(3) Cass., 11 september 1967 (A?'?'. cass., 

1968, b lz . 54) ; men raadplege cass. , 11 januari 
1971 (A?'?' , cass., 1971, blz. 448). 

de?·ing, is e?' grand tot ve1·wijzing om te 
beslissen op de bu.1·gerlijlce rechtsvonle
ring en ove1· de lcosten van de st?·afvonle
?'ing (7). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 
T . GOS EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
llffiT BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEI D 
«VOYAGES DORA »; GOS EN PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN 

SPRAKELIJKHEID « VOYAGES DORA », 
T. CARBONE, LAMBERTZ, SCHOON
BROODT, TOSSINGS EN COOPERATIEVE 
VENNOOTSCHAP « LAITERIE REGIONALE 
DE HERVE».) 

ARREST (ve?·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 september 1971 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing waarbij vastge
steld wordt dat de strafvordering met 
betrekking tot de overtredingen van het 
wegverkeersreglement die ten lasta van 
de eiser Gos worden gelegd, is vervallen : 

a) Op de voorziening van de eisers Gos 
en de personenvennootschap met be 
perkte aansprakelijld1eid " Voyages 
Dora» 

Overwegende dat de eisers er geen 
belang bij hebben zich in cassatie te 
voorzien tegen de beslissing waarbij 
vastgesteld wordt dat de rechtsvorde
ring, door het openbaar ministerie tegen 
hen ingesteld, is vervallen; 

b) Op de voorziening van de Procureur 
des Konings : 

Overwegende dat uit de niet bekriti
seerde vaststellingen van het bestreden 
vonnis blijkt dat de misdrijven op 22 mei 
1969 zijn gepleegd; 

Dat daaruit volgt dat, bij ontstentenis 
van een oorzaak van schorsing van de 
verjaring der strafvordering, deze verja
ring noodzakelijk ingetreden was op de 

(4) en (7) Cass., 11 januari 1971 (An· . cass., 
1971, blz. 448). 

(5) Cass., 22 november 1971, supm, blz. 297 , 
(6) Cass., 1 oktober 1956 (Bull . en PAsrc., 

1957, I, 68) en 17 oktober 1960 (ibid., 1961, 
I, 164). 
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datum waarop het vonnis werd uitge
sproken; 

II. In zcverre de voorzieningen van de 
drie eisers gericht zijn tegen de veroor
delende beslissingen op de rechtsvorde
ringen van het openbaar ministerie tegen 
Gos en de personenvern1ootschap met 
beperkte aansprakelijkheid « Voyages 
Dora»: 

Over het eerste middel , voorgedragen 
door de eisers Gos en de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heicl « Voyages Dora » en ambtshalve 
aangevoercl op de voorziening van het 
openbaar ministerie, welk middel afgeleicl 
is uit de schencling van de ar.;ikelen 4 en 
5 van de wet van 4 oktober 1867 waar
bij aan de hoven eiJ. rechtbanken de be
oordeling van de verzachtende omstan
cligheden wordt opgedragen, 21 tot 25 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van heu "\Vetboek 
van strafvordering, de laatstgenoemde 
artikelen zoals vervangen bij artikel 1 
van de wet van 30 mei 1961 : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser Gos tot een straf veroordeelt wegens 
het door de raadkamer behoorlijk gE~con
traventionaliseercle wanbedrijf van onop
zettelijk toegebrachoe slagen of verwon
dingen en vaststelt dat het feit op 22 mei 
1969 is gepleegd; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
een oorzaak van schorsing van de verja

. ring, de verjaring van de strafvordering 
noodzakelijk ingetreden is op de datum 
waarop het bestreden .vonnis werd uitge
sproken; 

III. In zoverre de voorzieningen van de 
eisers Gos en de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid «Voyages 
Dora » gericht zijn tegen de beslissingen 
op de civielrechtelijke vorderingen tegen 
hen ingestelcl door de verweerders Car
bone, Lamberts, Schoonbroodt en de 
coi:iperatieve vennootschap « Laiterie 
regionale de Herve », en op de voorziening 
van de eiseres, de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijld1eid « Voyages 
Dora », tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering, door haar ingesteld 
tegen de verweerders Schoonbroodt, Tos
sings en de coi:iperatieve vennootschap 
" Laiterie regionale de Herve » : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat de verweerders zich burgerlijke 
partij hebben gesteld op de terechtzitting 
van de politierechtbank van 26 novem
ber 1970, dit is v66r de verjaring van de 

strafvordering, vermits deze regelmatig 
werd gestuit door de beschikking van de 
raadkamer van 24 februari 1970 waar
bij verzachtende omstandigheden werden 
aangegeven en eiser naar de bevoegde 
politierechtbank' werd verwezen; 

Dat het verval van de strafvordering 
ingevolge verjaring en de cassatie die 
zulks meebrengt, derhalve ten opzichte 
van de civielrechtelijke vorderingen geen 
gevolg hebben; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 96, 97 van 
de Grondwet en 44 (gewijzigd bij arti
kel 1 van de wet van 27 maart 1970) van 
het Wetboek van strafvordering, 

doo1·dat heu vonnis laat gelden en in elk 
geval niet weert enerzijds de vaststellin
gen, bij de plaatsopneming van de poli
tierechtbank op 3 december 1970 gedaan 
door de architect Marot, belast met het 
opmaken van een juist en nauwkeurig 
plan van de plaats van het ongeval, en 
anderzijds het plan dat op 13 april 1971 
door genoemde architect werd opge
maakt, 

te?"Wijl het proces-verbaal van plaats
opneming of enig ander processtuk niet 
vaststellen dat de regels betreffende de 
openbaarheid van de terecht;r.ittingen 
zijn in acht genomen en dat de deskun
clige Marot de desktmdigeneed heeft af
gelegd: 

Overwegende dat de politierechtbank 
bij vonnis van 26 november 1970 een 
plaatsopneming heeft bevolen en de 
architect Marot daartoe heeft cpgeroepen 
« om te worden belast met het opmaken 
van een juist en nauwkeurig plan van de 
plaats van het ongeval » ; 

Overwegende dat enerzijds de plaats
opneming op 3 december 1970 werd ver
richt, maar dat het proces-verbaal dat 
ervan werd opgemaakb niet vaststelt dat 
de regels betreffende de openbaarheid 
van de terechtzittingen werden in acht 
genomen en dat het beroepen vonnis, op 
25 februari 1971 gewezen, dit evenmin 
vaststelt; 

Dat anderzijds, b lijkens dit proces
verbaal, de architect Marot als deskun
dige de plaatsopneming heeft bijgewoond 
en, blijkens de vermeldingen van het 
vmmis van 25 februari 1971, genoemde 
architect de situatieschets heeft opge
maakt, die bij het dossier werd gevoegd, 
zonder dat in enig stuk wordt vastgesteld 
dat de cleskundige te eniger tijd de des
kundigeneed heeft afgelegd, overeen-
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komstig artikel 44 van het W etboek van 
strafvordering, gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 27 maart 1970; 

Overwegende dat die substantiele 
pleegvormen derhalve moeten worden 
geacht niet vervuld te zijn ; 

Overwegende dat uit de redenen van de 
bestreden beslissing niet blijkt dat die 
door nietigheid aangetaste onderzoeks
verrichtingen zijn geweerd uit de gege
vens op grond waarvan de correctionele 
rechtbank tot haar overtuiging is geko
men; dat het bestreden vonnis derhalve 
zelf nietig is ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, wegens de vernieti

ging van de beslissing op de civielrechte
lijke vorderingen van de verweerders, 
laatstgenoemden wettelijk veroordeeld 
kunnen worden in de kosten van de 
rechtsvorderingen van het openbaar mi
nisterie tegen Gos en de civielrechtelijk 
aansprakelijke partij, de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid « Voyages Dora " ; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van het middel 
door de Procureur des Konings voorge
dragen en van de andere middelen door 
de twee andere eisers aangevoerd, die 
geen ruimere vernietiging kunnen mee
brengen, vernietigt het bestreclen vom1is, 
voor zover het tegen Gos en de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid «Voyages Dora " veroordelingen 
uitspreekt op de rechtsvorderingen, tegen 
hen ingesteld zowel door het openbaar 
ministerie als door de verweerders Car
bone, Lambertz, Schoonbrooclt en de 
cooperatieve vennootschap « Laiterie 
regionale de Herve "• en voor zover het 
uitspraak doe!; op de civielrechtelijke 
vordering van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijld1eid «Voyages 
Dora " tegen beide laatstgenoemden en 
tegen Tossings; verwerpt de voorzienin
gen 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 a ldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Luik, 
zitting houdende in hoger beroep, die 
uitspraak zal doen op de nog te berechten 
civielrechtelijke vorderingen en over de 
kosten van de rechtsvordering van het 
openbaar ministerie t;egen de eisers ; zegt 
dat er voor de overige punten van ge
noemde vordering van het openbaar 
ministerie geen grond bestaat tot verwij
zing. 

15 mei 1972.- 2e kamer.- Voo1·zitter 
en Ve?·slaggeve?', de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende 
conclttsie, de H. D elange, advocaat-gene
raal. - Pleite?', de H. Fally. 

ze KAMER. - 15 mei 1972. 

1 D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- VERWEER VAN. DE BEKLAAGDE ON
BEANTWOORD. - NrET MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

2D VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoR~L - STRAFZAKEN. - BURGER
REOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, 
EISERES. - VoORZIENING NIET BETE
KEND. - NIET-ONTVAN:KELIJKHEID. 

3D CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0NBEPERKTE VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE.- 0ASSATIE VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. 
- - 0ASSATIE VAN DE EINDBESLISSINGEN 
OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERIN
GEN, DIE ER HET GEVOLG VAN ZIJN. 

1 D Niet met ?'edenen omkleed is de beslissing 
die de beklaagde op de stmjvo?·de?·ing 
ve?'Oo?·deelt, zonde1· te antwo01·den op een 
doo?' hem ?'egelmatig bij conclusie voo?·
gedmgen venvee1· (1). (Grondwet, arti
kel 97.) 

2D Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening in 
cassatie van een bu?·ge?Techtelijk aan
spmkelijlce pm·tij, die niet is betelcend 
aan de pa1·tijen tegen wie zij is ge
?'icht (2). (Sv., art. 418.) 

3D W annee1· de beklaagde zich in cassatie 
heejt voo1·zien tegen de beslissing op de 
stmjvo?'de?·ing en tegen de eindbeslissin
gen op de bu?·ge?·lijlce ?'echtsvoTde?·ingen 
die tegen hem zijn ingesteld, b1·engt cle 
cassatie van de ee1·ste beslissing de cassa
tie mede van de ande1·e beslissingen, clie 
e1· het gevolg van zijn (3). 

(1) Cass., 17 april 1972, supm, blz. 773. 
(2) Cass., 28 juni 1971 (A?'?'. cass., 1971, 

blz. 1105). 
(3) Cass., 20 maart 1972, sup1·a, blz. 684. 
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( GOEDHUYS EN ZIJN ECHTGENOTE DE 
PARllffiNTIER, T. SCROYER, NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « HELVETIA » EN CAU

DRON.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonn.is, op 13 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel; 

I. Op de voorziening van Yvonne 
Goedhuys, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen haar is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 48-3, 5°, van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 

doonlat de rechtbank, bij bevesti
ging van het beroepen vonnis, eiseres 
wegens voornoemde overtrading van het 
wegverkeersreglement tot geldboete ver
oordeelt, zonde1· te antwoonlen op haar 
conclusie waarin zij betoogde dat zij die 
overtrading niet had gepleegd : 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
heeft aangevoerd dat « zij weliswaar als 
voetganger de rijbaan heeft overgestoken, 
maar dat, voor zover zij wei te verstaan 
aldus het verkeer niet hinderde, zij hier
toe het recht had, vermits in de omgeving 
geen oversteekplaats voor voetgangers 
was ; dat uit de verklaring van de getuige 
Herdes volgt dat zij het verkeer geenszins 
heeft gehinderd, vermits een eerste wagen 
heeft gestopt om de voetganger te laten 
doorgaan en achter het eerste voertuig 
een tweede is blijven stilstaan; dat blijkt 
uit het getuigenis van Briquet, tegenligger 
van de medebeklaagde Caudron, dat hij 
de voetganger de rijbaan heeft zien over
steken ; dat de voetganger midden op de 
rijbaan is blijven staan om het voertuig 
van Briquet te laten doorgaan ; dat deze 
derhalve zijn weg h eeft voortgezet ; dat 
op het ogenblik dat hij ter hoogte van de 
voetganger kwam, hij het geluid van een 
plotseling rermuen zoniet van een aan
rijding heeft gehoord ; dat hieruit volgt 
dat, toen de· aanriJding plaatshad, de 
voetganger zich reeds in het midden op de 
15,50 meter brede rijbaan bevond; dat 
dus in haar hoofde geen enkele schuld is 
bewezen, althans geen enkele schuld die 
in oorzakelijk verband staat met het 
ongeval »; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er zich toe beperkt te beslissen « dat de 

feiten die door de eerste rechter tegen 
de beklaagden bewezen zijn verklaard, 
bewezen blijven », zonder enig antwoord 
te geven op de conclusie van eiseres ; 

Dat het middel, voor zover het uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet is afgeleid, gegrond is ; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
en de civielrechtelijke vorderingen, die 
tegen de verweerder Marc Caudron zijn 
ingesteld : 

Overwegende dat eiseres geen hoeda
nigheid h eeft om zich in cassatie te voor
zien tegen de beslissingen op de rechts
vorderingen die tegen een medebeklaagde 
zijn ingesteld ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

C. In zoverre de voorziening is gericht 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen die tegen eiseres zijn inge
steld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorderingen 
die tegen eiseres zijn ingesteld, welke 
laatste beslissingen het gevolg zijn van de 
eerste en waartegen eiseres zich regelma
tig in cassatie heeft voorzien ; 

II. Op de voorziening van Fran<;ois 
De Parmentier, civielrechtelijk aanspra
kelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser zijn voorziening heeft 
betekend aan de partijen tegen wie zij is 
gericht ; dat zij derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende echter dat ten gevolge 
van de vernietiging uitgesproken op de 
voorziening van eiseres, de beslissing 
waarbij eiser civielrechtelijk aansprake
lijk werd verklaard voor de veroordelin
gen uitgesproken tegen beklaagde geen 
voorwerp meer heeft ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover het uitspraak doet 
op de strafvorde~;ing en de burgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld tegen eiseres, 
zodat de beslissing waarbij eiser civiel
rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard 
voor de veroordelingen tegen eiseres uit
gesproken, geen voorwerp meer heeft ; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige ; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 



-857-

de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiser De Parmentier in de 
kosten van zijn voorziening ; laat de 
overige kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel, zit
ting houdende in hager beroep. 

15 mei 1972. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, 
de H. Trousse, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Clason. 
- Gelijkluidende conalusie, de H. Delange 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. P. 
Ronse (van de balie te Brussel). 

2c KAMER. - 15 mei 1972. 

10 DRONKENSCHAP.- OVERTREDING 
VAN ARTIKEL 1, § 1, VAN DE BESLUIT
WET VAN 14 NOVEMBER 1939. - VER
OORDELING TOT DE STRAF DIE VAN 
TOEPASSING IS IN GEVAL VAN NIEUWE 
HERHALING. - GEEN VEROORDELING 
BINNEN RET JAAR WEGENS OPENB.ARE 
DRONKENSCHAP IN STAAT VAN WETTIGE 
HERHALING.- 0NWETTELIJKHEID. 

2o HERHALING. - VoRM. - BESLUIT
WET VAN 14 NOVEMBER 1939, ARTI
KEL 1, § l.- NIEUWE HERHALING.
BE GRIP. 

1 o en 2o Onwettelijk is de veroo1·deling 
wegens openbm·e d1"0nkenschap tot de 
stmj, die in geval van nieuwe he1·haling 
van toepassing is kmchtens a1·tikel 1, 
§ 1, van de besluitwet van 14 novembe1· 
1939, wannee1· de 1·echte1· niet heeft vast
gesteld en uit de stukken waa1·op het H of 
vennag acht te slaan niet blijlct dat het 
rnisd1·ijj is gepleegd binnen het jaar na 
een ve1·oo1·deling wegens een jeit van 
openbare d1·onkenschap, gepleegd in 
staat van wettige he1·haling ( 1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 
T. HARDY.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Men raadplege cass., 20 december 1965 
(Bttll. en PASIC., 1966, I, 532); 30 oktober 1967 
en 1 april 1968 (An·. cass., 1968, blz. 312 en 
1003). 

vonnis, op 2 december 1971 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1, § 1, van de be
sluitwet van 14 november 1939, 

doo1·dat het vonnis verweerder tot acht 
dagen gevangenisstraf en tot 50 frank 
geldboete veroordeelt, om op 7 maart 
1971 te Verviers in een openbare plaats 
in staat van dronkenschap te zijn bevon
den, met de omstandigheid van nieuwe 
herhaling binnen het jaar, 

terwijl uit geen enkel processtuk blijkt 
dat het feit van 7 maart 1971 een nieuwe 
herhaling binnen het jaar na een tweede 
veroordeling oplevert : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd om, telastlegging A, op 7 maart 
1971 te Verviers in een openbare plaats 
in staat van dronkenschap te zijn bevon
den, met de omstandigheid dat hij in 
staat van herhaling verkeerde daar hij 
op 16 december 1970 door de Politie
rechtbank te Verviers wegens openbare 
dronkenschap tot 20 frank geldboete ver
oordeeld was ; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat binnen het jaar v66r het ten laste 
gelegde feit verweerder driemaal door 
de Politierechtbank te Verviers weg&ns 
gelijkaardige misdrijven veroordeeld werd 
en « dat hij zich dus in staat van dubbele 
herhaling bevindt " ; 

Overwegende dat, blijkens een bij het 
dossier gevoegd uittreksel uit he~ vonnis 
van 16 december 1970 van de Politie
rechtbank te Verviers, verweerder ver
oordeeld werd wegens openbare dronken
schap en dao die beslissing in kracht van 
gewijsde is gegaan ; 

Overwegende echter dat het bestreden 
vonnis niet vaststelt en uit de st1.1kken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat verweerder het misdrijf, 
voorwerp van de telastlegging A, zou 
h ebben gepleegd binnen het jaar na een 
veroordeling wegens een feit van open
bare dronkenschap, gepleegd in staat van 
herhaling, en zich aldus in staat van 
nieuwe herhaling zou hebben bevonden; 

Dat clerhalve de aan verweerder opge
legde straf onwettelijk is ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat voor het overige, met 

betrekking tot de telastlegging B, d e 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgesclll'even rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 
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Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel, dat geen 
ru:imere cassatie of cassatie zonder ver
wijzing kan meebrengen, vernietigt het 
bestreden vonnis, voor zover het uit
spraak doet over de t elastlegging A en 
over de kosten ; verwerpt de voorziening 
voor h et 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 R echtbank te Luik, 
zitting houdende in hoger beroep. 

15 mei 1972. - 2e kamer.- VooTzitte?·, 
de H. Trousse, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Closon. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. De
lange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 mei 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
VOO.cl.ZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ. - VoORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
0NTV ANKELIJKHEID BEPERKT TOT DE 
VEROORDELING VAN DEZE BURGERLIJKE 
PARTIJ IN DE DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE GEM.AAKTE VERVOLGINGS
KOSTEN. 

20 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 14 M.AART 1968. -
.ARTIKEL 12 EN ll0. - RIJBAAN MET 
VERKEER IN BEIDE RICHTINGEN VER
DEELD IN RIJSTROKEN DOOR EEN DOOR
LOPENDE STREEP. - VERPLICHTING 
RECHTS VAN DEZE STREEP TE BLIJVEN 
BE HALVE OM LINKS AF TE SLAAN. 

30 WEGVERKEER. - WBGVERKEERS
REGLElliENT VAN 14 M.AART 1968. -
IN RIJSTROKEN VERDEELDE RIJBAAN 
lliET EENRICHTINGSVERKEER. - DoOR 
LOPENDE WITTE STREEP TUSSEN TWEE 
RIJSTROKEN. - BETEKENIS VAN DIT 
TEKEN OP DE GROND. 

1 o De voo1·ziening van de btwge?·lijlce pa1·tij 
tegen de beslissing op de stmjvo1·de~·ing 
is slechts ontvanlcelijk in zove1· zij 
bet1·ekking heeft op de vemo1·deling van 
deze pm·tij in de lcosten van deze ?·eclJ.ts
vo?·de?·ing (1). (Sv., art. 216.) 

2° Op een 1ijbaan met ve?·lcee?· in beide 
1·ichtingen ve1·deeld in ?'ijstTolcen doo?' 
een doorlopende st1·eep moet de bestuu?·de?' 
1·echts e1·van blijven; hij mag die st1·eep 
slechts ove1·sclwijden om links af te 
slaan (2). (Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, art. 12 en llO.) 

3° Wannee1· een 1·ijbaan met eem·ichtings
ve1·lcee1· in twee 1·ijst?·olcen ve1·deeld is, 
ve1·biedt een dooTlopende witte st1·eep aan 
de bestuurde1·s alleen van een st1·oolc naa1· 
de ande1·e ove1· te gaan, behalve om linlcs 
af te slaan, maa1· dit betelcend niet dat zij 
niet links van die st1·eep mogen 1·ijden, 
wanneeT dit wegens het cl?·uklce ve1·kee?' 
ge1·echtvaa1·digd is. (W egverkeersregle
ment van 14 maart 1968, art. 12 en 
llO.) 

(DE WALE, T. CHEVALIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 januari 1971 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brugge; 

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

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij die niet in kosten van de strafvor
dering veroordeeld werd, niet ontvanke
lijk is om zich tegen de daarop gewezen 
beslissing te voorzien; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de civielrechte
lijke vordering : 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, 2°, 91, 0, llO, 
lid I, van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968 houdende het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
k eer, 4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 1382 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis de cor
rectionele rechtbank onbevoegd verklaart 
om te kennan van de door eiser inge-

(1) Cass., 24 april 1972, supm, blz. 793; 
vergl. cass., 27 maart 1972, su1n·a, blz. 713. 

(2) JI!Ien raadplege cass., 23 september 1963 
(Bull. en PAsrc., 1964, I, 80). 
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stelde burgerlijke vordering en verweer
der vrijspreekt van de telastlegging B 
om de reden dat « het aanvullend onder
zoek heeft uitgemaakt dat de doorlopende 
witte lijn op de koninklijke baan slechts 
in de richting door de beklaagde gevolgd, 
een aanvang neemt 45 meter v66r de 
aansluiting met de Vader Catslaan, zijnde 
ongeveer op de plaats waar de burgerlijke 
partij haar « links afslaan »-maneuver is 
begonnen ; dat waar het gebleken is dat 
de beklaagde aldaar reeds links reed om 
een file rechts rijdende auto's in te halen, 
er tevens zeker niet bewezen is da-u de 
beklaagde van rechts naar links de door
lopende witte lijn zou overschreden heb
ben om de burgerlijke partij in te halen; 
dat derhalve ook het feit B als inbreuk 
op de bepalingen van artikel llO, lid 1 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 niet gebleken is lastens de be
klaagde », 

tenvijl 1° het feit vanwege Chevalier op 
de Koninklijke baan te rijden aan h et 
kruispunt met de Vader Catslaan in de 
richting van Oostende en links van de 
doorlopende witte streep aileen om De 
Waele voor .te steken, een inbreuk is, 
ongeacht het feit of Chevalier al dan 
niet de doorlopende witte streep aldaar 
zelf overschreden heeft (schending van de 
artikelen 7, 2°, 91, 0, en llO, lid 1, 
van het koninldijk besluit van 14 maart 
1968), 

2° het feit dat Chevalier links van de 
doorloperide witte streep reed om De 
W aele voor te steken ongeoorloofd was, 
ongeacht de wijze waarop Chevalier al
daar gekomen was, namelijk door de 
streep zelf te overschrijden of door zich 
naar links op de weg te begeven voor het 
begin dezer streep, en deze motieven een 
onderscheid maken dat door artikel llO, 
lid 1, niet voorzien wordt (schending van 
de artikelen 7, 2°, 91, 0, en llO, lid 1, 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 en 97 van de Grondwet), 

dat het bestreden vonnis derhalve ten 
·onrechte de correctionele rechtbank on
bevoegd verklaard heeft om van de 
burgerlijke vordering van eiser te kennen 
(schending van de artikelen 4 van de wet 
van 17 april 1878 en 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het bestreden vmmis 
de inbreuk op artikel llO, eerste lid, van 
het wegverkeersreglement ten laste van 
verweerder niet bewezen verldaart om de 
redenen dat de doorlopende streep slechts 
aanvang neemt 45 meter v66r de aan
sluiting, dit is ongeveer op de plaats 

waar eiser is begmmen links af te slaan, 
en dat, nu verweerder aldaar reeds links 
reed om een file rechts rijdende auto's 
in te halen, het niet bewezen is dat hij 
van rechts naar links de doorlopende 
streep heeft overschreden om eiser in te 
halen; 

Overwegende dat, luidens evenbedoeld 
artikel llO, lid 1, een doorlopende streep 
tussen twee rijstroken aangeeft dat het 
verboden is van de ene strook op de 
andere te komen behalve om links af te 
slaan; 

Dat deze bepaling niet inhoudt dat het 
verboden is links van de doorlopende 
streep te rijden; 

Overwegende dat de plaats, welke de 
bestuurder op de rijbaan moet innemen, 
door artikel 12 van het wegverkeersregle
ment wordt geregeld ; 

Dat, wanneer een doorlopende streep 
aangebracht is op een rijbaan met verkeer 
in beide richtingen, de bestuurder, inge
volge dit artikel, rechts van de streep 
welke de beide richtingen scheidt, moet 
blijven; 

Dat op een in rijstroken verdeelde rij
baa~ met eenTichtingsverkeer artikel 12 
daarentegen de bestuurder niet verplicht 
op de rechterstrook te rijden, maar het 
verkeer in evenwijdige files toelaat; 

Dat op dergelijke rijbaan de witte 
doorlopende streep tussen twee rijstroken 
aileen beduidt dat het de bestuurders 
verboden is van de ene strook naar de 
andere over te gaan, zo van links naar 
rechts als van rechts naar links, tenzij 
om links af te slaan, maar geenszins dat 
zij niet links van die streep mogen rijden; 

Dat noch · artikel 12 noch artikel llO 
van het wegverkeersreglement zodanig 
verbod inhouden ; 

Overwegende dat, nu het vonnis vast
stelt dat verweerder op een rijbaan met 
eenrichtingsverkeer links van de witte 
streep reed en die streep niet overschre
den heeft, het wettelijk beslist dat ver
weerder geen inbreuk op artikel llO, 
lid 1, van het wegverkeersreglement ge
pleegd heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

16 mei 1972.- 2e kamer.- Voo1·zitter , 
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·sla.g
geve1·, de H. Naulaerts. - Geli_ikluidende 
conclttsie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. Houtekier. 
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2e KAllffiR. - -·· 16 mei 1972. 

I 0 JACHT. - TE KOOP STELLEN, VER

KOPEN, KOPEN, \TERVOEREN, VENTEN 

OF ONDER ZICH HOUDEN VAN WILD 
GEDURENDE DE TIJD DAT DE JACHT 

VERBODEN IS.- WET VAN I5 FEBRU

ARI I882, ARTIKEL IO. - BEPALING 
VAN TOEPASSING WELKE OOK DE HER

KOli1ST VAN RET 'vVILD ZIJ. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN 0 - STRAFZAKEN 0 -

CONCLUSIE. - BESCHOUWING IN DE 
VORli'I VAN EEN LOUTERE HYPOTHESE. 

GEEN VERPLICHTING VOOR DE 

RECHTER EROP TE ANTWOOitDEN. 

I 0 Dacw a1·tilcel 10 van de .iachtwet van 
28 feb1'ttm·i 1882 in algemene be
woo1·dingen is gesteld en geen ondm·
scheid maalct naa1· gelang van cle he1'
lcomst van het wild waa1·van het de 
ve1·lcoop veTbieclt, moet de 1·echte1·, die cle 
telastlegging ttit hoofde van een ove1't1·e
ding van clit a1·tilcel bewezen ve1·lclam·t, 
niet nagaan of het wild al dcm niet van 
strafbm·e he1·lcomst is. (J achtwet van 
28 februari I882, gewijzigd bij de wet 
van 30 jlmi I967, art. IO.) 

2° De 1·echte1' is niet ve1·plicht te antwoonlen 
op beschottwingen die in de conclttsie 
zijn gegeven in de vo1·m van een louteTe 
hypothese (I). (Grondwet, art. I7.) 

(VAN LAETHETvi, 

VAN DE STEEN EN EGGERICKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 mei I971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. W at meer bepaald de voorziening 
van derde eiser betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de wet van 28 februari 
I882, gewijzigcl door de wet van 30 juni 
I967 , en meer bepaald van de artikelen 2, 
6, 8 en IO, 

cloo1·clat het bestreden arrest de telast
legging van inbreuk op artikel IO van de 
Jachtwet gegrond verklaart om de reden 
dat het door clit artikel « opgelegd verbocl 

(1) Cass., 27 maart 1972, supm, biz. 713; 
vergl. cass., 28 april 1972, sHp1·a, biz. 813. 

onvoorwaarctelijk is, zoncler dat client 
nagegaan te worden of het wild al clan 
niet op strafbare wijze werd ben::tachtigd, 
of he t ingevoerd wercl en of het naderhancl 
als bevroren vlees in koelhuizen df lwel
kasten bewaarcl werd n, 

tenv·ijl uit de ekonon1.ie van de wet van 
28 februari 1882, en meer bepaa.ld uit de 
samenhang van al haar artikelen, en 
onder nieer ·van de hierboven vern1elcle 
artikelen, blijkt dat bedoelde wet enkel 
het jagen ':an wild op Belgisch grondge
bied beteugelt, het in Belgie levend wild 
wenst te beschermen en derhalve de in 
artikel IO opgesmnde dieren, zonder 
andere aanduicling, aileen deze dieren 
kmm.en betreffen, die effectief in Belgie 
werclen toegeeigend of gejaagd : 

Overwegende dat artikel IO van de 
jachtwet van 28 februari I882 in algemene 
bewoorclingen is opgesteld, dat het geen 
onderscheid maakt, en dat de redenen 
waarom het tot stand kwam, geen onder
scheid dulden naargelang de herkomst 
van het erin verm.eld wild ; 

Dat de in het middel aangehaalde 
redengeving van het arrest derhalve 
geenszins de in ditzelfde middel aange
h aalde wettelijke bepalingen sch endt ; 

Dat h et middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet en IO van de wet van 28 febru
ari I882, 

doonlat het bestreden arrest de teiast
legging gegroncl verklaart onder de over
weging dat « het door artikel I 0 van de 
J achtwet opgelegd verbod onvoorwaar
delijk is, zoncler clat client nagegaan te 
worden of het wild . al dan niet op straf
bare wijze werd bemachtigd, of het inge
voerd wercl en of het naderhand als 
bevroren vlees in koelhuizen ofkoelkasten 
bewaarcl werd n, 

te1·wijl eiser in zijn conclusie had 
gesteld : « tenslotte client, indien het 
hof van beroep zou van oordeel zijn 
dat artikel IO van de wet van 28 febru
ari I882 in elk geval van toepassing 
is op het bewaren van wild, zelfs af
komstig uit het buitenland, doch clat 
in Belgie kan toegeeigend worden, op
gemerkt dat de hazen die in beslag 
werden genomen bij concluant, Argen
tijnse hazen zijn, waarvan de conformatie 
en de soort verschillend lnuu1en zijn van 
die van de hazen in Belgie gevonden. 
Desbetreffend zou eventueel een des
kundigenonderzoek dienen bevolen, ten 
einde na te gaan of de ingevoerde hazen 
tot dezelfde soort behoren als de in 
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:Belgie gev onden hazen en of een fysisch 
onderscheid tussen beide soorten kan 
vastgesteld worden », 

te1·wijl uit de motivering van het arrest 
niet met zekerheid lmn afgeleid worden 
-of de rechter in beroep dit middel ver
werpt, 011.1.dat hij oordeel t dat artikel 10 
van de wet van 28 februari 1882 ook van 
toepassing is op wild da~ nieu in Belgie 
kan ·toegeeigend worden, hetgeen een 
schending van artikel10 van de Jachtwet 
zou uitmaken, ofwel dat de betwiste 
hazenruggen, die bij beklaagcle in beslag 
werden genomen, afko1TJ.stig waren van 
hazen die tot een soort behoren, die in 
Belgie kan toegeeigend worden, 

terwijl deze dubbelzinnige motivering 
-een schending uitmaakt van artikel 97 
van de Grondwet en in elk geval geen af
doende antwoord is op het in conclusie 
regelmatig ingeroepen middel : 

Overwegende dat de conclusie van eiser 
de loutere hypothese vooropstelde dat 
" de conformatie en de soort van de 
Argentijnse hazen verschillend kunnen 
zijn van die van de hazen in Belgie 
gevonden »; 

Overwegende dat de rechter niet ver
plicht is de beschouwingen te beantwoor
den welke de eiser onder vorm van een 
hypothese vooropstelt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
we't en uit de miskenning van de bewijs
kracht van de alden, dit ten overstaan 
van eisers conclusie waarin hij a ls verweer 
het bestaan in zijnen hoofde van een on
overkomelijke dwaling aanvoerde, 

dooTdat het bestreden arrest dit verweer 
als volgt formuleert : " dat beklaagde 
Eggerickx Roger ten onrechte als recht
vaardigingsgrond irnoept het feit dat het 
invoeren van grote hoeveelheden hazen 
h em door het Bestuur der douanen en 
accijnzen niet werd geweigerd, zodat hij 
een onoverwinneli jke dwaling beging » 
en bet aldus geformuleerd middel ver
werpt onder de overweging dat " be
ldaagde, als handelaar in eetwaren, beter 
d an wie ook moest weten dat het regel
matig invoeren van wild hem niet toeliet 
dit te bewaren na het sluiten van de 
jachttijd, en dat hij de omvang van zijn 
mvoer te beperken had ~ot zijn afzet
mogel.ijkheden gedurende de jachttijd », 

te1·wijl het verweer zoals het door het 
bestreden arrest wordt geformuleerd, niet 
overeenstemt met bet verweer zoals het 

e1ser !n conclusie we'rd geforn1.uleerd, 
zoclat ook op dit middel niet afdoende' 
wordt geantwoord, 

terwijl eiser inderdaad als grondslag 
van de door hem ingeroepen onoverkolTJ.e
lijke dwaling had ingeroepen dat " uit de 
yoorgelegde docmTJ.enten, medeo·edeeld 
door het Instituut voor statistiek ~an het 
minist~rie van economische zaken, blijkt 
dat tJJdens de periode van januari tot 
september 1970, dus buiten het jacht
seizoen, 278.200 kg wild werclen inge
voerd voor een totale waarde van 
13.923.000 frank », en " de invoerder die 
zonder enige moeilijld1eid deze o·oederen 
kon invoeren, en daarop tolrechten be
taalde, daaruit normaal het besluit kon 
afleiden dat h ij deze goederen, volkomen 
regelmatig ingevoerd, mocht bewaren met 
het oog op het te koop stellen van de 
waar, bij de opening van het jachtsei
zoen », hetgeen een algemene beschouwing 
vormde nog versterkt door het feit dat 
eiser de litigieuze hazenruggen slechts bij 
de aanvang van het jachtseizoen had in
gevoerd, 

terwijl door a lleen te antwoorden op 
het t weede deel van de omstandigheden 
1~geroepen om de onoverkomelijke dwa
lmg te gronden, de rechter in hoger bero.ep 
geen afdoend antwoord op de conclusie 
van concluant verstrekt en bijgevolg 
artikel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat eiser enkel vervolgd 
werd om als handelaar in eetwaren wild 
na de sluiting van de jacht onder zich 
geh ouden te hebben; 

Overwegende dat de rechter, met be
trekking tot eisers verweer waarin deze 
zich op een onoverkomelijke dwaling 
beriep, beschouwt dat eiser " als hande
laar in eetwaren, beter dan wie ook moest 
weten dat h et regelmatig invoeren van 
wild hem niet toeliet dit wild te bewaren 
na: bet sluiten van de jachttijd en dat 
hlJ de omvang van zijn invoer te beperken 
had tot zijn afze£mogelij ld1eden o-edu-
rende de jachttijd "; "' 

Overwegende dat het arrest aldus 
eisers conclusie, ook waar die betrekking 
heeft op hetgeen de invoerder uit sta
tistieken of d e betaling van tolrechten 
afleiden ka:h, op passende wijze beant
woorclt; dat het aldus zonder belang 
wordt of de rechter voordien in een 
overtollige passus al dan niet eisers ver
weer op juiste en volledige wijze heeft 
samengevat ; 

Dat het ~cldel mitsdien deels feitelijke 
~ron~lslag m1st, en deels niet ontvankelijk 
1s blJ gebrek aan belang; 
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II. W at de voorzieningen van de drie 
eisers betreft : 

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

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

16 mei 1972.- 2e kamer. - Voo1·Z'itter, 
de H. Louveaux, voorzitter. - Verslag
geve?·, de H. Chatel. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Ple1:te1·, de H. De Kock (van de 
balie te Brussel). 

2e KAMER. - 16 mei 1972. 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. D.A,GV AARDING 
VAN DE BEKLAAGDE, OP ZIJN HOGER 
BEROEP OF OP DAT VAN RET OPENBAAR 
MINISTERIE, VOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP. - STmTINGSDAAD. 

20 J ACH.T.- lNSEKTENETENDE VOGELS 
EN VOGELVANGST. KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 15 SEPTEMBER 1964, 
ARTIKEL 9. - NUTTIGE HOOGTE VAN 

RET NET. - BEGRIP. 

1 o De dagvaa1·ding van de belclaagde, op 
zijn hoge1· be1·oep of op dat van h_et 
openbaa1· rniniste1·ie, voo1· de 1·echter. ~n 
hoae?' be1·oep is een daad van ve1·volg~ng 
di: de ve1;jm·ing van de st1·ajvonle1·ing 
stt~it (1). (Wet van 17 apnl 1878, 
art. 22 .) 

2o De ?'echte1·, die in jeite en de1·halve 
soeverein vaststelt dat het vom· de vogel
vangst geb1·uikte net op twee mete?' lange 
stokken zodanig was aangeb1·acht, dat 
het een nuttige hoogte van twee mete?' 
ove1·sclweed, lean wettelijlc e?'t~it afleiden 
dat bewezen is de telastlegging t~it hoojde 
van oveTt?·ecling van m·tilcel 9, § 2, van 
het lconinlclijlc beslt~it van 15 septembe1· 
1964·, namelijk een op de gmnd sluite~d 
net te hebben gebn~ilct dat een m~tt~ge 

(1) Cass., 7 juni 1971 (An·. cass., 1971, 
blz. 1000). 

hoogte van twee metm· ove1·schrijdt . 
(K.B. van 15 september 1964, art. 9.), 

(DE KEZEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; -- Gelet op het. bestreclen 
vonnis, op 1 juni 1971 door de Correc
tionele Rechtbank te Gent in hager be
roep gewezen ; 

Over het tweede middel , hieruit afge
leid dat de zaak voor de correctionele 
rechtbank enkel aanhangig werd gemaakt 
ingevolge h et hager beroep van eiser, 
beklaagde, dat de clagvaarding voor dit 
gerecht, zijnde het gevolg van een daad 
van eiser, de verjaring van de strafvorde
ring niet stuiten kon, zodat deze straf
vordering, gegrond op jachtfeiten welke 
op 6november 1970 zouden zijn gepleegd, 
op de clag van het vonnis vervallen was 
door verjaring : 

Overwegende dat de dagvaarding. van 
eiser door de Procm·eur des Konmgs, 
alhoewel ze het gevolg was van het hager 
beroep door eerstgenoemde ingesteld, er 
toe strekte de normale gang van de straf
vordering te herstellen, gang welke door 
de uitoefening van de rechten van de 
verdediging een onderbreking had ge
kend ; dat ze aldus een daad van ver
volging uitmaakte, en op geldige wijze de 
verjaring van de strafvordermg heeft 
gestuit ; dat het micldel mitsdien naar 
recht faalt ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 31 van de 
Jachtwet van 28 februari 1882 en 9, § 2, 
van het koninklijk . besluit van 15 sep
tember 1964 hetreffende de insekteneten
de vogels en de vogelvangst, zoals!Sewij
zigd bij artikel 2 van het korunkhJk be
shut van 20 december 1968, 

doordat eiser op grand van voormelde 
bepalingen tot een strafwercl veroordeeld, 

tenvijl de stolcken die tot stelling van 
zijn net dienden een lengte hadden van 
2 meter, zodat dit net de door voornoem
de wetsbepalingen vastgestelde maximmn 
vangcapacitei t van rwee meter in de 
hoogte niet overschreed : 

Overwegende dat luidens artikel 9, 
§ 2, van het koninklijk besluit van 
15 september 1964 het net, dat op de 
grand moet neergelegd worden en bij de 
vangst op de grand shuten moet, een 



- 863 

nuttige hoogte van twee meter niet mag 
overschrijden; dat bedoelde hoogte welis
waar op de stokken of buizen die tot 
.stalling dienen, moet worden gemeten 
-doch dat de lengte van die stokken of 
buizen niet het voorwerp uitmaakt van 
-de reglementerende bepalingen ; 

Overwegende dat de rechter in feite 
-en dan ook soeverein vaststelt " dat de 
beklaagde het net op de twee meter 
lange stokken zodanig had aangebracht 
dat het een nuttige hoogte van twee meter 
overschreed » ; dat hij hieruit wettelijk 
.afleiden kon dat de feiten van de telast
legging bewezen waren ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

16 mei 1972.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Louveaux. voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, de H. Chatel. - Gelijlchtidende 
-conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 16 mei 1972. 

lO STRAF.- GELDBOETE.- 0PDECIE
MEN.- WET VAN 22 DECEMBER 1969. 
- 0NZEKERHEID OMTRENT IIET FElT 
OF IIET MISDRIJF v66R OF NA DE 
INWERKINGTREDING VAN DEZE WET IS 
GEPLEEGD. - NIET GERECHTVAAR
DIGDE TOEPASSING VAN DEZE WET. 

2° STRAF. - VERBEURDVERKLARING. 
- GEEN VASTSTELLING VAN DE BIJ DE 
"\VET GESTELDE VOORWAARDEN. 
NIET MET REDENEN Ol\1KLEDE BESLIS
SING. 

1 o N iet wettelijlc ge1·echtvaa1·digd is de toe
passing op een geldboet.:- van de ve1·
hoging met 290 deciemen, ingevoeTd bij 
de wet van 22 decembe1· 1969, wannee1· 
de vaststellingen van de beslissing in het 
onzelce1·e laten of het misd1·ijf gepleegd is 
v661· of na de 10e janua1·i 1970, dag 

waa?"Op deze wet in we?·lcing is get1·e
den (1) . 

2° Niet met 1·ede-nen omlcleed is de beslissing 
die in sflrafzalcen een vB1·betwdve1·lclm··ing 
ttitsp1·eelct zonde1· de aanwezigheid vast 
te stellen van de bij de wet gestelde voo1·
waa1·den (2). (Grondwet, art. 97, en 
S.W., art. 42.) 

(LIJ\1PENS EN .MAES.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 november 1971 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, ambtshalve af
geleid uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 1 van de wet 
van 22 december 1969 : 

Overwegende dat de geldboete waartoe 
de eisers onderscheidenlijk uit hoofde van 
de feiten A en G worden veroordeeld, 
met 290 deciemen worden verhoogd; dat 
luidens de bewezen verklaarde telastleg
gingen deze feiten in de loop van 1970 
warden gepleegd ; 

Overwegende dat uit de vaststelling 
dat de feiten zijn gepleegd in de loop van 
1970 slechts blijkt dat zij ten vroegste op 

1 1 januari 1970 en ten laatste op 31 decem
ber 1970 zijn gepleegd; 

Overwegende dat de wet- van' 22 decem
ber 1969 waarbij het bedrag van de 
strafrechtelijke geldboeten wordt ver
hoogd, van lu·acht is geworden op 
10 januari 1970; 

Dat de data waarop de feiten A en G 
zijn gepleegd, niet voldoende nauwkeurig 
worden bepaald; dat het arrest de toe
passing van artikel 1 van de wet van 
22 december 1969 niet rechtvaardigt en 
de wetsbepalingen schendt die in het 
middel zijn aangegeven ; 

Over het tweede middel, ambtshalve 
afgeleid uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 42 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende clat, wat de verbeurd
verklaring aangaat, het arrest het von
nis eenvoudig bevestigt ; dat in geen 
van cleze beslissingen wordt vastge
steld dat de voorwaarden vervuld zijn 
waaraan de wet deze bestraffing onder-

(1) Cass., 10 april 1972, supra, biz. 738. 
(2) Cass., 8 februari 1972, supra, biz. 533, 
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werpt ; dat het arrest derhalve geen 
wettelijke rechtvaardiging geeft voor de 
verbeurdverklaring; 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het de tegen de eisers 
uit hoofde van de feiten A en G uitge
sproken geldboeten met 290 deciemen 
verhoogt en in zoverre het de aan
geslagen voorwerpen verbeurd verklaart ; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige ; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
verwijst de eisers in de helft van de kosten 
en laat de andere helft ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel, doch 
slechts om uitspraak te doen over de toe
passing van de opdeciemen op de geld
boeten lastens de eisers uitgesproken 
respectievelijk uit hoofde van de feiten A 
en G, en over de bestermning van de 
aangeslagen voorwerpen. 

16 mei 1972.- 2e kamer. - Voo?·zitte?', 
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve?·slag
geve?', de H. Janssens. - Gelijkluidende 
conclusie, de H . Krings, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER.- 16 mei 1972. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. 
VEROORDELING OP DE STRAFVORDE
RING. - GEEN VERMELDING VAN EEN 
BEPALING DIE EEN STRAF STELT. -
NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLIS
SING. 

2° CASSATIE . - Ol\iVANG. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN OP 
DE TEGEN HEl\i INGESTELDE STRAF
VORDERING EN BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - 0ASSATIE VAN DE BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
0ASSATIE DIENTENGEVOLGE VAN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

1° Niet naa?' ?'echt met redenen omkleed is 
de ve?·oo?·delende beslissing op de st?·aj-

vo?·de?·ing waa1·in geen melding wo1·dt 
gemaakt van een wettel(jlce bepaling, die 
op het bewezen ve1·klaa?'de misd1·ijj een 
stmj stelt (1). (Grondwet, art. 97.) 

2o W annee?' de belclaagde zich in cassatie 
heejt voo?"zien tegen de beslissing op de 
st?·ajvo?·de?·ing en tegen de eindbeslissing· 
op de tegen hem ingestelde btwge1·lijlce 
?'echtsvo?·de?'ing, b1·engt de cassatie van 
de ee1·ste beslissing de cassatie mede
van de tweede, die het gevolg . e1·van. 
is (2). 

(LAERl\iANS, T. VEREECKEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden vmmis eiser tot 
een geldboete van 300 frank veroordeelt 
uit hoofde van inbreuk op artikel 21-2-a 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, zonder de wett.elijke 
bepaling aan te duiden die een straf stelt 
op de bewezen verklaarde inbreuk, zodat 
de uitgesproken veroordeling in rechte 
niet gemotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
geen enkele wetsbepaling aanduidt welke 
een straf stelt op ·het ten laste van eiser 
bewezen verklaard misdrijf; 

Dat het middel gegrond is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de niet beperkte voorziening van de 
beklaagcle, van de beslissing over de 
strafvordering de vernietiging mede
brengt van de beslissing over de tegen 
hem ingestelde civielrechtelijke vorde
ring, welke het gevolg ervan is ; 

(1) Cass., 4 januari 1971 (A1'1'. cass., 1971, 
blz. 423); 10 januari 1972, supm, blz. 453. 

(2) Cass., 15 mei 1972, sttpm, blz. 855. 
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Om die reclenen, vernietigt het bestre
clen vonnis, behalve in zoverre het de 
hogere beroepen ontvankelijk heeft ver
klaarcl; beveelt clat van clit arrest mel
cling zal worden gemaakt op de kant van 
de gecleeltelijk vernietigcle beslissing; 
legt de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de alclus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbanlc te Leuven, 
zetelencl in boger berqep. 

16 mei 1972. -· 2• ll::amer. - Voo1·zitte1·, 
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, de H. Naulaerts . - Gelijklnidende 
conclttsie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H . De Bruyn. 

3• KAMER. - 17 mei 1972. 

JO ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN RET WERK.-
0NDERBREKING OF OMWEG GERECHT
VA,ARDIGD DOOR EEN vVETTIGE OOR
ZAAK. - WEG DIE NIET NOODZAKELIJK ' 
NORMAAL IS . 

2° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN RET WERK.-
0 NDERBREKING OF OM>VEG GERECHT
V AARDIGD DOOR EEN WETTIGE RED EN. 
- 0MSTANDIGHEID VOLSTOND NIET 
OPDAT DE WEG NORMAAL ZOU ZIJN.
BELANGRIJKE OMWEG ZONDER GE
RECHTVAARDIGD TE ZIJN DOOR OVER
MACHT.- WEG DIE OPHOUDT NO.RMAAL 
TE ZIJN WANNEER DEZE OMWEG NIET 
GERECHTVAARDIGD IS DOOR OVER
MACHT . 

3° ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN HET vVERK. 
BELANGRIJKE OMW'EG. - WEG DIE 
OPHOUDT NORMAAL TE ZIJN WANNEER 
DEZE Ol\1WEG NIET GERECETVAARDIGD 
IS DOOR OVERl\fACHT. - 0VERl\1ACHT. 
- BEGRIP. 

I 0 D~ weg is niet noodzakelijk no1'1naal, in 
de zin van a1·tilcel 1 van de besluitwet 
van 13 decemb e1· 194·5 betTefjende de 
ve1·goeding de1· schade voo1'tsp1·uitende 
ttit ongevallen die zich op de weg naar 
of van het we1·lc voo1·doen, wannee1· de 
onde?·b1·elcing of de omweg doo1· een wet
tige 1·eden ge1·echtvaaTdigd zijn (1). 

2° Hetfeit dat de onde?·b1·elcing of de ornweg 

CASSATIE, 1972. - 28 

door een wettige oorzaalc ge1·echtvaardigcl 
zijn, volstaat niet opdat de doo1· het 
slachtofje1· afgelegde weg 1w1·maal zou 
zijn, in de zin van m·tilcel 1 vdn · de 
beslttitwet van 13 decembe1· 194.5 bet?·ef
fende de ve1·goeding de1· schade vom·t
spntitende uit ongevallen die zich op de 
weg nam· of vctn het we1·lc voo1·doen : wan
nee?' een belang1·~jlce omweg niet doo1· 
ove1'1nacht is ge1·echtvaa1·digcl, houdt de 
weg op no1'1naal te zijn (2). 

3° Indien de weg van het slachtofje1· van 
een ongeval niet ophondt no1'1naal te zijn, 
in de zin van artilcel 1 van de besluitwet 
van 13 clecembe1· 191:.·5 b0t1·efjende de ve?'
goeding de?' schade vo,oTtspruitende uit 
ongevallen die zich op de weg naa?' of 
van het We?'lc voo1·cloen, in het geval van 
een belang1·ijlce omweg wannee?· deze 
ge?·echtvaaTdigd is doo?· ovennacht, lean 
deze ove1·macht slechts het gevolg zijn 
van een gebetwtenis die bniten 's mensen 
wil niet kon wo1·den voo?·zien of verme
den (3). 

( GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGS-
KAS TEGEN ARBEIDSONGEV ALLEN « LA 
BELGIQ.UE INDUSTRIELLE n, T. PIERARD. 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 maart 1971 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te V erviers ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 en 2 van de b e
sluitwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoeding der schacle voort
spruitencle uit ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voorcloen en 
97 van de Gronclwet, 

doo1·dat, nadat in feite vaststoncl dat 
verweercler, woonachtig te Dolhain en 
werkende te Ensival, zich naar Luik had 
begeven om er zijn echtgenote naar het 
ziekenhuis te voeren, waar zij ter . o bser
vatie moest worden opgenomen, op de 
terugweg te Xhenclelesse bij een ver
keersongeval gewond werd, het vonnis 
zegt dat verweercler getroffen wercl door 
een ongeval clat zich heeft voorgeclaan 

(1) en (2) Ca.ss. , 25 a pril 1968 (A1'1'. cass., 
1968, biz. 1075) en de noot van Procureur
generaa1 Ganshof van der Meersch. 

(3) Men raadplege cass., 15 december 1969 
(A1'1'. cass., .1970, biz. 371). 
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~p d.e weg naar het werk op groncl clat 
" het normaal is dat appellant zelf hulp 
heeft geboden aan zijn echtgenote o o o ; 
clat voor appellant de omweg over Luik o o o, 
a l was deze vrij lang, voldoende gerecht
vaardigd was, als volkomen wettig kon 
worden beschouwd en niet ingegeven on1 
redenen van persoonlijke aarcl ; clat de 
verplichtinO' die de zieke had om zich 
op vermeld~ dattun en mu· bij de kliniek 
aan te rnelclen om er te worden opgeno
men, een geldige reden voor spoedgeval 
en geval van overmacht opleverde, welk 
laatste begrip niet m ag worden gelezen 00 0 

in de enge betekenis die hieraan in het 
gemeen recht wordt gegeven, a ls oorzaal: 
van bevrijding van een schuldenaar biJ 
een verbintenis, maar moet worden gem
terpreteerd in de betekenis van een oor
zaak clie gelet op de omstandigheclen 
buiten de wil van de getroffene staat ; 
dat dit laatste ten deze wel het geval is ; 
0 0 0 dat uit deze overwegingen volgt clat 
het ongeval clat is overkomen aan appel 
lant op de terugweg van LL~k naar zijn 
werkplaats, trouwens tamel iJk kort hier
bij 00 0 en zelfs op een kortere afstancl clan 
die van Dolhain naar Ensival, moot wor
den beschouwd als overkomen op de weg 
naar het werlc », 

1 o door die r eclenen of door enige 
andere reclen h et vonnis geen of althans 
geen onclubbelzinnig antwoorcl ge~ft op 
de conclnsie van e1seres waarn1 ZtJ aan
voerde « dat er geen sprake was van 
geneeskcmdige clringencU1eicl ; oo: dat de 
overbrenging had ktuu1en gesch1eden per 
mnbulancewagen of taxi, waarvan de 
kosten door het ziekenfonds worden 
terugbetaalcl; 00 0 d~t de echtgenoten Pie
rard de gemakkeh]kste oplossmg hebben 
gekozen; 00 o dat de zeer lange afgelegde 
weg vreemd is aan de mtvoermg van het 
arbeidscontract, zelfs al 1s de wens van 
appellant om zijn echtgenote te vergezel
len op zichzelf wettig ; 00 0 dat, wanneer de 
omweg belangrijk is, zonder door over
macht gerechtvaarcligd te zijn, de weg 
ophoudt normaal te 

0 

zijn in de zin van 
artikel 1 van d e beslmtwet van 13 decem
ber 1945 000 " (schencling van artikel 97 
van de Grondwet); 

zo het feit dat een omweg door een 
wettige oorzaak \.vordt gerechtvaarcligd, 
niet noodzakelijk volstaat opclat de door 
een o·etroffene bij een ongeval gevolgcle 
weg ~ormaal weze in de zin van artik el l 
van de besluitwet van 13 december 1945; 
indien een omweg belangrijk is. en niet 
door overmacht wordt gerechtvaarcligd, 
die weg ophouclt normaal te zijn en ver
mits ten deze de omstandigheden waarop 

door de rechter werd gewezen, noch on
voorzienbaar noch onafwendbaar waren, 
niet kunnen worden beschouwcl a ls be
stanclclelen clie overmacht opleveren ai
leen lTtaar omdat zij b uiten de wil van de 
getroffene zijn ingetreden (schending van 
de artikelen 1 en 2 van de besluitwet van 
13 december 1945 en, voor zover als 
nodig, 97 van de Grondwet) : 

W at h et tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat b lijkens het bestre
den vonnis en de regelmatig aan het Hof 
voorgelegcle processtukken : a) het onge
val waardoor verweerder wercl getroffen, 
zich heeft voorgedaan te Xhendelesse 
tussen Luik en Ensival; b) op die datum 
v erweerder die to Dolhain woonachtig 
was en werkte te Ensival per auto naar 
Luik was gereden om zijn echtgenote 
naar hot « h6pital de Baviere » te voeren, 
waar zij ter observatie 1noest worden 
opgenomen ; 

Overwegende dat, bij conclusie, eiseres 
aangevoerd heeft dat de omweg belang
rijk was en dat derhalve de door verweer
cler afgelegde weg opgehouclen had nor
maal te zijn; 

Overwegende dat, om to b eslissen dat 
het bestreclen ongeval op de weg van het 
werk heeft plaatsgehad, het vonnis zich 
beperkt te wijzen op de omstancligheden 
waaruit kon1t vast te staan dat de oor
zaak van de omweg wettig is en te ver
ldaren dat de verplichting die de echtge
note van verweerder had o1n zich op 
vel'lnelde datun1 en uur aan te n~elden in 
de brede betekenis van hot woord eon 
geval van overmacht oplevercle ; . 

Overwegende dat overmacht slechts 
h et gevolg kan zijn van een gebenrtenis 
die buiten 's monson wil niet kon worden 
voorzien of vermeden ; 

Overwegencle clat, opdat de weg ge
volgd door de getroffene bij een ongeval 
normaal zou zijn in de zin van artikel 1 
van do besluitwet van 13 december 1945 
betreffende de vergoecling der schade 
voortspruitende uit ongevallen die zich 
op de weg naar of van het work voordoen, 
h et niet volstaat clat de omweg werd 
gemaakt wegens eon wettige oorzaak; 
dat, wanneer de omweg belanogriJk 1s, 
zonder te worden gerechtvaarcligcl door 
overmacht, de weg ophoucH norn~aal to 
zijn; . 

Dat dienvolgens de bestreden .beshs
sing niet wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Overwegende dat krachtens h ot enige 
artikel van de wet van 20 maart 1948, 
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eiseres in de kosten moet worden veroor
deeld; 

Om die redenen, vernietigt h et bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
m elding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigd e beslissing; v eroordeelt 
eiseres in de kost en; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

17 mei 1972.- 3e kmner.- Voorzitte1·, 
de H. Polet, raaclsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve·r, de H. Versee. 
- Gelijlcluidencle concl~tsie, de H. Ducha
t elet, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Fa.lly en Bayart. 

3e KAJVIER. - 17 mei 1972. 

10 HUUR VAl~ WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOl\iST. - ARBEIDSOVEREEN
KOl\iST VOOR BEDIENDEN . - BEGRIP. 

2o BE\IV!.TS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - CONCLUSIE. 

UITLEGGING VERENIGBAAR l\iET 
DE BEWOORDINGEN VAN DE CON
CLUSIE. - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - FEITEJ\'RECHTER DIE DE 
GROND SLAG VAN EEN EIS OF EEN BIJ 
CONCLUSIE AANGEVOERD VERWEERl\1ID
DEJJ VERWERPT o=ER AANHALING VAN 
DE FElTEN T OT WETTIGI NG VAN DEZE 
VERWERPING. - VERWERPING SLUIT 
DE AFWIJZING I N V.AN DE GEVOLGTREK
KING UIT DEZE EIS OF r>IT VER\VEER
MIDDEL . 

4o CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LUKE ZAKEN . - MIDDEL WAARIN FEl
TEN EN RECH T VERl\iENGD ZIJN. 
NIET ONTVANKELIJK JVIIDDEL. 

(1) Verg. cass. , 19 juni 1964 (Bttll. en PAsrc. , 
1964, I, 1127); 27 februari 1970 (A1T. cass ., 
1970, biz. 604) en de a.rresten vermel cl in 
noot (1); men r aadp lege cass., 22 februari, 
27 niaart, 6 juni en 13 juni 1968 (A1T. cass ., 
1968, biz. 826, 977, 1209 en 1242); 14 m aart 
1969 (ibid., 1969, b iz. 652). 

(2) Cass., 31 oktober 1968 en 10 mei 1969 

1° De m·beidsove1·eenkomst wonlt hierdoo1· 
gekenme1·lct dat een p e1·soon zijn · ~Ve?'k" ·: 
zaamheden ten dienste van een . ande1• 1 

stelt, te1·wijl hij zich aan diens gezag ·en i 

toezicht ondenve1·pt (1). (B.W., art. 1710, : 
1779 en 1780). 

' •'' 

2° De bewijslcmcht van de alcten wo1·dt· niet 
mislcend doo1· de 1·echte1· die van de con, 
clusie van een pcwtij een ~titleg.ging 
geeft, die met de bewoonlingen e?·l)an, 
ve1·enigbaa1' is (2 ). (B.W., a r t . 1319, 
1320 en 1322.) 

3° De fei te1wechte1· die, onde1· aanhaling 
van ande1·e of van st1·ijdige feiten, r;le 
gegevens ve1·we1pt, wcw1·op een eis of een 
bij conchtsie aangevoenl venvee1·middel . 
is geg?'Ond, wijst de gevolgt1·ekkinrJ. ~tit. 
deze eis of dit venvee1·middel af doo1· zijn . 
beslis~;ing 1·egelmatig met 1·eden,en te orn
lcleclen (3). (Grondwet, art. 97.) . . . 

4° Niet ontvcmblijk, wegens v::J?"menging 
van f eiten en ncht, is het miclclel dat het 
Hof , e1·toe zou ve1·plichten gi gevens van . 
f eitelijlce aa1·cl na te gawn (4). (GroJJ,Cl
wet, art. 95.) · 

(ESTil!~VENART, ! 

T. GRAAF DE LOOZ -CORSWAREM.)· 
. ,; r 

ARREST (Ve?'tctling ). 

HET HOF ; - Gelet op liet b estreden 
a.rrest , op 13 januari 1971 door het ,J;lof 
van beroep te Brussel gewezeni . , 

Over h et eerste midclel, afgeleid uit 'de 
schending van d e artikelen 1710, 1779 
en 1780 van h et Bmgerlijk vVetboek, 
1 van de wet van 10 m aart ·1900 OIJ' het 
arbeidscontract, 1 (gewijzigcl bij arti- . 
kel29 van de wet van 21 novembe~· 1969): 
en 5 (aangevuld bij artikel 2 van .cle wet 
van 20 juli 1961 en gew.ijzigd. bij a rti
kel 62 van de wet van 5 december J968). 
van de wetten betreffencle het bedienden~ 
contract, gecoiirdineerd op 20 ' jul1 1955 
(eerste onderdeel), 1315, 1316, 1319,, 
1320 en 1322 van het B urgerlijk "\iVetboel~ 
(t;veede onclerdeel) en 97 van . de Gr.ond
wet ( derde onderdeel), 

(A >'1'. cass., 1969, biz. 237 en 874); 19 ;,.()~~rn- 1 
b er 1970 (i bid., 1971, biz. 253) . 

(3) Cass., 30 april 1969 (A>:r. ~ass.; .. ),\)69, · 
biz. 828 ); 9 december 1970 . (ib~_d; ,' 19'11, . 
biz. 360); 1 december 1971, 8ttp1;Ch ~ b~'l · · . 321. , 

(4) Cass., 28 janua ri 1972, supm, :biz. 518~ 
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doo1·dat, eerste onde1·deel, het bestreclen 
arrest beslist heeft clat de overeenkomst 
waarcloor eiser tegenove1· verweercler ver
bonclen was, een contract van huur van 
werk was (bedienclen- of arbeiclscon 
tract}, op grand clat "zoals beicle partijen 
het contract voorstellen, dit laatste 
slechts kan worden geanalyseercl a ls een 
contract van huur van werk ... ; clat 
in clat opzicht moot worden opgemerkt 
clat, zelfs volgens ge'in.timeercle, zijn be
heer zich u.itsluitencl uitstrekte tot het 
kasteel van Buvr.innes, clat door appellant 
wordt betrokken, en tot het 550 h a. groat 
domein waarcloor het kasteel is omgeven ; 
dat het niet in t e denken zou zijn clat, 
welke ook de beclr.ijvigheclen van ge'inti
meerde (thans eiser) voor rekening van · 
appellant (thans verweercler) zouclen 
zijn geweest, hij cleze niet zou hebben 
uitgeoefencl onder h et rechtstreekse toe
zicht en gezag van laatstgenoemcle, die 
hij elke dag ontn1.oette, alleen reeds op 
het kasteel, waar hij zijn maaltijclen nam, 
overnachtte en waar hij volgens zijn 
bewering over een bureau heeft b e
schikt »; 

te1·wijl de alclus samengevatte feiten 
niet noodzakelijk inhouden dat eiser bij 
de uitvoering van zijn arbeid onderwor
pen was aan verweerders gezag, bestum· 
en toezicht; daarentegen die feiten, .in
zonderhe.id h et feit dat hij u.itsluitencl op 
het kasteel v an verweercler t e werk wercl 
gesteld, niet onverenigb aar zijn met een 
contract van aanneming, een lastgeving 
of enig ander onbenoemd contract, en 
derhalve op grand hiervan niet kan wor
d en afgeleicl dat er een beclienden- of 
arbe.idscontract bestond; 

do01·dat, tweede ondenleel, het arrest 
de bewijskracht van d e conclusie heeft 
miskend, die regelmatig door eiser 
werd genomen, en subsidiair cleze heeft 
miskend van de verklaringen van de 
getuigen die tijdens de onderzoekingen 
werden verhoord en die in die conclusie 
werden overgenomen, door t e verklaren 
" dat zoals beid e p ar tijen het contract 
voorstellen, dit laatste slechts kan worden 
geanalyseerd als een contract van huur 
van werk », 

terwijl eiser nochtans bij conclusie voor 
het hofvan b eroep (bl. 2) had aangevoerd 
" dat geen enkel nieuw feit of huidige 
beschouwing van appellant de uit
drukkelijke vaststelling van de eerste 
rechter aantast, m et name dat d e 
betrek:kingen tussen partijen in ieder 
geval een contract onder een bezwarencle 
titel opleverclen, dat onder geen enkel van 

d e door appellant geno9lncle contracten 
valt en uit hoofcle waarvan in aile onder
stelling tussen partij en moest worden af
gerek end ; clat het feit clat clit contract 
geen arbeicls- of beclienclencontract in d e 
zin van de wetsbepalingen terzake op
levert, ten valle wercl b evest.igcl d oor de 
zeven getuigen die werden verhoorcl, met 
name door h1.m verklaringen betreffencle 
de zelfstancligheicl en het initiatief waar
over ge'intimeercle bij het vervullen van 
zijn taak beschikte ; clat de door hen 
nader verstrekte gegevens de door ge'inti
meerde aangevoercle begrippen van gezag 
en onclergeschiktheicl tegenspreken (zie 
met n ame h et getuigenis van de cles
k1.mclige D escamps " Mijnheer de Graaf 
had h em de v rij e h and gelaten »); 

en cloonlat, denle oncle1·deel, het arrest 
had moeten preciseren waarom, volgens 
h em, de afgenomen getuigenissen clie in 
eisers conclusie zijn overgenomen, niet 
w.ijzen op h et bestaan van een contract 
van aanneming of van enig ancler contract 
· clat nauwe onclergeschikthe.icl uitsloot, 

ten.vijl door zulks niet te hebben 
geclaan, het arrest in h et onzekere laat 
of het op die getuigen.issen acht heeft 
geslagen clan wel of, na ze te hebben 
onclerzocht, het cleze getu.igenissen h eeft 
afgewezen als zijncle niet b ew.ijskracht ig 
of niet ter zake clienencl, zoclat de bcsl.is
sing die het bestaan ten cleze van een 
contract van hum· van cliensten aan
neemt, niet wettelijk gerechtvaarcligcl is ; 

W at het eerste onclerdeel betreft : 

Overwegencle clat, om t e beslissen clat 
h et contract waarcloor de p artijen ver
bonclen waren, niet anclers k an worden 
geanalyseercl clan a ls een contract van 
huur van werk, h et bestreclen arrest 
erop wijst clat « in clat opzicht moet 
worden opgemerkt clat, zelfs volgens 
ge'intimeercle (thans eiser}, zijn beheer 
zich uitsluitencl uitstrekte tot h et kast eel 
van Buvrinnes, clat door appellant (thans 
verweerder) worclt b etrokken, en tot h et 
550 ha. groat clomein waarcloor het kas
teel is omgeven ; clat het niet in te clenken 
is dat, welke ook de beclr.ijvigheclen van 
gedaagcle voor reken.ing van e.iser in hager 
beroep zouden zijn geweest, hij cleze n.iet 
zou h ebben uitgeoefend onder het recht 
streekse toezicht en gezag van laatstge
noemcle, die hij elke dag ontmoette, 
aileen reeds op het kasteel, waar hij zijn 
maaltijden nam, overnachtte en waar hij 
volgens zijn bewering over een bureau 
heeft b eschikt » ; 

Overwegencle clat, door vast te stellen 
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dat eiser niet aileen zijn werkzaamheden 
ten dienste van verweerder heeft gesteld, 
maar in de uitoefening van die werk
zaamheclen onder diens gezag en toezicht 
stand, het arrest heeft kmmen afleiden 
uit de omstandigheden die het bepaalt, 
dat er voor verweerder een band van 
ondergeschiktheid bestond, die het con
tract van huur van diensten kenmerkt; 

Dat clit onderdeel van het micldel niet 
kan worden aangenomen ; 

Wat het tweede en derde onclerdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
er tussen de partijen een contract van 
huur van diensten bestond ; dat het zijn 
beslissing rechtvaardigt door af te leiden 
uit de vaststellingen die het doet, dat 
eiser heeft gearbeid onder het gezag en 
het toezicht van verweerder die hij dage
lijks zag; dat het hof van beroep aldus 
tegen wat eiser in zijn conclusie uit de 
daarin vermelde getuigenissen had afge
leid, zijn eigen interpretatie van de feiten 
van de zaak heeft ingeroepen zonder de 
bewijslrracht van genoemde conclusie te 
miskennen, nu het hiervan geen lezing 
heeft gegeven die onverenigbaar is met 
de bewoordingen ervan ; 

Dat die onderdelen van h et middel niet 
kmmen worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6 en 28bis, a, van de wet van 
10 m.aart 1900 op het arbeidscontract, 
gewijzigd bij de artikelen 3 en 13 van de 
wet van 4 maart 1954, 9, § 1 (gewijzigd 
bij artikel 23 van de wet van 10 decem
ber 1962) en 34 van de wetten betreffende 
het bediendencontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955, 

dooTdat h et bestreden arrest eisers 
r echtsvordering verjaard heeft verklaard 
op grand dat « appellant terecht betoogt 
dat de overeenkomst geeindigd is in 
augustus 1963, zodat de rechtsvordering 
verjaard was op de datum van het 
explopt van rechtsingang van 12 oktober 
1965 ... , met toepassing hetzij van arti
kel 34 van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955, hetzij van artikel 6 van de 
wet van 10 maart 1900 op het arbeids
contract, gewijzigd bij artikel 3 van de 
wet van 4 1naart 1954 ,, 

te1·wijl in zijn dagvaarding van 12 okto
ber 1965 eiser gepreciseerd heeft, zonder 
dienaangaande te worden tegengespro
k en, d at zijn bedrijvigheden « ononder
broken werden voortgezet tot de 1naand 

augustus 1963, toen hij zijn prestaties 
om gezondheidsredenen heeft moeten 
onderbreken; dat hij deze achteraf niet 
heeft kunnen hervatten wegens de hou
ding van gedaagde die van langsom meer 
systematisch heeft vermeden de tegen
prestatie te overwegen van de diensten 
die hem werden bewezen " en t erwijl, al 
bepalen de beide artikelen 28bis van de 
wet van 10 maart 1900 op het arbeids
contract en 9 van de gecoordineerde wet
ten van 20 juli 1955 betreffende het 
bediendencontract dat de onmogelijkheid 
voor de werknemer (of de bediende) om 
zijn werk te verrichten ten gevolge van 
ziekte de uitvoering van de overeenkomst 
slechts schorst, het arrest niet wettelijk 
heeft lnmnen beschouwen dat eisers con
tract " in augustus 1963 geeincligd was en 
dat de verjaringstermijn was b eginnen 
lopen vanaf dit tijdstip " : 

Overwegende dat het middel aanvoert 
dat eiser na de maand augustus 1963 ziek 
is geweest en het besproken contract 
werd geschorst gedm·ende een periode 
waarvan hij evenwel de duur niet be
paalt, en dus betoogt dat het contract 
in augustus 1963 niet geeindigd was; 

Overwegende dat het onderzoek van 
deze grief het Hof zou verplichten tot het 
nagaan van feitelijke gegevens ; dat het 
middel feiten en recht vermengt en dus 
niet ontvankelijk is ; 

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

17 mei 1972. - 3e kamer.- Voo?·zitte?·, 
de H . Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- VeTslaggeve?·, de H. Clason. 
- Gelijklttidende conclttsie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. - Pleiten, de 
HH. De Bruyn en Simont. 

1e KA,MEa.- 18 mei 1972. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. WETTIGE 
VERDENKI NG. - VERZOEKSCHRIFT TOT 
ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER I NGEDIEND DOOR EEN PARTIJ, 
"\>VAARIN DEZE AANVOERT DAT DE 
ANDERE PARTIJ EEN :i\iAGISTRAAT IS 
VAN DE RECRTBANK WAARBIJ DE TEGEN 
HAAR GERICHTE VORDERING AANHAN
GIG IS. - VASTSTELLING DOOR HET HOF 

I 

---~~-, 

I 



870 

VAN CASSATIE DAT RET AANGEVOERDE 
FEIT EEN VOLDOENDE GROND OPLEVERT 
TOT WETTIGE VERDENKING VAN DE 
KENNI SNEMENDE RECHTBANK . - VER
WIJZI NG NAAR EEN ANDERE RECHT
BANK. 

W annee1· het H of vctn cassatie vctststelt dat 
het feit doo1· een pm·t~j acmgevoe1·d in ham· 
ve1·zoelcsch1·ijt tot ontt1·elclcing van de zctalc 
ctctn de 1·echte·r, nmnelij 7c dctt de cmde1·e 
1xwtij een magistnwt is van de 1·echtbanlc 
van em·ste aanleg wctcwbij de tegen lwa?' 
ge1·ichte vonle·rin g aanlwngig is, cen 
voldoencle g?"Ond tot w3ttige venlenlcing 
van de lcennisnemencle ?'echtbctnlc ople
ve1·t die, venvijst het cle zctctlc nrta1· een 
ancle1·e 1'echtbctnlc van ee1·ste acmleg, die 
onde1· hetzelfde hof van be?"Oep 1'esso1'
tee1't (1) . (G.W., art. 648, 650, 652, 
655, 657 en 658.) 

(F ... , T. C ... ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het m et rede
nen mnklede en ondertekende verzoek
scbrift dat, namens A . F .. . , t er griffie van 
b et Hof wercl ingecliencl door Mr. Fally, 
aclvocaat bij b et Hof, waarbij verzoekster 
vraagt chtt d il vordering tot echtscheir1ing 
die E. C .. op l4 maart 1972 tegen haar 
beeft ingestelcl aan de Rechtbank van 
eerste aanleg te Bergen zou worden ont
trokken wegens wettige verdenking; 

Overwegende d at het verzoekschrift 

(1) Cass., 3 maart 1072, S1t.p 7'Ct, b1z. 620; 
men raadplege cass., 8 novembe1· 1071, 10 en 
17 januari 1072, s11.pm, blz. 249, 452 en 482; 
zie ook de beslissing van bet bm·eau voor 
recb tsbijstand van bet Hof, del. 2 oktober 1050 
(Bu.ll. en PAsrc., Hl60, I, 1 43) . Uit de verge
lijking van cle Nedcrlandse t ekst met de 
Franse tekst van a rtikel 655 van het Gerechte
lijk W etboek bli:jkt, dat er een ver.schil 
hestaat tussen beide; de Franse tekst spr eekt 
van de mogelijkbeid verzet te doen tegen h et 
arrest van bet Hof waa.rbij wordt bcslist dat 
de zaak aan de rechter wordt onttrokken, 
terwijl dit in de Nederlanclse tekst niet wordt 
gezegd. In bet wetsontwerp houclende het 
Gerecbtelijk Wetboek, Ged1·. St., m·. 60 
(1063-1064), stond oorspronkelijk gescbreven : 
'' na inzage van bet verzoekschrift en van de 
bewijsstukken doet h et Hof van cassatie 
eincluitspraak behoudens verzet, of beveelt 
d at van alles mecledeling worclt gedaan "· De 

gegroncl is op het feit dat d e eiser tot 
echtscheicling een magistraat is van de 
rechtbank waarbij zijn vorclering aan
hangig is; 

Overwegende clat cleze omstandigheid 
bij de andere partij in het geding en bij 
derden een wettige v erdenking kan doen 
ontstaan in verband m et de strikte on
partijcligheid van de te wijzen beslissing; 

Dat in de stand van de zaak geen voor
bereiclende beslissing noodzakelijk blijkt 
en dat de vordering tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter terstoncl client te 
worden toegest aan ; 

Om clie redenen, b eveelt de verwijzing 
van de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; houdt de kosten 
aan opdat hierover door de feitenrechter 
wordt beslist. 

18 mei 1972. - 1e karner.- Voo1·zitte1·, 
de H. Valentin, raadsheer waarnemei1.d 
voorzitter. - Ve1·slctggeve1·, R idder de 
Schaetzen. - Gelijlclwidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Fally. 

1 e K A.lVIER. ~ 18 mei 1972. 

BEROEPSGEHEilVI. - INKOMSTENBE 
LASTINGEN . - DOCUMENTATIJ<J DOOR 
DJ<J ADMli'HSTRATIE DER BELASTINGEN 
VERZAMELD VOOR DE V ASTS'l'ELLING 
EN DE INVORDERING VAN DE BELAS 
TING. - GEBRUIK UITSLUITE:ND BE-

Raad van Sta,te, Gedr. St., ru·. 60, bijlage 1 
(1963-1964), b lz. 14, deed opmerken dat « Dit 
artikel als volgt kon ~orden gelezen : A rti
kel 655 : Het Hof van cassatie kan onmiddel
lijk uitspraak doen n a inzage van het ver
zoeksclu-ift en van de bewijsstukken (een 
tweede lid zou moeten aangeven door ~ie 
en hoe tegen clat a.rrest v erzet k an worden 
gedaan) "· Het verslag aan de Senan.t, Gedr. 
St., ill'. 170 (1964-1965), ovm· de b esprekingen 
die in commissie hebben plaa.tsgehad, ver
melclt eerst op bladzijde 110 : In a.rtikel 655 
h ebben zij (de commissies samen) beslis t de 
~oorden « behoudens verzet " t e schrappen, 
d aar zij in het t eksh7 erband nutteloos zijn, 
en dan op bladzijde 118 : « artikel 655 : van de 
mogelijkheid tot verzet bepaald in de tekst 
van het antwerp ~erd afgezien "· De Neder
landse tekst van artikel 655 van b et Gerecbte
lijk Wetboek drukt dus we! degelijk de ge
dacbte uit va.n de wetgever. 
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STEl\1D VOOR DE HEFFI NG VAN DE 

BELASTING. 

DaaT k?·achtens a1·tikel 24·4·, lid 1, van het 
T¥ etboelc vctn de Inlcomstenbelastingen 
de openbcwe ambtena1·en en beambten, 
en alle hoe oolc genaamde pe1·sonen 
clie optreden voo1· cle toepassing van 
de (!scale wetten gehouden zijn, b~titen 
het ~titoefenen van hm~ ambt, het vol
st7·elcte geheim te bewa1·en aangaancle de 
winsten de1· belastingplichtigen, wannee1· 
zij daa1·van lcennis hebben gehad ten 
gevolge van cle ~titvoe1·ing vcm de belas
tingwetten, mag cle 1·echte1· geen ovedeg
ging bevelen van fiscale be'scheicten in 
een bw·ge7'lijlc 1·echtsgeding dat niet tot 
voo1·we1·p , heeft de invonle1·ing van de 
belasting zelj of het opspo1·en van een 
lc1·achtens de belastin gwetten ve7·sch~tl
cligcle wm (1). (vVetb. van de inkom
stenbel., a r t . 223, 242 en 243.) 

(BELGISCHE STAAT, 1\HNISTER VAN FINAN
CI:EN, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET 

BEPERKTE AANSPRAKELIJK H.EID « H ORO

SERVICE ll I VEREFFENL G EN DUMONT 

DE CH ASS.>illT ALS VEREFFENA.>ill.) 

ARREST . 

HET HOF;- Gelet ,op b et bestreden 
arrest, op 27 april 1971 door b et Hof van 
beroep te Brussel gevvezen ; 

Over bet micldel afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 6, 10 van de wet 
van 15 mei 1846 op de comptabiliteit van. 
de Staat, 206, 207, 208, inzonderheid § 1, 
243, 244 van het vVetboek van de i:nkom
stenbelastingen (koninklijk besluit van 
26 februari 1964) , 196, 212, 215, 216 van 
het koninklijk besluit van 4 m aart 1965 
tot uitvoering van het \Vetboek van de 
inkon::tstenbelastingen, alsmede van ge
noemde artikelen 212, 215 en 216, zoals ze 
respectievelijk gewij zigd zijn bij de arti
kelen 3, 6 en 7 van het koninldijk besluit 
van 18 november 1970, 

cloonlctt, ter verwerping van de aan
sprakelijkheiclsvordering van eiser tegen 
verweerder die werd verweten, a ls ver
effenaar van de vennootschap Horo
Service, de door deze vennootschap ver
scbuldigde belastingen niet te hebben 
betaald en te hebben nagelaten ten laste 

(1) Men raadplege cass., 9 janmtri 1936 
(Bttll . en PASIC. , 1936, I, 115); 7 november 
en 12 december 1950 (ibi<l ., 1951, I, 125 en 
225)en17juni1969(A1'1'. cass ., 1969, blz. 1036) . 

van de heer 0 ... de invordering te ver
volgen van een schuldvordering waarvan 
de betaling de vennootschap in staat had 
gesteld haar belastingsschuld te voldoen, 
bet arrest erop vvijst dat verweerder het 
ke1melijk onvermogen van de heer 0 ... 
aanvoert en verklaart dat door vervolgin
gen tegen deze laatste de belastingsschuld 
van de vennootschap niet had kunnen 
betaald worden, dat eiser, die toegeeft dat 
de gegoedheid van de derde-schuldenaar 
van de vennootschap moet worden aan
getoond, vraagt dat de overlegging zou 
worden bevolen van de fiscale bescheiden 
die de gegoedl1eid van de heer 0 ... kunnen 
bewijzen; dat deze overlegging niet tot 
doe! zou bebben de krachtens de fiscale 
wetten verschuldigde s01m11en op te 
sporen, evenmin a ls de vestiging of de 
invordering van enige belasting ten laste 
van wie ,dan ook; dat ze, bijgevolg, niet 
zou km111en bevolen worden zonder over
trading van artikel 244 van het W etboek 
van de inkomstenbelastingen en dat de 
reeds overgelegde fiscale bescheiclen, die 
betrekking h ebben op de heer 0 ... , uit 
de debatten moeten worden geweerd, 

tenvijl, n aar luid van genoemd arti
kel 244, de ambtenaren die moeten optre

. den voor de toepassing van dE) fiscale 
wetten gehouden zijn, buiten het uit
oefenen van hun ambt, het volstrekte 
geheim te bewaren aangaande de winsten 
der belastingplicbtigen, wanneer zij daar
van kennis hebben ten gevolge van de 
uitvoering clier wetten ; de ontvanger cler 
belastingen, die m et name krachtens de 
arWwlen 6 en 10 van de wet van 15 mei 
1846, 206 en 207 van genoemd wet
book en 196 van het koninklijk be
sluit van 4 m aar t 1965 belast is m et 
de im1ing, in voorkomend geval door de 
rechtsmiddelen eri' de rechtspleging van 
gomeen recht, zoals d e vercleling bij 
omslag en het uitvoerend beslag onder 
derclen, voor de toepassing van de fiscale 
wetten en in de uitoefening van zijn 
ambt optreedt , wanneer hij, zoals ten 
deze, optreedt tegen een derde die aan
sprakelijk is voor de niet-betaling van 
de belasting en, dientengevolge, melding 
mag of zou mogen maken van de inlich
tingen en bescheiden die hij overeenkom
stig de artikelen 235, § 1, en 243 van 
genoemd wetboek of op elke andere wet
tige wijze h eeft verlu·egen : 

Overwegende dat, na te bebben ver
meld, zonder deswege te worden bekriti
seerd, dat de rechtsvordering van eiser 
tegen verweerder, vereffenaar van de 
verwerende vennootschap, ertoe strekt 
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van hem in eigen naam, op basis van 
artikel 194, lid 4, van de gecoordineerde 
wetten op de handelsve1mootschappen, 
betaling van schadevergoeding te vorde
ren we gens het niet-be tal en van de be
lastingsschulden van genoemde vennoot
schap waartoe hij krachtens artikel 184 
van die wetten verplicht was, het arrest 
vaststelt dat, nu verweerder had betoogd 
dat door het kennelijk onvermogen van 
de' vem'loot-schuldenaar van de velmoot
schap het nutteloos was vervolgingskos
ten te maken die een zwaar met schulden 
belast passief slechts hadden doen toe
nemen, eiser het hof van beroep heeft ver
zocht dat het hem zou bevelen de fiscale 
bescheiden over te leggen waaruit de 
gegoecli'leid van die vennoot bleek ; 

Overwegende dat, enerzijds, de open
bare ambtenaren en beambten, de del.u
waarders en alle hoe ook genaamde per
sonen die n'loeten optreden voor de toe
passing van de fiscale wetten, krachtens 
artikel244, lid 1, van het ·vvetboek van de 
inkomstenbelastingen, gehouden zijn, 
buiten het uitoefenen van hm'l ambt en 
buiten de uitzondering waarvan sprake 
in lid2 die vreemd is aan het onderhavige 
geval, het volstrekte geheim te bewaren 
aangaande de winsten der belasting
plichtigen, wanneer zij daarvan kennis 
hebben gehad ten gevolge van de uitvoe
ring van de belastingwetten ; 

Dat, anderzijds, krachtens de artike
len 223, 242 en 243 van dit wetboek de 
Staat ten laste van wie ook elke inlich
ting, stuk, p1;oces-verbaal of akte in het 
uitoefenen van zijn fw'lctie ontdekt of 
bekomen door een ambtenaar van het 
fiscaal staatsbestuur slechts mag inroepen 
om de juiste heffing van de belasting te 
verzekeren of om elke lu·achtens de belas
tin:gwetten verschulcligcle som op te spo
ren; 

Overwegende clat, nu het arrest wette
lijk heeft overwogen dat de rechtsvorde
ring, door eiser tegen verweerder in eigen 
naam gericht, een gemeenrechtelijke 
rechtsvordering is die strekt tot het her
stel van het nadeel ten gevolge van het 
verlies van een vordering van een geld
SOln tegen een derde die schuldenaar is 
van degene die een belastingsschuld moet 
betalen, en niet tot de heffing van de 
belasting zelf of tot het opsporen van een 
krachtens de belastingwetten verschul
cligde som, het wettelijk heeft beslist dat 
de door eiser gevraagde overlegging van 
fiscale bescheiden bij artikel 244 van het 
·vvetboek van de inkomstenbelastingen 
verboden was ; dat ze, derhalve, door het 
hof van beroep niet kon worden bevolen 

en dat de reeds overgelegde bescheiden 
met betrekking tot de velmoot-schulcle
naar van verweerster uit de debatten 
1noesten worden geweerd ; 

Dat het midclel naar recht faalt ; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeel t eiser in de kosten. 

18 mei 1972 . -1e kamer.- Voo?·zitte?', 
de H .. ·Valentin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaggeve1·, Baron Ri
chard. - Gelijklttidende conclttsie, de 
H . Charles, advocaat-generaal. - Plei
te?', de H. Fally. 

1 e KAMER., - 18 mei 1972. 

1° BEWIJS. - BEWIJ"S DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJ"SKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJ"KE ZAKEN. - UrTLEGGING 
VAN EEN BEPALING DOOR DE RECHTER 
IN RET LICHT VAN ANDERE BEPALINGEN 
VAN DEZELFDE AKTE . - NAGAAN WEL
KE DE GEMEENSCHAPPELIJ"KE BEDOE
LING VAN DE PARTIJ"EN IS GEWEEST. 
- UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE 
GEZAMENLIJ"KE BEPALINGEN. - GEEN 
l\HSKENNING VAN DE BEWIJ"SKRACHT 
VAN DE AKTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LUKE ZAKEN . - MIDDEL DAT EEN GE
BREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE 
AANVOERT. - PASSEND EN · ONDUB
BELZINNIG ANTWOORD.- MIDDEL DAT 
FEITELIJ"KE GRONDSLAG JIHST. 

1° De bewijskTacht van een akte wonlt 
niet mislcencl do01· de 1·echte1' clie een 
bepaling van deze akte uitlegt in het 
licht van emden bepalingen e1·van, wcm
nee?' hij nagactt welke de gemeenschctp
pelijlce bedoeling van de pcwt?'jen is 
geweest, van het ogenblilc dat deze ttit
legging ve?·enigbaa?· is met de bewoo?'
clingen vcm ctl deze bepalingen (1). 
(B.W., art. 1156, 1161, 1319, 1320 
en 1322). 

2° Feitelijke (/?'Ondslctg mist het micldel clat 
een geb1·elc ctan antwoonl op een concht
sie aanvoe1·t, wannee?' cleze in de best?'e
clen beslissing passencl en onclttbbelzin
nig is bewntwoonl (2). (Grondwet, 
art. 97.) 

(1) Cass., 1 oktober 1971, su1J?'a, blz. 125. 
(2) Cass., 15 maart 1972, su.pm, blz. 667. 
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(BAVOILLOT CH., T. BAVOILLOT TH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1971 door het 
Hof v an beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1135 
1157, 1161, 1200, 1216, 1217, 1222, 1319, 
inzonderheid lid 1, 1320, 1322, 2021 en 
2037 v an het Burgerlijk Wetboek, 

do01·dat de p ersonenvennootschap m et 
b eperkte aansprakelijkheid Bavcillot, 
Paul Bavoillot en eiser, naar luid van een 
akte van lening van 6 juni 1957, h ad
den erkend van v erweerster 600.000 
frank t e hebben ontvange_n en zich er
toe hadden verbonden dit bedrag «hoof
d elijk en met onverdeelbaarheid tussen 
hm1 erfgenam en en rechtverkrijgenden 
t erug te betalen "• m et de vermelding d at 
zij « in de onderbavige aide optraden als 
hoofdelijke borg van de p ersonenven
nootschap m et bep erkte a ansprakelijk
heid B avoillot in wier voorcleel de lening 
w ercl aangegaan "• en h et arrest, om t e 
beslissen dat eiser a an verweerst er de 
in artikel 2037 v an het Bmgerlijk Wet
hoek bedoelcle excep t ie v an indeplaats
stelling niet k an tegenwerpen, verklaart 
dat de hoedanigbeid van hoofdelijke borg 
in d e aide van lening de oorspronkelijke 
v erbintenissen v an d e h oofdelijke m ede
schuldenaars niet beperkt doch, op d e 
in artikel 1216 van h et Bmgerlijk ·w et
hoek v ermelde wij ze, hem onderlinge be
trekkingen regelt, da t d eze uitlegging 
overeenst emt m et de in d e artikelen 1157 
en 1161 van h et Burgerlijk vVetboek ge
st elcle regels en ool£ d e clra agwijdte van 
d e verbintenissen v an d e hoofdelijke m e
rleschuldenaars overeenbrengt en aan
vult, 

tenuijl de p assieve hoofdelijkheid en 
ondeelbaarheid de schuldverbintenis en 
de b etrekkingen van de schuldeiser met 
de m edeschuldenaars betreffen en, bij
gevolg, de bepa ling d at eiser zich hoof
delijk borg stelt beteken t d a t hij , over
eenkomstig artikel 2037 van h et Bm·ger
lijk '\Vetboek, instaat voor de hoofd
schuld van de p ersonenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Bavoillot, 
waaruit volgt dat h et arrest miskent d e 
b ewijskracht van de hierboven weergege
ven v ermeldingen van voornoemde a ide 
(schending van de artikelen 1157, 1161, 
1319, lid 1, 1320 en 1322 van h et Bur
gerlijk W etboek), de begrippen passieve 
hoofdelijkheid en ondeelbaarheid en hoof-

delijke borgstelling (schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1217, 1222 en 2021 
van het Bmgerlijk Wetboek) , evenals de 
gevolgen van d e door eiser aangegane 
v erbintenis (artikelen 1134, 1135, 1216 
en 2037 van h et Burgerlijk vVetboek) : 

Overwegende dat bet arrest b eslist dat 
de clausule v an d e aide v an lening die 
door eiser werd aangevoerd om t e bewij
zen d at hij in de akte slechts was opge
treden als hoofdelijke borg v an de p er
sonenvennootschap 1net beperkte a an
sprakelijld1eid Bavoillot in wier v oor
d eel de lening werd t oegestaan , er niet 
t oe strekt zijn verbintenis als hoofdelijke 
medeschuldenaar v an d e lening jegens 
d e schuldeiseres te bep erken , d och enkel, 
zonder deze verbintenis t e bei'nvloed en, 
de onderlinge betrekkingen t ussen de m e
d eschuldenaars te regelen ; 

Overwegende dat b et arrest deze be
slissing hierop st eunt d at d e eerst e r ecb
t er uit een zorgvuldige ontleding van de 
verschillende paragrafen v an de aide van 
lening logisch b eef t afgeleid dat zo eiser 
in de eerst e paragraaf van d eze akte de 
hoedanigheid van h oofdelijke medescbul
d en aar jegens verweerst er had aangeno
m en, de in bet volgende lid v ermelde 
h oedanigh eid van hoofdelijke borg h ele
J;Ilaal niet tot doe! had d e omvang van 
zijn oorspronkelijke verbintenissen te be
p erken, doch we! de onderlinge betrek
kingen tussen d e m ed eschulden aars te 
r egelen zonder dat zulks hem v erbinte
nissen jegens de schuldeiseres kan bei'n
vloeden; dat, derhalve, d e eerste rechter, 
n a te bebben beslist da t d e b eide bekri
tiseerde alinea's , verre v an zicb t egen 
te spreken, m et elkaar in overeenstem
ming waren en d e draagwijdte van de 
verbintenissen van de schulden aars a an
vulden, eiser de hoedanigh eid v an hoof
d elijke schulden aar h eeft t oegekend; 

Overwegende dat d eze uitlegging v an 
d e clausules van de overeenkomst van 
lening nie t onverenigbaar is met d e b e
woordingen van deze overeenkomst ; 

D at het arrest de in h et m iddel ver
m elde wettelijke b epalingen niet heeft 
geschonden ; 

D a t h et lniddel niet wordt aangeno
m en ; 

Over het tweeds middel, afgeleid uit 
de schending van artikel97 van de Grand
wet, 

doo?"dat het arrest niet regelmatig m et 
redenen is omkleed, daar h et niet ant
woordt op de conclusie waarbij eiser 
d eed gelden « d a t ... concluant zich voor 
h et t enietgaan van zijn schuld op de 
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schulclvergelijking kan b eroepen ; dat de 
eerste rechter niet heeft geantwoord op 
dit argmnent ; clat de schulcleiseres in 
de balans van 1958-1959 als schuldena
res van de personenvennootschap m.et 
beperkte aansprakelijkheicl voorkomt 
v oor 650 .533 frank; dat er , d erhalve, 
schulclvergelijking is "• w aaruit volgt dat 
h et arrest niet r egelm.atig met redenen 
is omkleed: 

Overwegende cla t het arrest erop wijst 
d a t verweerster « terecht doet opn1erken 
dat eiser in hoger b eroep (thans eiser) 
niet bewij st da t hij bevrijd is omdat uit 
de besch eiclen v an de zaak blijkt dat 
de schu lclvorclering van verweerster 
steeds in de door de a lgemene vergade
ringen goedgekem·de balansen van de 
vennootschap is voorgekomen en dat 
nict.s a antoont d at de leenster (thans 
v erweerster) op enig ogenblik een bedrag 
als t erugb etaling zou h ebben ontvangen "; 

Overwegende dat h et arrest door deze 
grond passencl antwoordt op de conclu
sie van eiser waarin wordt aangevoerd 
dat zijn schulcl jegens verweerster door 
schuldvergelijking zou teniet gegaan zijn; 

Dat het ' middel feitelijke grondslag 
mist; 

On1 die redenen, verwerp t de voor
ziening; veroorcleelt eiser in. de kosten. 

18 mei 1972. 1e kan1.er. 
Tloo1·zitte?', de I-I. Valentin, r aaclsheer 
waarnen1.end voorzitter. - Tle1'slaggeve1· , 
de H . de vVaersegger, - Gelijlcluidende 
conclttsie, de H . Charles, advocaat-gene
raal. - P leite1·s, de H H. Fally en P hilips . 

1 e KAME R. - 19 mei 1972. 

VERZEI_CERINGEN. VERPLICRTE 
AAJ.'<SPRAKELIJKH EIDSVERZEKERIN G IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. EIGEN 
RECH T VA.1.'i" DE BENADEELDE TEGEN DE 
VERZEKERAAR . - \TOORWAARDE . -
0 N TBIN DIN G Ol!' SCH ORSING VAN D F. 
VERZEKERI N GSOVEREENKOMST v66R 
HET ON GEVAL.- GEVOLG OP DE RECHT-

(1) Cass., 5 september 1968 (A1'1' . cctss . , 1960, 
b lz. 11); 9 november 1970 (ibid., 1971, 
biz. 227); 1 oktober 1971 en 29 februari 1072, 
Stt1J1'lt, biz . 123 en 600. 

(2) Cass., 26 november 1065 (B1£ll. en PAsrc., 

STREEKSE VORDERING VAN D E BENA
DEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR. 

H et eigen ?'echt tegen de ve1·zelce1'acw, ten 
voo1·dele van de benadeelcle ingevoenl cloo1· 
m·tilcel 6 vcm cle wet van 1 j u li 1056 be
t?·~ffende de ve1·plichte am~spmlcelijlc 
heidsve?'zelce?·ing inzalce moto·r·rijlttigen, 
i s ciflwnlcelijk van het bestoon van een 
ve?·zelce?·ing ten tijde vcm het ongevol (1); 
zolang et?·tilcel 13 van deze wet niet van 
lcntcht is, lcctn cle ve1·zel~e?·am· aan de be
nadeelde , die een 1'echtst?·eekse von len:ng 
in stelt, de on tbincling of de scho?·sin g 
vc!.n de ove? ·een lco??~st vctn v661· het ongevol 
tegenwerpen, inclien deze on tbinding o.f 
deze schm·sing blijlct hetzij ttit een ctlclcoonl 
met de ve?"Zelcenle , hetzij tr.i t een ge·rechte
l·ijlc beslissing ; het okkoonl met de ve?'
zelcenle lcctn blijlcen ttit een bepoling von 
de ve?·zeke?·ingsove?·eenlcomst (2 ). 

(NAAi\oJLOZE VENNOOTSCHAP « DE LUIKSE 
VERZEKERIN G », T. LEEli~ANS . ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het besti·eden 
v onnis, op 4 september 1970 in laatste 
aailleg gewezen door de Rech tbank van 
koophandel te Aalst ; 

Over het midclel afgeleid uit de sch en
ding van de ar tikelen 11 34, 1135, 1165, 
1319, 1320, 1322 van het B urgerlijk l iVet
boek, G, ll van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprake1ijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
25, 27 van de wet van 11 j1.mi 1874 op 
de verzekeringen in het algemeen en 97 
van de Gronclwet, 

doonlctt, uitspraak doende over het ver
zet van de eiseres, verweerster tegen de 
rechtstreekse vordering door verweerder 
op grond v.an artikel 6 van de we t van 
1 juli 1956 ingesteld tot vergoeding van 
de schade, gesproten uit een op 13 april 
1968 gebeurd en aan genaamde Philips 
te wij ten verkeersongeval, en over h et 
middel door eiseres op verzet h ieruit 
afgeleid dat het contract van verplich
te aanspmkelijkheidsverzekering inzake 
mowrrijtuigen, hetwelk voornoemde Phi
lips bij haar had gesloten, tussen de 
parti jen had opgehouden te bestaan se
dert 16 november 1967 ingevolge de op- · 

1966, I, ,108) en noot 1, biz . 409 ; 3 rnei 1967 
(A1'1·, cctss ., 1967, biz . 1065 ); vgl. cass., 10 okt-.o
ber 1966 (ibid., 1967, biz. 178) en 5 september 
1968, waarvan spralce in noot 1. 
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zegging, door h aar regelmatig genotifi
ceerd aan haar verzekerde bij een aan
getekende brief van 2 november 1967 
op grond van artikel 30 van de polis 
(verbreking na schadegeval) dat be
paalt : " bet contract houdt op gevolg te 
hebben ten aanzien van de verzekerde 
veertien dagen na d e kennisgeving van 
de opzegging , , en dat zij derhalve niet 
m eer kon gehouden zijn tot enige ver
plichting jegens een derde die schade 
had geleden ingevolge een na het einde 
van het verzekeringscontr act gebeurd 
ongeva.l, h et bestreden vonnis , d e vraag 
gestelcl hebbende van al dan n iet t egen
stelbaarheid van de verbreking van hot 
verzekeringscontract aan d e derden-ge
troffenen b i j gebrek aan het besta.an van 
het in artikel 13 van de wet bedoelde 
overheidsorgaan, deze vraag ontkennend 
beantwoord heeft op de gronden : " clat 
het doel van de wetgever bij het uit
vaardigen van de wet van 1 juli 1956 
onbetwistbaar geweest is zoveel moge
lijk de slachtoffers te beschermen; dat 
d e grondgedachte van de wet is dat de 
verzekeraar verplicht is de der·de te ver
goeden, zelfs indien hij tegen zijn ver 
zekerde een reden tot niet-betaling kan 
inroepen (zie artikel 11 van de wet) ; 
dat een weliswaar wettelijk b epaalde 
maar nooit ingestelde " saneringsmaatre
gel " (artikel 13) aan clit a lgemeen grond
beginsel geen afbreuk kan doen zonder 
de caduciteit van gans het systeem tot 
gevolg te h ebben ; dat, op het ogenblik 
van bet ongeval, de "verzekerdo" van 
verweerster (thans eiseres) t rouwens nog 
in het b ezit was van het verzekerings
bewijs en eiseres op verzet als zi jn ver
zekeringsmaatsch appij aangaf , , 

te1·wijl, em·ste onclenleel, a) de redenen 
tot niet-betaling, waa.rvan het tegenstel
len aan de benadeelde derde door arti
kel 11 aan de verzekeraar wordt verba
den, aileen de u it de wet of de verzeke
ringsovereenkomst voortvloeiende nietig
heden, excepties of vervallen betreffen, 
dit wil zeggen de gevallen waarin d e ver
zekeraar, aan de hand van de verzeke
ringsovereenkomst of van de wet op de 
verzekeringen in het algemeen, doet gel
den dat de dekking voor het ongeval niet 
meer verschulcligd is; dit artikel vreemd 
is aan het geval waarin, zoals ten deze, 
de verzekeraar zich erop beroept dat de 
verzekeringsovereenkomst op het tijdstip 
van het ongeval verbroken was ; het 
door artikel 6 van de wet aan d e bena 
deelde toegekende eigen recht tegen de 
verzekeraar het bestaarl. van een verze
kering op het ogenblik van h et ongeval 

onderstelt; zolang artikel 13 niet van 
toepassing zal zijn, de tegenstelbaar
heicl aan derden en h et bewijs te hunnen 
opzichte van een ontbinding van de ver
zekeringsovereenkomst, welke tussen par
tijen is ingetreden uit kracht van een 
clausule van de polis die de voorwaar
den, n'lodaliteiten en gevolgen van zulke 
ontbinding bepaalt, beheerst blijft door 
h et gemeen recht (schending van de arti
kelen 11 34, 11 35, 11 65, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk vVetboek, 25 en 
27 van de wet van 11 juni 1874 op de ver
zekeringen in het algemeen), b) door arti
k el 11 buiten zijn bovenomschreven 
draagwijdte te laten gelden, om, in de 
veronderst elde geest van do wet betreffen
de de verplich te aan sprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen, de huidige 
niet-toepasselijkheid van artikel 13 te 
verhelpen en aan verweerder een eigen 
recht tegen eiseres op groncl van artikel 
6 toe te kennen, zonder overigens te be
twisten dat de verzekeringsovereenkomst 
op het ogenblik van het litigieuze ongeval 
opgehouden had te bestaan, het v01mis de 
voormelde artikelen 6 en 11 van de wet 
van 1 juli 1956, de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Bmgerlijk Wetboek tot re
galing van de bewijskracht van artikel 13 
van evengemelde wet en van de conclusie 
van oiseres, dezelfde artikelen en de arti
kelen 1134, 1135 en 1165 van h etzelfde 
wetboek en 25 en 27 van de wet van ll 
j tmi 1874 tot regeling van de tegenstel
baarheid aan derden en h et bewijs te 
hrumen opzichte van het bestaan of de 
ontbinding van de overeenkomsten, i.n
zonderheid verzekeringsovereenko1nsten, 
en artikel 97 van de Grond·wet schendt; 

tweecle oncle1·deel, de omstandigheid dat 
de genaamde Philips na de verbreking 
van cle verzekeringsovereenkomst in het 
bezit van het verzekeringsbewijs zou zijn 
gebleven en zich van dit document zou 
bediend hebben om te beweren dat hij 
verzekerd was, niet relevant is en geen 
invloed kan hebben op de oplossing die 
de rechter door een correcte toepassing 
van de in het eerste onclercleel aangeduide 
wetsbepalingen aan h et hem voorgelegde 
geval had dienen te geven (schencling van 
artikel 97 van de Grondwet); het von
nis, door na te laten bij de beoordeling 
van dit feit acht te slaan op h et karak
ter van 1nisbruik ervan, waarover eiseres 
bij conclusie k loeg tot staving van de 
aa1m1.aning tot teruggave van het ver
zekeringsbewijs welke zij regelmatig aan 
Philips h ad gericht bij een aangetekende 
brief van 2 november 1967, niot vol
doencle naar recht met reclenen is om-
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ldeed (schending van d ezelfde wetsbepa
ling); 

"\AI at h et eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat h et eigen recht tegen 
de verzekeraar, dat door artikel 6 v an 
de wet van 1 juli 1956 ten voordele van 
de benadeelde p ersoon ingevoerd wordt, 
afhangt van h et bestaan van een verze
k ering op h et ogenblik van h et ongeval ; 
dat zolang artikel 13 van voormelde wet 
niet van lu·acht is, de verzekeraar aan 
de benadeelde p ersoon, die een recht
streekse vordering instelt, kan tegen
werpen da t het contract ontbonden of 
geschorst was v oorclat h et ongeval plaats
hacl, op voorwaarde echter dat deze out
binding of schorsing blijkt ofwel uit een 
akkoord met de verzekerde ofwel uit 
een gerech telij ke beslissing; d a t h et ak
lword Inet de verzekerde uit een bepa 
ling van h et verzekeringscontract zelf 
kan blijken; 

Overwegende dat eiseres in .conclusie 
aanvoerde dat het verzekeringscontract 
in artikel 30 b epaalt dat, in een aantal 
a::mgehaalde gevallen, d e maatschappij 
het r echt had h et contract op te zeggen, 
dat het contract alsdan ophield te be
staan veertien dagen na de k ennisgeving 
van de opzeggi.ng aan d e verzekerde en 
dat h et contract, ten deze, opgezegd 
werd bij aangetekend sclwijven van 2 
november 1967, zodat het t en overstaan 
van eeniecler vernietigd werd met ingang 
van 16 november 1967 ; 

Overwegende dat het vonnis, door eise
res t e veroorclelen om aan verweerder 
schadevergoecling t e b et a len, om de reden 
dat de grondged achte van d e wet van 
1 juli 1956 is dat de verzek eraar v er
plicht is de derde benacleelde te vergoe
den, zelfs indi en hij tegen zijn verze
kerde een reden van niet-betaling k an 
inroepen , zoncler te onclerzoeken of di e 
reden van niet-betaling ja clan neen 
steunt op de ontbinding van d e verze
keringsovereenkomst voortvloeiencle uit 
een v66r het ongeval m et de verzekerde 
gesloten akkoorli, de artikelen 6 en 11 
van de wet van 1 juli 1956 schendt; 

W at h et tweed e onderdeel betreft : 

Overwegende clat de omstancligheid cla t 

(1) Wat cle verschijning in persoon van 
rechtspersonen voor cle strafrechtsmachten 
betreft (Wetboek van Strafvorclering, art. 152 
en 185 }, raaclplege men cass., 5 april 1971 
(Au. cass., 1971, b iz. 740). 

(2) Men raaclplege J. RoNSE en M. STORME, 

d e verzekercle, n a de verbreking van de 
verzekeringsovereenkomst, in bet bezit 
van h et verzekeringsbewijs is geb leven en 
zich van clit docmnent b ecliend heeft als 
b ewij s clat hij verzekerd was, op zich
zelf, het clispositief van het vonnis niet 
r echtvaardigt ; 

Dat het miclclel gegroncl is ; 

Om clie reclenen, vernietigt h et bestre
clen vonn.is; beveelt dat van clit arrest 
m elding za l gemaakt worden op d e kant 
van de vernietigde beslissing; houclt de 
kosten aan ; zegt clat hierover door de 
feit~nwechter zal worden beslist ; ver
wijst de zaak naar de R echtbank van 
koophandel t e D enclermonde . 

19mei 1972. - 1e kamer.- Voo1'zitte1·, 
Ridder Rutsaert, r aaclsh eer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, d e H . Ger
niers. - Gelijkltticlende conclttsie, de H. 
P aul Mahaux, eerste advocaat -generaal. 
- Pleite1·, de H. D assesse. 

1° KAMER. - 19 mei 1972. 

1D VONNISSEN EN ARRESTEN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- VERSCHIJ
NING VAN DE PARTIJEN.- GERECHTE
LIJK VVETBOEK, ARTIKEL 728. 
DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING. 

2D VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN.-VERSCHIJNING 
VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP . IN 
PERSOON. - MOC+ELIJKHEDEN. 

3D VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS
VENNOOTSCHAP. - I N RE CHTE VER
SCHIJNEN IN PERSOON. - MOGELIJK
HEDEN. 

1 D De bepaUng van a1·tilcel 728 van het 
Ge1·echteUjlc W etboek, dat in 1·echte de 
pa1·tijen in pe1·soon kunnen ve1·schijnen, 
bedoelt zowel de 1·echtspe1·sonen als de 
n cLttttt?'lijlce p e1·sonen ( 1). 

2D en 3D In 1·echte ve1·schijnt een handels
vennootschap, hetzij doo1· een wettelijlc, 
hetzij doo1· een stattttcti1· o1·gaan (2). 
(G.W., art. 703 en 728; gecoordineer
de wetten op de h andelsvemlootschap
p en, art. 1, 13, 53 en 63.) 

« Proceshandelingen van en tegen vennoot
schappen v olgens het nieuw Gerechtelijk Wet

. boek "• R.W., 1968-1969, kol. 1879 en vlg, 
m·. 13; L. en S. FREDERICQ, Hanclboelc van 
Belgisch Handels1·echt, Bijvoegsel, 1970, 
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NAAlliLOZE VENN OOTSCHAP « LES ASSU
RANCES DU CREDIT-DE KREDIETVERZE

KERINGEN », T. VERREYDT EN COOP
MANS.) 

Eerste aclvocaat-gene1·aal Pattl 1l!Iahaux 
heejt in hoojclzaak het volgencle gezegcl : 

R et bestreden vomlis beperkt zich er 
t oe te verklaren dat eiseres n iet kan 
geacht worden in persoon voor de rech t 
bank te verschijnen door t ussenkomst 
van haar zaakvoerder, Yves Chevaillier, 
ondanks d e 1nachten waarmede zij h em 
h eeft bekleed, en dienv olgens de zaak in 
voortzetting naar de rol te verwij zen. 

D e eis strekte tot betaling van een som 
van 2. 17 5 fr . vertegenwoordigende het 
saldo van een handelseffect en aanvul
lende b ed ragen. 

R et bestreden vonnis werd derhalve, 
bij toepassing van de artikelen 617 en 
621 van hEt Gerechtelijk ''Vetboek, in 
laatste aanleg gewezen. 

D e voorzie11ing werd, bij toepassing 
van artikel 1073 van dit wetboek, regel
m atig ingest eld, h oewel het vonnis bij 
verstek werd gewezen tegenover de ver
weerders en, naar het schijnt, niet werd 
b etekend. 

Luidens a rtikel 1076, loopt weliswaar 
de termijn, om zich tegen " een bij ver'
stek gewezen beslissing » te voorzien, 
eerst vanaf de dag waarop verzet niet 

. meer toelaatbaar is . D e woordEn "een bij 
verstek gewezen beslissing » betekenen 
echter " een ten aanzien van de eiser in 
cassatie bij verstek gewezen beslissing ». 

Volgens het verslag van de Konink
lijke Commissaris voor de gerech telijke 
hervorming (1} , geeft voormeld artikel 

nr. 5342 ; P. CoPPENS, « L a comp arution en 
p ersonue des sociE\tes commercia les n, Rev. 
prat. soc., 19 70, biz. 149 en vlg. 

Dat een orgaan v a n een handelsvenuoot
schap, zowel ecu wettelijk a ls eeu statuta ir, 
zich vermeugt m et de veuuootschap, leest 
m en in cass., 8 januari 1940 (Bttll. en PAsrc., 
1940, 1 , 2) en d e noot get. l=t.H.; 14 oktober 
1940 (ibid ., 1940, I, 254); 20 jauual"i 1944 
(ibid., 1944, I, 162); 6 januari 1956 (ibid., 
1956, I , 435 ); 20 november 1958 en 13 janu
ari 1959 (ibid., 1959, I, 292 en 478); 6 juni 
1961 (ibid., 1961, I, 1091); 24 september 
1963 (ibid., 1964, I, 86); 9 februa.ri 1965 
(ibid., 1965, I , 585); a lsmede in P. DE!IIEUR, 
R evue pmt. soc., 1953, m·. 4310, biz. 224; 
J. 'T KINT, in hetzelfde tijdschrift, 1968, 
nr. 5452, biz. 257; P. COPPENS, in h etzelfde 
tijdschrif t, 1970, m. 5573, b iz . 153 en vlg., 
nrs. 5 tot 11; vgl. VAN RYN, P1·incipes de 

1076 de t ekst weer van artikel 2 van de 
wet van 25 februari 1925, m et de draag
wijdte welke Uw arrest van 16 maart 
1950 (2) aan deze bepaling gegeven had. 
D e huidige tekst preciseert trouwens dat 
de regel geldt " ten aanzien van de niet 
verschenen partiJ ». 

Ret bestreden vonnis steunt zijn bo
slissing op d e overwegingen, enerzijds, 
" da t een ve1mootschap in rechte enke1 
zonder advocaat kan verschijnen indien 
zij kan geacht worden in p ersoon te ver
schijnen en dit enkel kan doen door haar 
organen », anderzijds, " dat eiseres 
(naamloze vennootschap) niet vertegen
woordigd werd door de raad van beheer » 

Ret vonnis stelt aldus a ls regel dat 
een naamloze vennootschap enkel door 
haar raad van beheer in rechte kan ver
schijnen. 

D ergelijke zienswijze kan, volgens nlij, 
bezwaarlijk goedgekeurd worden. 

Artikel 728 van h et Gerechtelijk Wet
hoek bepaalt dat " op het ogenblik van 
de rechtsingang en lat er, de partij en in 
persoon of bij advocaat dienen te ver
schijnen ». 

Uit deze bewoordingen b lijkt dat " de 
partijen », zonder onderscheid, in persoon 
voor de rechtbanl{en kunnen verschijnen. 
Dit geldt derh alve voor de rechtsperso
nen zowel als voor de n atuurlijke perso
nen (3). 

Artikel 703 van voormeld wetboek her
innert eraan dat « rechtspersonen in rech
te optreden door tussenkomst van · hun 
bevoegde organen » en het verslag van 
de Koninklijke Commissaris (4) preci
seert dat dit artikel aldus een " gvond-

cl?·oit comme1·cial, d. I, m·. 64,1, en d. II, 
nr. 938 ; P . VAN 0MMESLAGIIE en L. SiliiONT, 
R.C.J.B., 1967, b lz. 277, m. 27; J.M:. NE
LISSEN, T ijdsc!wift VOO?" p?'ivaat?·echt, 1968, 
biz. 303. 

(1) Besch. Senaat, 1963-1964, m. GO, p. 254. 
(2) Bull. en PASIC. , 1950, I , 505 . 
(3 ) Raadpl. cass., 19 februari 1955 (Bull . 

en PAsrc., 1955, I, 659), en cone!. Procm·eur
gen eraa l Hayoit d e T ermicourt, Rev. pmt. 
soc., 1955, p. 139 ; 31 mei 1937 en con cl. 
Procureur-generaal H ayoit de Termicourt, 
(Bttll. en PAsrc., 1957, I, 1177, en R.P.S., 
1957, p . 289); 17 mei 1962 (Bull. en PAsiC., 
1962, I, 1064, R.P.S., 1962, p. 253, met con
clusie Procureur-generaal Hayoit d e Termi
court; R.C.J.B., 1964, p. 72 m et noot) . 

(4) Besch. Senaat, 1963-1964, nr. 60, p. 177; 
Pasin., 1967, p. 419. 
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regel » formuleert " overeenkomstig de 
principes zowel van het handelsrecht als 
.van het administratief recht ». 
' Krachtens artikel 13 van de geco6r

dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen handelen de vem~ootschappen 
door hunne zaakvoerclers of beheerclers 
wier bevoegdheden b ij de akte van op
richting of b ij latere alden vastgesteld 
worden. Krachtens de artikelen 53 en 
55 van die wetten, worden de naainloze 
vennootschappen beheerd door " last
hebbers >>, die een raad van beheer uit
maken en die in principe als college han
delen. 

Artikel 63 bepaalt echter dat " het da
gelijks beheer der zaken van de vennoot
schap, alsook de ve1·tegenwoonliging van 
de vennootschap, wat dctt behee1· aangaat, 
mogen toevertrouwd worden aan bestuur
ders, zaakvoerders en andere agenten, 
al dan niet vennoot zijnde, ·wier benoe
ming, ontslag en bevoegcU1eid bij de. sta
tuten worden geregeld >>. 

Deze bepalingen brengen met zich me
de dat een hanclelsvennootschap in rech
te kan vertegenwoorcligcl worden, niet 
aileen door beheerclers waarvan de wet 
noodzakelijk de instelling voorsclll'ij ft, 
d.i. door wettelijke organen, maar ook 
door zaakvoerders waarvan de wet de 
instelling toelaat indien de statuten clit 
regelen, d.i. door statutaire organen (1). 

Zekere auteurs verdedigen weliswaar 
de stelling dat een rechtspersoon geen 
andere organen heeft dan die welke de 
wet u.itdrulckelijk vaststelt en dat de zo
gezegde statutaire organen in de werke
lij kheid eenvouclige lasthebbers zijn (2). 

Die stelling kan echter niet aangeno
r:nen worden : zij houdt geen rekening 
met het contractueel werkingsgebied dat, 
krachtens artikel 1 van de geco6rclineer-

(1) Raadpl. J. RoNSE en l\'L STORIDJl, 
R.W., 1968-1969, kol. 1800, m·. 11; L. FREDE
RICQ, Handboelc vcm Belgisch Handels1·echt, 
Bijvoegsel, 1970, m·. 53,12 ; P. COPPENS, 
R.P.S., 1970, m·. 5573, p. H9 en vlg. 
'· (2) VAN RYN, p, .. inripes de <l?·oit conww?·cial, 
d. I, :tir. 644 en d. II, m·. 938; P . VAN O~IME

SLAGHE en L. SIMONT, R .C .. J.B., 1964, p. 74, 
J. VAN RYN en P. VAN Oiill\illSLAGIIE, 

R.C.J.B., 1967, p. 277, m . 27; J.l\'I. NELIS
SEN, T.P.R., 1968, p . 303 en vJg. 

(3) Raadpl. ca.ss ., 18 mei 1967 (Bull. en 
PASIC. , 1967, I, 1079; R.P.S., 1968, p. 260; 
T.P.R., 1967, p. 700 met noot RONSE). 

(4) Bttll. en PASIC., 1940, I, p. 2. 
·(5) Cass., 8 janua.ri 1940 en H oktober 1940 

(Bull. en PAsrc., 1940, I, 2 en 254); 20 januari 

de wetten, blijft bestaan benevens het in
stitutioneel karakter van de handels
vem~ootschap en blijkt bezwaarlijk ver
enigbaar met de bepalingen van de voor
melde artikelen 13 en 63 (3). 

Zoals eiseres laat opmerken, verkrij
gen de personen, waarvan h et ambt of 
de bevoegdheden alclus bij een statutair 
beding worden bepaald de hoedanigheid 
van organe.n van de ve1mootschap, even
als de personen waarvan het ambt en 
de bevoegdheden door wettelijke beschik
lring worden bepaald, namelijk voor het 
geval dat de statuten dit niet zouden ge
regeld hebben. 

Wijlen de Heer Procureur-generaal 
Hay'oit de Termicom·t, alsdan advocaat
generaal , schreef reeds over meer dan 
30 jaar, onder Uw arrest van 8 januari 
1940 (4): "Un organe de la societe, 
qu'il soit legal ou stattttai1·e, se confond 
avec celle-ci, et s'il pent agir en justice, 
ille fait necessairement comme la soci?te 
elle-meme "· 

Deze zienswijze werd sindsdien be
lu·achtigd door een talrijke reeks arresten 
van het Hof, die de " statutaire organen >> 
op dezelfde voet stellen als de " wette
lijke organen >>, inzonclerh eid wat betreft 
b et in rechte treclen (3). Zij wercl insge
lijks goeclgekemd door een belangrijk ge
deelte van de rechtsleer (n). 

Er werd trotnvens nooit betwist dat de 
afgevaarcligde beheercler, die ook op 
grand van artikel 63 van de >vetten op 
de hanclelsvennootschappen aangewezen 
wordt, voor de vem1ootschap als wet
telijk orgaan kon optreden (7), zelfs in
clien het dagelijks beheer tussen meer
clere personen vercleeld wordt (8), zoals 
Uw arrest van 7 september 1950 het 
uitdrukkelijk aannam (9). 

1944, (ibicl., 1944, I, 162); 6 januari 1956 
('ibid., 1956, I, 435); 21 · november 1958 en 
13 janua.ri 1959 (ibicl. , 1959, I, 292 en 478); 
6 juni 1961 (ibicl., 1961, I, 1091); 24 septem
ber 1963 (ibid., 1964, I, 86); 9 februari 1965 
(ib·id., 1965, I, 585). 

(6) P. DE~IEUR, R .P .S., 1953, nr. 4310, 
p. 224; J . 'T KINT, R.P.S., 1968, nr. 5452, 
p. 257; P. COPPENS, R.P.S., 1970, m . 5573, 
p. 153 en vlg. 

(7) J. VAN RYN, P1·ind.pes de d1·oit com.
nw?·cial, d. I, lll' , 644 ; L. FREDERICQ, Hancl
boelc van Bclg·isch Hcmclels?·echt, cl. I, m. 838, 
!itt. b.; P. COPPENS, R.P.S., 1970, p. 152 en 
vlg. 

(8) L. FREDERICQ, Zoe.' cil., nr. 838; P. CoP
PENS, lac. cit. 

(9) Bull. en PASIC., 1950, I, 84,6; A,., .. cass., 
1950, p. 738 : zie ook cass., 19 februari 1955 
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Deze overwegingen leiden tot h et be
sluit dat het b estreden vonnis zijn be
slissing niet wettelijk rechtvaardigt wan
n eer het oordeelt da t een naamloze ven
nootschap enkel door h aar raad van be
h eer in rechte kan verschijnen, vermits 
een dergelijke vem1ootschap er d oor de 
afgevaardigde beheerder en door een 
statutair orgaa~1 kan vertegenwoorcligd 
worden. Het b eh oorde d erh alve de rech-

. t er n a te gaan of de eisende vennoot
schap niet door zulk orgaan vertegen
woordigd was. 

Het Hof zal zich h erinneren dat 
h et, bij zijn arrest van 5 april 1971 (1) , 
verklaarcle" dat artikel 152 van het \ ;yet
hoek van str a.fvordering (waarvan de 
b epalingen gelijkluiden met die van ar
tikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek) 
niet uitsluit dat een rechtspersoon (zoals 
de Regie van Telegrafie en Telefonie) 
voor de politierechtbank persoonlijk kan 
verschijnen door een van zijn organen, 
ook in dien de wet zelf hun de hoeclanig
h eid van orga.an niet verleent ». 

I n d it geval had de Minister tot wiens 
bevoegcU1eid de telegrafie en de telefo
nie behoort, bij toepassing van de macht 
welke h em wordt verleend door de wet, 
een ambten aar bij de directie T elegrafie 
en Telefonie afgevaardigd om de Regie 
persoonlijk voor het gerecht te vertegen
woorcligen en had hem aldus de hoedanig
h eid van orgaan van deze Regie ver
leend. 

* :;: ::: 

D e huidige Koninklijke Commissaris 
voor de gerechtelijke hervorming heeft 
weliswaar, ter gelegenheid van een ver
gadering van de Koninklijke Unie der 
Vrederechters , de m ening u itgedrukt dat 
" in de huidige stand der zaken , een 
rechtspersoon enkel kan h andelen door 
een advocaat of door h et geheel d er per
sonen die de raad van b eheer samenstel
len » (2). 

D eze verklaring m ag echter n iet afge
zonderd worden van de v raag waarop 
aldus werd geantwoord en van de rede
n en waarop het antwoord ste1.mt. 

Er werd enkel gevraagd of een rech ts
p ersoon in rechte kan vertegenwoordigd 

(Bull. en PASIC., 1955, I, 659, en R .P.S., 1955• 
p . 139 met conc1usie Procurmu·-generaal 
Hayoit de Termicourt). 

(1) A1'1·. cass., 1971, p. 740, Bull., 1971, 
p. 708. - Zie ook, wat betreft de ver3chijning 
in persoon van een handelsvennootschap voor 
de strafrecbtbank (wet van 16 februari 1961), 

worden door " een statutair aangewezen 
aangestelde » (par tm p1'epose statutaire
m ent designe). Er werd niet gevraagd 
of een n aamloze ve1mootschap in rechte 
k an vertegenwoordigd worden door een 
zaakvoerder of een ander agent gelast 
m et het dagelijks beheer en de verte
genwoorcliging van de vennootschap, 
overeenkomstig artikel 63 van de geco
ordineerde vvetten op de h andelsvennoot
sch appen . 

Het gegeven antwoord ste1.mt op de 
overweging dat artikel 728 van het Ge
rech telijk ·wetboek gewijzigd werd door 
d e Kamer van Volksvertegenwoordigers 
die a ldus het inzicht van de wetgever 
duidelijk uitgeclrukt h eeft en dat dit in
zicht door het verslag van volksverte
genwoordiger Hermans b evestigcl werd. 

Voormeld artik el wer cl gewijzigd in de
ze zin dat het de vertegen woordiging voor 
de vrederechter, de rechtbank van koop 
handel en de sociale rechtbank toeliet 
door een " gemachtigde » die speciaal door 
de rechter toegelaten zou zijn, terwijl 
dergelijke vertegenwoordiging, op . voor
st el van de Commissie van de Kamer 
van V olksvertegenwoordigers, uitge
sloten werd. Die wij ziging b lijkt zonder 
uitwerking op " de vertegenwoordiging 
van een handelsvem1ootsch ap door een 
stattttai1· 01·gactn ». 

Het verslag uitgebracht namens deze 
Cmrunissie door de Heer Hermans (3) 
vermeldt desaangaande : " Verschillende 
!eden hebben er de nadruk op gelegd 
dat het omwille van een goede werking 
van de gerechtelijke instellingen nood
zakelijk is dat de leden van d e bali e 
het monopolimn van cle pleidooien voor 
a ile gerechten hebben. Er werd t r ouwen s 
op gewezen da t h et beginsel zelf van cl-it 
monopolittm reeds n edergelegd wordt in 
artikel 440 van h et ontworpen Wetboek. 
Deze laat ste bepaling houdt evenwel een 
voorbehoud in voor de gevallen waar d e 
wet uitzonderingen heeft bepaald. Een 
van die uitzonderingen k omt precies voor 
in artikel 728 waar in het d erde lid uit
clru.kkelijk het 1·echt om te plei ten v oor de 

de verklaringen gec1aan, op de zitting van de 
Senaat op 15 juni 1960, door de voorzitter 
van de Co=issie van de Justitie, de ver
slaggever en de Minister van justitie (Parl. 
Handel. Senaat 15 juni 1960, p. 1736 en 
1738) . 

(2) Congres van 31 mei 1969 te Hasselt, 
J.J.P., p . 322, 9°, en p. 326 en 327, 9°. 

(3) Besch. Kamer, 1965-1966, nr. 59-49, 
p. 120, Pasin. , 1967, 958. 
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arbeidsgerechten aan de afgevaarcligden 
van een representatieve organisatie van 
arbeiders of bedienden wordt toege
kend "· 

Deze beschouwingen houden geen enkel 
verband met de mogelijkheicl voor een 
rechtspersoon om in rechte te verschij
nen door een statutair orgaan. 

De opstellers van het Gerechtelijk Wet
boek blijken des te min op dat stuk de 
vorige rechtstoestand gewijzigd te hebben 
daar het verslag van de Koninklijke 
Commissaris (1), in verband met d e ver
schijning en de vertegenwoordiging van 
de part.ijen (artikels 727 tot 730), uit
druldmlijk vermeldt dat « de regel -
(luiclens welke de partijen verschijnen 
persoonlijk of bij aclvocaat)- niet niettw 
is " en dat " hij bij de wet is vastge
steld en wordt toegepast v66r de recht
bank van koophandel, de vrederechter, 
de werkrechtersraad, en overigens, in 
bepaalde aangelegenheden v66r de recht
bank van eerste aanleg en het hof van 
beroep "• dit verslag aldus bedoelend 
de vetschijning voor de rechtbank van 
eerste aanleg inzake echtscheiding, schei
cling van tafel en bed en hager beroep 
tegen de vonnissen van de vrederechter 
en de verschijning voor het hof van 
beroep in fiscale zaken (2). 

Retzelfde verslag (3) vermeldt insge
lijks, in verbancl met de bepaling van 
artikel 34 - luiclens welke « een beteke
ning aan een rechtspersoon wordt geacht 
aan die pe1·soon zelf te zijn gedaan, wan
neer het afschrift van de alde is ter 
hand gesteld aan het o1·gaan dat of de acm
gestelde die krachtens de wet, de statttten 
of een regehnatige opdracht bevoegd is 
om de rechtspersoon, zelfs samen met 
anderen, in rechte te vertegenwoordigen " 
- dat «de rechtspersoon door zijn or
ganen handelt "• zodat « in p1·incipe de 
betekening slechts aan de persoon van 
de· geadresseerde wordt gedaan inclien 
zij gedaan wordt aan de o1·ganen "• doch 
dat « wanneer, volgens de statuten of bij 
beslissing van cle 1·aad vctn behee1· of van 
zaakvoe1·ing, een lid van het pe1·soneel 
geldig acmgewezen wenl om cle 1·echtspe1·
soon voo1· het ge1·echt te ve1·tegenwoo1·cligen, 
de betekening die hem worclt gedaan clan 
moet gelijkgestelcl worden met een bete
kening aan de persoon "· 

(1) Besch. Senaat, 1963-1964, nr. 60, 
p. 182, Pasin., 1967, p. 422. 

(2) Zie op. en Zoe. cit., noot 81. 
(3) Zelfde Besch. p. 33; Pasin., 1967, 

p. 327. 

Ret blijkt moeilijk uit clie wetsbepa
lingen en beschouwingen af te leiden clat 
de wetgever de verschijning in rechte 
van een handelsvennootschap door sta
tutaire organen heeft willen uitschakelAn. 

Ret inzicht van de wetgever blijkt 
eerder geweest te zijn de verschijning 
en vertegenwoordiging door loutere « ge
machtigden " omnogelijk te maken en, 
meer bepaalcl, zoals artikel 728, laatste 
lid, het vermeldt, het optreden van 
« zaakwaarnemers " als gemachtigden te 
verbieden. 

:;: :j: * 
De verschijning en vertegenwoorcliging 

in rechte client trouwens niet verward te 
worden Tn.et het recht te pleiten, waar
van artikel 440 het n1onopolium aan de 
advocaten v66r alle gerechten toekent, 
behouclens de uitzonderingen bepaald bij 
de wet. 

Dit onderscheid wordt duidelijk ge
maakt door de leden 2 en 3 van artikel 
728 die, eensdeels, aan de echtgenoot 
en aan een bloed- of aanverwante, hou
der van een schriftelijke volmacht en 
speciaal door de rechter toegelaten, het 
recht erkennen een partij te « vertegen
woorcligen " voor de vrederechter, de 

- rechtbank van koophandel en bet ar
beidsgerecht en clie, anderdeels, boven
clien aan de afgevaarcligde van een repre
sentatieve organisatie van werlu1e1ners, 
d ie een schriftelijke volmacht heeft, het 
recht erkennen voor de arbeiclsgerechten 
een werk:nemer te « vertegenwoorcligen " 
en er te « pleiten "· 

Dit onclerscheicl vloeit insgelijks voort 
uit de bepalingen van artikel 735, luidens 
welke (( de zaken, waarvoor slechts ko1·te 
debcttten nodig zijn, op de inleidende zit
ting behandeld worden "• terwijl de an
dere zaken " verdaagd worden om op een 
bepaalde datum te worden gepleit "• . en 
uit de bepaling van artikel 758, luidens 
welke " de partijen zelf h1.m conclusies 
en ve1·wem·midclelen 1nogen voorch·agen, 
tenzij de wet anders bepaalt "· 

Ret recht om voor het gerecht te ver
schijnen brengt aldus mede het recht om 
bonclig de zaak uit te leggen of de 
verweermiddelen voor te clragen, terwijl 
het recht om de zaak als eiser of verweer
der breedvoeriger uiteen te zetten en te 
rechtvaardigen tot het gebied van het 
pleidooi behoort. 

* * * 
De eisende ve1mootschap hielcl voor de 

vrederechter in conclusie staancle dat de 
heer Chevaillier, die voor haar verscheen, 
door de algemene vergadering van de 
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~andeelhouders tot zaakvoerder werd be
noemd in uitvoering van artikel 18 van 
haar statuten en dat, luidens deze be
p aling, voormelde zaakvoerder de onder 
b et dagelijks beheer van de vennoot
·schap vallende rechtsvorderingen mocht 
uitoefenen. . 

Zij hield verder staande d at d eze zaak
voerder aldus over eenkomstig de arti
kelen 13 en 63 van de gecoiirdineerde 
wetten op de handelsvennootsch appen 
w erd aangesteld, dat hij d erhalve haar 
wett elijk en statutair orgaan was en dat 
·zij dan ook voor d e rechtbank in per
soon kon verschijnen door deze zaak
voerder. 

Uit de reeds verstrekte aanwijzingen 
blijkt dat het vonnis op dit omstandig 
middel geen passend antwoord verstrekt. 

Het b estreden vonnis is dienvolgens 
niet regelmatig gemotiveerd, zodat de 
voorziening ook op dat punt gegrond is. 

Besl~tit vernietiging; kosten aan-
gehouden. 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op h et b estreden 
vonnis, op 20 april197l bij verstek tegen
over d e verweerders en in laatste aan
leg door de vrederechter van h et kanton 
H erentals gewezen; 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 728, in het bij
zonder eerste lid, van h et Gerech telijk 
W etboek, 1319 tot 1322 van het Bmger
lijk W etboek, 13, 53, 54, 63 van de wet
ten op de handelsvennootschappen, ge
·coordineerd bij het koninklijk besluit van 
30 november 1935, en 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het bestreden vonnis, zonder 
in betwisting te stellen dat Yves Chevail
lier bij toepassing van artikel 18 van de 
.statuten van eiseres door de algemene 
vergadering als zaakvoerder aangesteld 
werd om de rechtsvorderingen die on
d er h et dagalijks b eheer vallen uit te 
·oefenen, beslist dat eiseres niet kan ge
acht worden in persoon te v erschijnen 
door tussenkomst van gezegde Yves 
·Chevaillier ; dat, hudens zijn redenen, een 
v ennootschap enkel door haar organen 
kan geacht worden in persoon te ver
schijnen, en eiseres niet door de raad van 
beheer wordt vertegenwoordigd, 

tenvijl, ee1·ste onde7·deel, die enkele re
d enen geen passend antwoord uitmaken 
op het omstandig verweer waarbij eise
r es in het licht stelde dat bedoelde zaak
voerder desaangaande over dezelfde 

machten beschikt als de afgevaardigde
beheerder, en dienvolgens zoals deze laat
ste een wettelijk en statutair orgaan is 
van eiseres ; en de rechter aldus te kort 
komt aan de verplichting zijn beslissing 
m et redenen t e omkleden (schencling van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onde7·deel, die redenen niet ver
enigbaar zijn met het ingeroepen artikel 
18 van de statuten van eiseres waarbij 
wordt bepaald dat de rechtsvorderingen 
die onder het dagelijks beheer vallen 
even eens worden toevertrouwd aan een 
of m eerdere pers0nen, die direct in naam 
van de maatschappij handelen, en h et 
vonnis daardoor de aan de statuten 
gehechte bewijskracht miskent (schen
ding van de artikelen 1319 tot 1322 van 
h et Bmgerlijk W etboek) ; 

de7·de onde7·deel, de persoon die ten ge
volge van artikel 63 van de gecoiirdi
n eerde wetten op de h andelsvennoot
schappen, bij toepassing van een becling 
van de statuten van een naamloze ven
n ootschap en bij een rechtstreekse aan
stelling v anwege de algemene vergadering, 
gelast wordt met de rechtsvorderi.ngen 
die onder het dagelijks beheer vallen, 'een 
orgaan is van die vennootschap, en, ten 
minste t en opzichte van artikel 728 van 
het Gerechtelijk Wetboek, zich m et die 
rechtspersoon op zulke 'vij ze vereenzel
vigt dat zijn optreden en verschijnen 
gelijkstaat m et het verschijnen in per
soon van de ve1mootschap (schending van 
de artikelen 728 van het Gerechtelijk 
W etboek , 13, 53, 54 en 63 van de geco
ordineerde wetten op de h andelsven
nootschappen) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 
728 van h et Gerechtelijk Wetboek, de 
p a rtij en in persoon in rechte kun.nen 
verschijnen; 

Dat deze bepaling zowel op rechts
p ersonen als op natuurlijke personen 
doelt ; 

Overwegende dat een handelsveimoot
schap in persoon in rechte verschijnt het
zij door een wett elijk orgaan, hetzij door 
een statutair orgaan; 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat eiseres, n aamloze vennootschap, niet 
in persoon is verschenen omdat zij niet 
door haar raad van beh eer vertegenwoor
digd is, zonder te onderzoeken of eiseres, 
zoals zij bij conclusie betoogde, niet gel
dig vertegenwoordigd was door een zaak
voerder m et de statutaire opdracht in 
rechte op te treden voor ied ere vorde
ring die bi1men h et bestek van het dage
lijks beheer van de vennootschap v alt, 
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het bestreden vonnis zijn beslissing noch 
wettelijk rechtvaardigt, noch regelma
tig met redenen omkleedt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vern:ietigt het bestre
den vonn:is; beveelt dat van cl:it arrest 
meld ing zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde besl:issing ; houdt de 
kosten aan en zegt dat erover door de 
fe:itenrechter zal worden beslist; verw:ijst 
de zaak naar de vrederechter van het kan
ton Westerlo. 

19 m ei 1972. - 1° kamer. - Vo01·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve?·, de 
H. Meeus. - Gelijlclttidencle conclttsie, de 
H. ·Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. - Pleite1·, d e H. Philips. 

2e KAMER. - 23 mei 1972. 

1°WAPENS. -DRAGENVANEEN JACHT
WAJ>EN ZONDER WETTIGE REDEN. -
FEIT GEPLEEGD BUITEN DE WONING 
VAN DE DADER. - MISDRIJF. 

20 WAPENS.- DRAG EN vAN EEN JACHT
WAPEN. - ' 'VET VAN 3 JANUARI 1933, 
ARTIKEL 13. - BESTANDDELEN VAN 
HET MISDRIJF. 

3° WAPENS.- DRAGEN VAN EEN JACHT
WAPEN. - WETTIGE REDEN. -BE
GRIP. 

1° FI et dntgen van een jachtwctpen doo1· 
iemcmd die geen wettige 1·eden lean doen 
gelden, is stnifbam· zod1·a de dade?· het 
f eit buitenshttis heeft gepleegd (1). (Wet 
van 3 januari 1933, art. 13.) 

2° A1·tilcel13 van de wet mn 3 jamta?·i 1983 
st?·aft wel-iswacw degene die een .facht
wapen dmagt om een cmde1·e 1·eden dan de 
jacht of met de bedoeling te jctgen met 

(1) Cass., 23 december 1963 (Bull. en PAsrc., 1 
1964, I, 431). 

(2) Cass., 6 maart 1967 (A1·1· . cass., 1967, 
b lz . 850), de conclusie van Advocaat-gen eraal 
Krings en de noot in Bttll. en PASIC., 1967, 
I, 832; 19 februari 1968 (ib·icl., 1968, blz. 806) 
en de noot 1 en 2. 

(3) Zie d e conclusie van bet openbaar 
ministerie en de noot onder bet arrest van 
6 maart 1967, die aangehaald zijn in de 
noot 2; J. CoNSTANT," Le regime des arm es et 
des munitions , , Rev. cl1· . pen., 1965-1966, 
blz. 619, nr. 174; Alg. Pmlct. Rechtsv., lemma 

ove?·t1·eding vcm de wetten en ve?'o?·denin
gen (2), maa1· het dTagen van dat wapen
is niet st?·afbam· wannee1· cle dade?' een 
ctnde?"e wettige 1·eden lean doen gelden
dan de eigenlijlce jacht (3). 

3° Bij de beoo1·deling of e1· een wettige 
1·eden bestctat om een jctchtwapen te 
d1·agen, vennag de feiten1·echte1· alle 
o bjectieve ge gevens, doch ztitslztitend 
deze, in actnme?·lcing te nemen (4). 

(li'IEERT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 31 maart 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de sch ending van de artikelen 97 van 
de Gronclwet en 13 van de wet van 
3 januari 1933 op de vervaardiging van, 
de handel in en b et clragen van wapenen 
en op de handel in m"Lmitie : 

Overwegende clat voornoemd arti
kel 13 het dragen van een jachtwapen 
buitenshuis verbiedt aan hem die geen 
wettige reclen kan doen gelclen ; dat, zo 
h et d egene straft die een jachtwapen 
clraagt n:tet een ander doel dan de jacht 
of met het inzicht :in overtrecl:ing van de 
wetten en reglementen te jagen, noch
tans, wegens overtrecl:ing van clit artikel, 
niet strafbaar is hij die het clragen van 
h et jachtwapen kan verantwoorclen op 
grand van een wettige reclen ; 

Overwegende clat de rechter het dien
volgens vennag alle objectieve elen~enten 
in acht te nemen mu het bestaan van een 
wett.ige reden te beoordelen ; 

' Vaaruit volgt clat, door te besl:issen 
dat " alleen " h et beoefenen van jacht 
het dragen van een jachtwapen wettigt, 
zodat " enkel " kan aanvaard worden het 
clragen van een wapen 01n zich te bege
ven naar- of van het · jachtgebiecl, het 

WajJens, m·. 331 ; RejJ. p1·at. d1·. belge, Com
plement II, lemma Annes, nr. 84 ; cass., 
19 december 1887 (Bttll. en PAsrc., 1888 
I, 52); 26 april 1965 (ibicl., 1965, I, 890); 
Luik, 11 n ovember 1898 (Panel. pb· ., 1899, 
nr. 504) ; zie ook de memorie van toelichting 
op cle wet va.n 26 mei 1876, Pctsin., 1876, 
blz. 336, en cle besprekingen in de Kamer 
van Volksvertegenwoorcligers op 22 juni 1932, 
Pasin., 1933, blz. 185. 

(4) Zie ca-ss. , 31 oktober 1966 (An·. cass ., 
1967, blz. 305) en de noot onder dat arrest. 
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.arrest een restrictieve u.i tlegging geeft die 
niet te verenigen is met het begrip wettige 
r eden, in de zin van 1neergenoemd arti
kel 13, en mitsclien zijn beslissing niet 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Om die redenen, vernietigt d e bestre
den beslissing; b eveelt dat van dit arrest 
m elding zal worden gemaakt op d e kant 
van de vernietigde b eslissing; laat de 
kosten t en laste van d e Staat; verwijst 
·de zaak n aar het Hof van beroep te Gent. 

23 m ei 1972. - 2e kan1.er. - Voo?· 
zitte?' en Ve?·slaggeve?·, d e H. D elahaye, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende conclusie , de H. P aul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleite?·, de H . Fally. 

2e KAllillR . - 23 mei 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD 011'1: ZICH I N CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
BESLISSING WAARBIJ DE STRAFVORDE
RING VERJAARD W ORDT VERKLAARD.
VOORZIEN I NG VAN DE BEKLAAGDE. 
NIE T-ON T VANKELIJKHEID. 

2° VOOR ZIENING IN CASSATIE. 
T ERi\liJN. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - BESLIS
SING DIE ENKEL DE HEROPENIN G VAN 
D E D EBATTEN BEVEELT E N D AARTOE 
EEN DATUl\'1: VASTSTELT. - VOORZIE 
NING VOOR D E EINDBESLI SSING. 
NIET-ON TV A.NKELIJKHEID 0 

1° N iet ontvcmkelijlc, we gens het ontb?·elcen 
van belang, is de voo?·ziening van de 
beklctagcle tegen een beslissiny, waa?·bij 
de stmjvo?·de?·ing wegens ve?ja?·ing ve?'
vallen wonlt ve·rlclam·d ( 1). 

2° Niet ontvankelijlc is de voo?·ziening in 
cassatie v661· de eindbeslissing tegen een 
beslissing op de bw·ge?'lijlce ?'echtsvo?·de
?'ing die, zonde?' ave?' een bevoegdheids
geschil ttitspmak te dorm, enlcel de he?'
opening van de debatten beveelt en dam·
toe een datttm vaststelt (2). (Sv., art. 416.) 

(1) Cass ., 23 november 1971, Stt1J?'ct, blz. 301. 
(2) Cass ., 28 november 1960 (Bttll. en 

PASIC., 1961, I, 329). 

(UYTTERHOEVEN, 
T. TRATSAERT EN LITISCONSORTEN .) 

ARREST . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1971 d oor h et Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

A. Over de voorziening van eiser, a ls 
beklaagde : 

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

a) uit hoofde van telastlegging II : 
Overwegende clat d esb etr effend het 

arrest vaststelt clat d e strafvordering 
door verjaring is vervallen; 

Overwegende dat mitsdien d e voorzie-
ning, bij gebrek aan belang, niet ontvan
k elijk is; 

b) uit hoofde van telastlegging I : 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op d e civielrechte
lijke vorderingen tegen eiser ingest eld 
door : 

a) verweerder Tratsaert : 

Overwegende dat de rechter in boger 
b eroep, alvorens op clie vordering recht 
te doen, de heropening der debatten 
b eveelt en een datmn daartoe vaststelt; 

Overwegende dat zodanige beslissing 
geen eindbeslissin g is in · d e zin van 
artikel 416 van h et Wetboek van straf
vordering en evenmin uitspraak doet in 
zake een bevoegdheidsgeschil ; dat de 
voorziening mitsdien niet ontvankelijk 
is ; 

b) verweerders Stas en naamloze ven
nootschap « Noordstar en Boerhaave » : 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept ; 

B. Over de voorziening van eiser, als 
bmgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht t e slaan niet 
blijkt dat eiser zijn voorziening heeft 
betekend aan de partij tegen wie ze 
gericht is ; clat de voorziening derhalve 
niet ontvankelijk is; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

23 mei 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1', de H . Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve•·, de 
H. Chatel. - Gelijkl~tidende concl~tsie, 
de H. Paul Mahaux, eer ste advocaat
generaal. 

2e KAlY.lER. - 23 mei 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORl\1. - STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING VAN MEMORIES.- MEli'IORIE VAN 
DE ElSER TER GRIFFIE INGEDIEND NA 
VERLOOP VAN DE TERl\1IJN GESTELD 
BIJ ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN HET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID . 

Niet ontvankelijk is de merno1·ie tot stewing 
van een voo?·ziening in st?·ajzaken, die 
te?' g1·i{fie van het Hoj is ingecliend na 
ve1·loop van de tennijn gesteld bij a?·ti
lcel 320bis, licl 3, van het Wetboelc van 
stmjvo•·de?·ing (1). 

(YANWEERT, T. DE JONGE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

23 m ei 1972.- 2e kamer. - Voo?·zitte?', 
en Ve•·slaggeve1·, de H . Delahaye, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste aclvocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Geukens (van de balie te Tongeren). 

2e KAMER. - 23 mei 1972. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZA.KEN. 
- VERSCHEIDENE TELASTLEGGINGEN. 
- VEROORDELING WEGENS BEPAALDE 
TELASTLEGGINGEN .EN VRIJSPRAAK WE-

(1) Cass., 14 maart 1972, sttpm, blz. 665; 
vgl. cass., 19 oktober 1971, sttpm, blz. 180. 

(2) Cass., 13 mei 1957 (Bttll. en PASIC., 
1957, I, 1093); verg. cass., 23 juni 1969 (A1'?', 
cass., 1969, blz. 1064) ; men raadplege cass. , 
12 januari 1971 (An·. cass., 1971, blz. 457). 

GENS EEN ANDERE TELASTLEGGING. -
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR. 
l\UNISTERIE; - HoGER BEROEP BE
PERKT TOT DE TELASTLEGGINGEN DIE 
TOT EEN VEROORDELING HEBBEN GE 
LEID. - HoGER BEROEP DAT HET· 
BEROEPEN VONNIS NIETIG VERKLAART· 
MET BETREKKING TOT ALLE TELASTLEG
GINGEN. - 0NWETTELIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP DE 
BEWEERDE VALSHEID VAN EEN AUTHEN
TIEKE V ASTSTELLING VAN HET DAG
VA,ARDINGSEXPLOOT. - GEEN BETICH
TING VAN VALSHEID. - NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

3° DAGV AARDING.- STRAFZAKEN. -
DAGVAARDING DOOR EEN AGENT VA,N 
DE PLAATSELIJKE POLITIE BETEKENn 
BUITEN HET GRONDGEBIED VAN ZIJN 
GEilffiENTE. - AKTE DOOR NIETIGHEID· 
AANGETAST. 

1° T'Vannee1· de belclaagde we gens ve?'
scheidene miscl?·ijven is ve1·volgd, de 
ee1·ste ?'echte?' hem wegens bepaalde mis
cl?·ijven heejt ve1·oonleeld en hem wegens 
een cmde1· heeft m·ijgesp1·olcen, en het 
openbam· ministe1·ie zijn hoge1· bemep 
tot de vemonleling heejt bepe1·lct, lean de 
?'echte?' in hoge1· beToep, D1J dit hoge1· 
be1·oep alleen, het vonnis niet nietig veT
klm·en in zove?' het cle belclactgde m·ij
sp?·eekt (2). (Sv., art. 174 en 205.) 

2o Niet o1~tvankelijk is het middel ten 
betoge dat een a~tthei~tieke vaststelling 
van het dagvctm·dingsexploot niet met de 
we1·kelijlcheicl st1·oolct, wcmnee1· cle eise1·· 
dit exploot niet van valsheicl heeft 
beticht ( 3) . 

3o De dagvactnling , die in, st?·ajzaken doo1· 
een ctgent van de plaatsel~jke poUtie 
b~titen het g1·ondgebied van zi.in gemeente 
is betelcend, is cloo?' nietigheid aangetast 
en moet nietig w01·den ve1·klaanl. (G.W., 
art. 862, § 1, 4°; wet van 1 juni 1849,. 
art. 16.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDER
MONDE, T. CORNU.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 

(3) Cass., 15 december 1970 (An·. cass., 
1971, blz. 387); 22 november 1971, sttpm, 
blz. 298; men raadplege cass., 16 november 
1971, sttpm, blz. 269. 
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vonnis, op 13 december 1971 gewezen 
door de Oorrectionele Rechtbank te Den
dermonde, zetelende in boger beroep ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 171 en 205 
van het W etboek van strafvordering, 

cloo?·dat h et vonnis van de politierecht
bank volledig te niet wordt gedaan, 

tenvijl enkel hoger beroep werd inge
steld voor wat de t elastleggingen A en 0 
betrof, zonder dat de vrijspraak van de 
telastlegging B werd aangevochten : 

Overwegende dat enkel het openbaar 
ministerie hoger beroep heeft ingest eld 
en het rechtsmiddel niet sloeg op de 
vrijspraak van de telastlegging B; 

Overwegende dat, nu geen boger beroep 
tegen de bedoelde vrijspraak aanhangig 
was, de correctionele rechtbank deze niet 
kon tenietdoen ; 

Dat h et middel gegrond is ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 860 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek, 

doo1·dat de correctionele rechtbank de 
dagvaarding van 22 september 1971 van 
rechtswege nietig verklaart omdat de 
plaats van de betokening niet vermeld 
staat in die alde, 

te1·wijl de voormelde artikelen derge
lijke nietigheid niet instellen en uit 
het proces-verbaal van 23 oktober 1971 
blijkt dat deze dagvaarding op 22 
september 1971 door de veldwacbter 
van Stekene aldaar aan verweerder in 
persoon werd betekend : 

Overwegende dat de dagvaardingsakte 
van 22 september 1971 vaststelt dat de 
veldwacbter van Stekene verweerder aan
trof op zijn woonplaats en aldaar met 
hem sprak, m et name te Sint-Niklaas ; 
dat de veldwachter van Stekene niet 
bevoegd is om te Sint-Niklaas een alde 
te betekenen ; 

Overwegende, eensdeels, dat deze 
authentieke vaststelling niet het voor
werp uitmaakt van betichting van vals
beid; 

Overwegende, . anderdeels, dat, bij toe
passing van artikel 862, § 1-4°, van bet 
Gerecbtelijk Wetboek en van artikel 16 
van de wet van 1 juni 1849, de correc
tionele rechtbank de dagvaarding van 
rechtswege nietig moest verklaren, zodat 
de bestreden b eslissing wettelijk gerecbt
vaardigd is ; dat bet middel derbalve niet 
ontvankelijk is ; 

En overwegende, wat de beslissing over 
de telastleggingen A en 0 betreft, dat de 
substantiele of op straffe van nietigbeid 

voorgeschreven recbtsvormen werden na
geleefd en dat de besliEsing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het de beslissing 
van het beroepen vonnis over de telast
legging B te niet doet ; verwerpt de voor
ziening voor bet overige; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden ge
maakt op de- kant van de godeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten 
laste van de Staat; zegt dat er geen aan
leiding bestaat tot verwijzing. 

23 mei 1972. - 2e kamer.- Voo7·zitte1·, 
de H. Delahaye, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Jans
sens. Gelijlclttidende conclusie, de 
H . Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 23 mei 1972. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN DE FRANSE). 
STRAFZAKEN. - NIETIGHEID TEN GE
VOLGE VAN DE SCHENDING VAN DE 
WET VAN 15 J UNI 1935. - LA.TERE, 
NIET LOUTER VOORBEREIDENDE BE
SLISSING OP TEGENSPRAAK. - NIETIG

HEID GEDEKT. 

De nietigheid ten gevolge van de schending 
van de wet van 15 jtmi 1935 op het 
geb1'tdlc de1· talen i11 genchtszalcen wo1·dt 
gedelct doo1· de late1·e, niet loute1· voo?·
be?·eidende beslissing op tegenspmalc, 
die zelf doo1· geen tdt de schending van 
deze wet voo1·tvloeiende nietigheid is aan
getast (1). (Wet van 15 juni 1935, 
art. 40, lid 2.) 

(MEULDERS EN BISCOP, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIE:N.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 15 december 1971 door h et 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Wat de voorziening van Meulders, 
Joseph , betreft : 

II. Wat de voorziening van Biscop, 
Maria, betreft 

(1) CasE., 14 december 1971, su.pm, biz. 370. 
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A. In zoverre zij gericht is t egen d e 
beslissing over d e strafvordering inge
steld tegenover de m edebeklaagden : 

Overwegende dat eiseres geen hocd a
nigheid heeft om zich te voorzien tegen 
de beslissing van vrij spraak of veroorde
ling van Inedebeklaagden ; 

B. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing over d e strafvordering tegen 
eiseres ingesteld : 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 24 en 31 van d e 
wet van 15 jmu 1935 op h et gebruik der 
talen in gerechtszaken, 97 van de Grond
>vet en van het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbiecliging van d e rechten van 
de verdediging, 

doordat h et bestreden arrest eiseres 
veroordeelt na een rechtspleging die, 
zoals blijkt uit de zittingsbladen van 
22 oktober, 5 november en 15 december 
1971, u:itsluitend in het Nederlands ge
voerd werd, 

tenvijl 1° eiseres haar wil te kennen 
gegeven· h ad d e Franse t aal te gebru.iken, 
zoals blijkt uit de processen-verbaal van 
22 december 1969 (bijlage 66) en v an 
30 januari 1970 (bijlage 72), al hare ver
klaringen in bet Frans gedaan worden en 
z ij , bij de behandeling voor de correc
t ionele rechtbank, zoals blijkt uit het 
zittingsblad van 2 jun i 1970, aldaar bij
gostaan werd door een tolk (schenchng 
van de artikelen 24 en 31 van de wet van 
15 jl.m.i 1935) , 

2° het niet n1ogelijk is vast te stell.Gn 
of eiseres de taal harer k euze gebruikt 
heeft tijdens de behandeling voor bet hof 
van beroep en dam·door de reohten van 
verdediging gesohonden werden en h et 
b estreden arrest onregelmatig gemoti
veerd is (sohencling van alle bepalingen 
en van h et a lgemeen reohtsbeginsel) 

Overwegencle da t nit de stukken van 
de rechtspleging niet blijkt dat eiseres 
voor h et hof van beroep gevraagd heeft 
gebruik te maken van de Fra.nse taal ; 

Ov9l"Wegende dat het midclel n iet aan
voert dat het bestreden a.rrest, dat in d e 
Nederlandse taal is opgemaakt ingevolge 
de artikelen 24 en 37 van de wet van 
15 jtmi 1935, zelf met een nietigheid aan
getast is voortspruitende uit de schencling 
van een bep aling van die wet ; 

Dat derhalve cli t arrest, dat niet louter 
voorbereiclend is en op tegenspraak wercl 
gewezen, ingevolge artikel 40, tweede lid, 
van voorn1elde wet, de beweerde nietig-

heid van andere prooesakten welke zijn 
voorafgegaan d ekt ; 

D at het middel niet kan aangenomen 
worden ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf.fe van n ietigh eid v oorgesohreven 
reoh tsvorm en werden n ageleefd en clat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kosten 

23 n:J.ei 1972.- 2• kamer.- Voo1'zitte1·, 
de H. Delabaye, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve?·slaggeve?', de H . Nau
laerts. - Gelijlclttidende conclusie, de 
H . Paul Mahaux, eerste a dvocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. H ou tekier. 

2• KAMER. - 23 mei 1972. 

lVIISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
SCHULDVORDERTNGEN VAN D E DADER 
VAN HET FElT TEGEN DIEGENE D OOR 
WIE DE ZAAK OVERHANDIGD WERD. 
SLUITEN NIET NOODZAKELIJK VER

DUISTERING OF BEDRIEGLIJKE VERSPIL
LING U IT. 

De omstancligheid clat hij, clie van mis
bntilc van ve?'t?'Otttven wonlt besclm lcligcl, 
schtilclvonlm·ingen lccm cloen gelclen tegen 
cliegene, clie hem een zaalc ove?'lwncligt 
oncle1· ve1·plichting ze voo1· een bepcwlcl 
cloel te gebntilcen of tegen clenlen, sltdt 
niet nooclzctlcelijlc ~tit clat hij cleze wale 
becl?·ieglijlc lccm venlu.iste1·en of ve?·spil
len (1). (S.W., art. 49 1.) 

(STOCKMANS. ) 

ARREST . 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 december 1971 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over het m:idclel afgeleid uit de sohen
cling van de artikelen 491 van het Straf
wetboek en 97 van cle Grondwet, 

------------------

(1) Cass., 19 februari 1968 (.A1'1'. cass., 1968, 
blz. 799) ; men raaclplege cass., 18 november 
1895 (Bttll. en PASIC., 1896, I, 22) en 17 no
vember 1952 (ibid., 1953, I, 168) . 
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doo1·dat het bestreden arrest eiser 
schuldig verklaart aan de telastleggingen 
en h em voor alle feiten samen veroordeelt 
tot een gevangenisstraf van een jaar en 
een geldboete van 200 hank, om de 
redenen " dat 1.ut de elementen van het 
dossier blijkt dat beklaagde met de in de 
dag vaarcling aangehaalde personen een 
contract heeft afgesloten waarbij hij cle 
opdracht op zich nam om als bemiddela.ar 
op te treden mn_ voor rekening van de 
contractant een waning te laten bouwen 
aan de voorwaarden in he t contract be
paald ; clat in cleze overeenkomsten voor
zien werd dat al de betalingen aan be
klaagde zouclen gebeurcn en cleze in het 
contract gem.achtigd worclt om in naan:1 
en voor rekening van de contractant de 
uitbetalingen te cloen volgens de nood
wencligheden ; clat weliswaar de aan be
ldaagde overhandigde geldsomm en in het 
verinogen niet gei:nclividualiseercl geble
ven ZJijn, doch clat ze klaarblijkelijk over
hancligcl werclen om de bouw, waarop het 
contract sloeg, te bekostigen en alzo voor 
andere cloeleinclen, dan cleze waartoe ze 
overhancligd werden, onbeschikbaar wa
ren ; dat beklaagcle vergeefs opwerpt dat 
de curator van de faling nog geen defini
tieve afrekening heeft opgesteld, wijl de 
strafrechter niet moet onderzoeken in 
welke Inate d e overeenkomst uitgevoerd 
werd, cloch n1oet nagaan of de bestand
delen van het 1nisbruik van vertrouwen 
bewezen zijn, en evenmin client te onder
zoeken of b eklaagde desgevallend zou 
recht hebben op commissielonen, wijl de 
achtergehouclen sonm1en deze in grate 
mate overtreffen » ; 

tenvijl I 0 eiser in zijn conclusie staande 
hield, zonder op dit ptmt t egengesproken 
te ·worden, dat er nog altijcl geen clefmi
tieve afrekening tussen hem en zijn 
k lienten was opgesteld en de curator van 
het faillissement nog gelden te innen had 
(schending van artikel 491 van het Straf
wetboek)-, 

2° het dientengevolge ten onrechte is 
dat het arrest oordeelt dat de gelden, 
die zich in het p atrin1onium van eiser ver
mengd haclclen, zogezegd onbeschikbaar 
zouden geweest zijn, te meer nu bij 
gebrek aan afrekening niet is kunnen 
vastgesteld worden of de uitbetalingen 
door eiser a l clan niet volgens de nood
wendigheden van de contracten gebeurcl 
zijn , en de motieven te clien opzichte 
onvolleclig en cluister zijn (schencling van 
de artikelen 491 van het Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet) 

Overwegencle dat het arrest vaststelt. 

dat eiser van zijn contractanten in totaal 
2.295.470 frank heeft ontvangen en 
slechts 1.349 .196 frank aan architect en 
aam1emers heeft uitgekeerd, zodat hij 
946. 274 frank niet aangewencl heeft voor 
de doeleinden waarvoor ze bestemcl 
waren, beclrag waarop aannemers en 
architect wegens hl.m prestaties aan
spraak konden maken ; 

Dat het eraan toev oegt clat eiser, bij 
het afsluiten van de contracten, wist clat 
hij in een benarcle financiele toestand 
verkeercle, nu hij toegeeft met de gelden 
van zijn clienten oudere schulden te 
hebben betaald en steeds maar meer 
schulden te hebben gemaakt in de hoop 
dat a lles wei eens zou beteren, en clat 
eiser een deel der ontvangen gelden voor 
persoonlijke doeleinclen heeft gebruikt; 

Dat het eruit afieidt clat, reeds bij het 
a£'Sltuten van de contracten, eiser het 
beclrieglijk opzet had definitief te be
schikken over de verse gelclen welke hij 
ontving en ze aan te wenden te zijnen 
voordele en ten voordele van derden, 
wetencle dat hij insolvent was en d at hij 
over die gelden niet meer zou bcschikken 
om ze op de gestelde t ermijnen aan te 
wenden voor de doeleinclen waarvoor ze 
hem toevertrouwcl werden ; 

Overwegende dat het arrest aldus en 
h et nmterieel feit van verduistering of 
van verspilling, en het bedrieglijk opzet, 
en de aan de klienten b erokkende schade 
vaststelt ; , 

Overwegende dat de omstandigheid 
cla t de cm·ator nog geen definitieve afre
keni17-g had opgemaakt en van zekere 
contractanten nog gelclen zou kunnen 
invorderen niet belet d at er misbruik van 
vertrouwen werd gepleegcl, nu de rechter 
vaststelt dat eiser hem toevertrouwde 
gelden n iet heeft aangewencl voor de 
doeleinden waarvoor ze waren beste1ncl en 
ze voor eigen rekening of voor reke1ung 
van elm-den heeft verspild ; 

Overwegende dat h et arrest clerhalve 
wettelijk beslist dat eiser bedoelde om
standigheid vergeefs opwerpt, om de 
reclen_ dat de strafrechter niet moet
onderzoeken in welke mate d e overeen
komsten uitgevoerd werclen, doch moet 
nagaan of de bestancldelen van het mis
bruik van vertrouwen bewezen zijn ; dat 
deze reclen noch onvolledig noch duister 
is ; 

Dat h et m iddel ni3t kan aangenomen 
worden; 

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



- 888 

01n die r edenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

23 mei 1972. -28 kamer.- Voo1·zittm·, 
de H. Delahaye, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Nau
laerts . :-- Gelijlclt~idende conclt~sie, de 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
Taal. 

2° KAMER.- 23 mei 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORlVI. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN DE VERZEKERAAR VAN DE 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ, DIE VRIJWILLIG IS TUSSENGE
KOllfEN. - VoORZIENING NIET BETE
KEND. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van de 
ve1·zeJce1·aa?· van de b~wge?Techtelijlce aan
spmkelijlcheid van de beklaagde, die 
voo1· het stmf gm·echt v1·ijwillig is tussen
gelcomen, inclien zij niet is betelcend aan 
de partijen tegen wie zij is ge1·icht (1). 
(Sv., art. 418.) 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, VERZEKE
RINGSl\UATSCHAPPIJ « GROEP JOSI 1909 ,, 
T. VAN OOST.) 

Met de notitie overeenste=end 
arrest. 

23 mei 1972.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
-de H. Delahaye, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Chatel. 
- Gelijlcluidende conclt~sie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 

(1) Cass., 2 mei 1972, s"p1·a, biz. 819. 
(2) Cf. de noot get. L.C. onder cass., 29 okto

ber 1945 (B.,zz. en PASIC., 1945, I, 259). De 
toestand is and ers in burgerlijke zaken waar 
de afstand geregeid wordt bij cle artikeien 824 
·en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek : zie 
cass., 29 oktober 1970 (A1'1'. cctss., 1971, 
blz. 197), 24 maart en 1 april 1971 (ibid., 1971, 
·714 en 729), 16 september 1971 en 14 april 
1972, sttpm, biz. 58 en 764. 

2e KAMER. - 23 mei 1972. 

1° CASSATIE. - RECHTSPLEGING. 
STRAFZAKEN . - VERWERPING. - AF
STAND DE DAG v66R DE UITSPRAAK 
VAN HET VERWERPINGSARREST EN 
VASTGESTELD DOOR EEN AKTE OPGE
STELD DOOR DE GRIFFIER VAN HET 
RECHTSCOLLEGE DAT DE BESTREDEN 
BESLISSING HEEFT GEWEZEN. - HoF 
NIET OP DE HOOGTE VAN DE AFSTAND 
v66R DE UITSPRAAK VAN HET VER
WERPINGSARREST. - GEEN INTREK
KING VAN DIT ARREST. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFsTAND.- STRAFZAKEN.- AFSTAND 
VAN EEN VOORZIENING DE DAG v66R 
DE UITSPRAAK DOOR HET HOF VAN EEN 
VERWERPINGSARREST EN VASTGESTELD 
DOOR EEN AKTE OPGESTELD DOOR DE 
GRIFFIER VAN HET RECHTSCOLLEGE 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT 
GEWEZEN. - HoF NIET OP DE HOOGTE 
VAN DE AFSTAND V06R DE UITSPRAAK 
VAN HET VER\VERPINGSARREST. 
GEEN I NTREKKING VAN DIT ARREST. 

1° en 2° H oewel in strafzalcen de afstand 
van een voo1·ziening in cassatie amt geen 
fonnaliteit onde1·wo1-pen is (2), moet de 
eise1·, die afstcmd doet, niettemin de 
nodige maat1·egelen nemen om het H of 
tijclig van zijn afstand op de hoogte te 
b1·engen; het H of t1·elct geen ve1·we1·pings
a?"1'est in, wannee1· de eise1· slechts de dag 
v661· cle ~dtspmalc c~fstancl heeft ge
daan van zijn voo1·ziening doo1· een 
ve1·lclm·ing, clie is opgenomen · do01· de 
g1·iffie1· van het rechtscollege dc~t de be
st?·eclen beslissing heeft gewezen en de 
akte tot vaststelling van deze afstand 
slechts na zijn besl·issing op het H of is 
toegekomen (3). 

(HAIRSINE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de hierna 

(3) Vgl. FAUSTIN-HELIE, Tmite cl'instnwtion 
c1'iminelle, d. III, m·. 5346 in fine; BERNARD, 

Tnti te des JJOt!?'vois en cctssation, nr. 268 ; 
cass. fr., 3 januari 1879 (B.,ll. m·im., 1879, 
nr. 6), 16 augustus 1879 (ibid., 1879, nr. 160), 
4 mei 1888 (ibid., 1888, nr. 166) en 9 maart 
1889 (ibid ., 1880, nr. 103). 
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volgende vordering van de Procureur
generaal bij het Hof van cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

n De ondergetekende Procureur-gene
raal, 

n Overwegende clat bij arrest van het 
Hof, gewezen op 11 januari 1972, de 
voorziening in cassatie door de genaamde 
Hairsine, Kenneth, geboren te Hull op 
14 juli 1947, wonende te Kingston, 
Engeland, Harleyroad, 26, ingecliend als 
beklaagde en als burgerlijke partiJ, tegen 
het arrest van het Hof van beroep te 
Gent, van 18 juni 1971, verworpen werd; 

n Overwegencle dat bij akve van 
10 januari 1972, verleden voor de griffier 
van het Hof van beroep te Gent, voor
noemde Hairsine verklaard heeft afstand 
t e doen van de voorziening, als beklaagde 
en als burgerlijke partij ; 

n Dat het afschrift van gezegde akte 
van afstand door de procureur-generaal 
bij het Hof van beroep te Gent op 
14 januari 1972 gezondcn werd; 

n Dat het Hof, derhalve, geen rekening 
heeft kunnen houden met deze afstand ; 

n Dat er aanleiding bestaat om over 
deze afstancl uitspraak te doen. 

n Om die redenen, verzoekt ondergete
kende Procureur-generaal, dat het aan 
het Hof moge behagen over de alde van 
afstand uitspraak te doen. 

n Brussel, 3 februari 1972 . 

(get.) vV.J . Ganshof n; 

Overwegende dat de zaak voor dit Hof 
op 11 januari 1972 was vastgesteld en 
dat op die datum de voorziening werd 
verworpen en eiser in de kosten werd 
veroorcleeld ; 

Overwegende dat eisers raaclsman, 
houder cler stukken, slechts op 10 januari 
1972, en ter griffie van het Hof van be
roep te Gent, verklaarcl heeft namens 
Hairsine Kenneth, beklaagcle en bur
gerlijke partij , afstand te cloen van de 
voorziening door hem ingesteld tegen een 
arrest van het Hof van beroep te Gent 
van 18 juni 1971 ; 

(1) Ret openbaar ministerie was van oorcleel 
dat aan eiser niet kon worden verweten 
dat hij bet Hof van zijn afstand slechts op 
cle hoogte had gebracht na de uitspra ak van 
bet verwerpingsarrest ( cfr. cle conclusie van 
Procuretu·-generaa.] Leclercq, v66r cass., 
12 april 1855, Bttll. en PASIC., 1955, I, 373, 
en. FAt:STIN-HELIE, Zoe. cit. in noot 3 van 
blz . 888) . 

d&t op 11 januari 
Overwegencle clan ool>feit van Hairsine, 

1972 het Hof, door het j;:te van afstand; 
geen kennis had van de a. "oorziening aan 
dat, nu de afstand Vfl0 r~n is onderwor
geen bijzondere plee&"0 de nodige schJk
pen, hev eiser behoord,di&• dit is v66r het 
kingen te treffen om t1J ·rest, bet Hof m 
uitspreken van bet fl\0 afstand ; 
kennis te stellen vall· c d 

dat er geen gron 
Om die r edenen, zegt l> 11 januari 1972 

bestaat om het anest v&~rer gezegcle akte 
in te trekken en orll 0 te doen ; laat de 
van afstand uitspraal\e Staat. 
kosten ten laste vart c 

lper. - V oo1·ziUe1·, 
23 mei 1972. - 2e lt& l>eer waarnemend 

de H. Delahaye, ra&clS 8 ve1·, de H. Jans
voorzitter. - Ve1·sl(J,rf/ie conclt£sie (1), de 
sens . - Ande1·slt£ide1'b ·el'leraal. 
H. Colard, advocaat-g; 

~:3 rnei 1972 . 
2C KAMER.-~ 

:f-\:OOPMAN . - BE-
KOOPHANDEL. ----- j:NG. -WET VAN 
ROEPSREGLEMEN~jl:~ - EXP''LOITANT 
24 DECEMBER 19° ~T ONDERWORJ;'EN 
VAN EEN AAN D:E: )3-:KEN UITGEVOERD 
BEDRIJF. - yV':fl: p..N EEN A.ANNEMER 
VOOR REKENING -<7 ~ VOORWA.ARDEN 
DIE DE vVETTEJ:..:C.1 VITEND li'I:ATERIELE 

VERVULT.- UrrS~TS EEN DEEL ZIJN 

WERKEN DIE SL}l:~RKZAAMHEDEN. 
VAN DE BEROEPS~T. 
T OE TE PASSEN 

be1' 1958 is van toe-
De wet van 24- dece"fo-itant van een aan de 

pa.ssing op de ex:P zrv.oonvam·den onde1'
be1·oepsuitoejeni1'bf/ t-j's indien de we1·ken 
wo1-pen bed1·~jj, :z. e ;z?001' 1·ekening van een 
w01·den t£itgevoe1·it voonvam·den ve1'vt£lt, 
aanneme1· die de:z.e 'J1,cl om mate1·iele we1·
indien het t£1:tsltd~chts een deel zijn van 
lcen gaat en deze .s~_,enteenl be1·oep ve1·bon
de acm het ge1·egl~ e t van 24 december 
den activite~t: ( v v o epsuitoefeningsvoor-
1958 waarblJ b e-;C' -worden mgevoerd m 
waarclen kunneO'- :Jdei.ne en midclelgrote 
de ambacbts-, d e>' C3 nijverheldsonclerne
hanclels- en Ide~ en 14 [2].} 
mingen, art. 1, 

~ecember 1958 is opgehe-
(2) De WPt van 24 va.n de wet van 15 ele-

ven bij artikel 19, § ltoefening van beroeps-
cember 1970 op de - e k leine en middelgl'Ote 
werkzaamheden in ondernemingen. 
hanclels- en a.mbacb-

, .. 
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(TOEBINTE, PAULI EN BERGlVIANS-VEUGE 
LEN, T . « UBIC, UNIE DER BELGISCHE 
I NSTALLATEURS VAN CENTRALE VER
WARlVI:U'<G, VERLUCHTING EN PIJPLEI
DINGEN ll .) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet b estreden 
arrest, op 26 november 1971 door bet 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

I . In zover de voorzieningen gericbt 
zijn tegen de beslissing over de strafvor
dering: 

Over bet middel afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 4, ll, 13, 14, 15 
van de wet van 24 december 1958, gewij 
zigcl door de wetten van 6 maart en 
8 juli 1964, waarbij beroepsuit.oefenings
voorwaarden km111en worden ingevoerd 
in de ambachts-, de kleine en miclclelgTote 
hanclels- en kleine nijverheidsonclerne
m_ingen, van de koninklijke besluiten van 
22 februari en 8 augustus 1961, van de 
artikelen 44 van de gecoiirclineercle wet
ten op bet handelsregister, koninhlijk 
besluit van 20 juli 1964, 9 en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de werken uitge
voerd door eiser Bergmans-Veugelen 
" bij de genaamde Florquin, klant vm< 
de finna Toebinte, bestonclen in h et 
plaatsen van racliatoren, gasketel, boil er 
en van leidingen van centrale ve1·wanning 
en van sanitaire leidingen ,, en " dat clit 
werk door hmn was aangenmnen voor de 
priJS van 22 .500 frank, do totale prijs 
vom· al de leveringen en werken overeen
gekomen tussen F lorquin en de firrna 
Toebinte zijncle 95.055 fr . + 5.564 fr. + 
9.630 fr. », en zonder te liebben betwist, 
zoals door de e isers Toebinte en Pauli 
wercl aangevoerd, dat " de insta llatie 
gebetude onder controle en onder de ver
antwoordelijkheid van de firma Toebinte 
en volgens door deze Jaatste berekende 
tecbnische gegevens " en dat eiser Berg
mans-Veugelen " a ileen maar materiele 
prestaties " verrichtte, de eisers Toebinte 
en Pauli veroordeelt om te hebben 
" medegewerkt tot het plegen van het 
misdri.if of zodanige bulp te hebb en ver
leend dat. het misdrijf zonder htm bijstancl 
niet had klllllcen worden gepleegd, dit in 
de zin van artikel 66 van het Strafwet
boek » en namelijk " door het contract 
van onderaanneming met derde beklaag
de af te sluiten en hem in de mogelijkheicl 
te stellen onder de dekmantel van de 
firma Toebinte de strafbare feiten te 
plegen » na te hebben gezegd dat eiser 

Bergmans-Veugelen de vestigingswet had 
overtreden waarvoor bij wercl veroordeeld 
wegens in brenk op deze wet en m e teen 
wegens uitoefening van een beroep waar
voor hij niet was ingeschreven in het 
handelsregister omdat hij " handelencle 
als zelfstandige onderaannen1er " het 
beroep h eeft uitgeoefend " van installa
tetu van centrale ·verwan:ning in de zin 
van de vestigingswet >> claar " cleze laatste 
niet voorziet clat onclerammemers zouclen 
ontslagen zijn van het getuigschr.ift be
cloeld in artikel ll en 13 >> en " clat het 
zonder belan g is>> of eiser Bergmans-Yeu
gelen " al clan niet uitsluitencl mater.ieel 
werk h eeft verricht, de wet in clit opzicht 
geen onclerscheicl makende tussen de 
versoheiclene verr.ichtingen eigen aan het 
beroep », 

tenv·ijl, ee1·ste ondenleel, de vestigings
wet wel cluiclelijk clergelijk onderscheicl 
maakt, vennits zij enerzijcls voorziet clat 
een persoon, die niet noodzakelijk bet 
bestaan van een arbeids- of beclienclen
contract moet bewijzen, aan de vesti
g ingsvereisten moet voldoen, en dus 
anclerzijcls ook voorziet clat er nog andere 
personen k1u1nen zijn die IIleewerken en 
terzake een of ancler onderdeel van de 
installatie van centrale verwarming lnm
nen verwezenlijken of uitrusten voor 
rekening van de installateur van het 
geheel, zoncler te eisen rl at zij met deze 
laatste doer een arbeicls- of beclienclen
oontract (huur van werk) zouden ver
bonden z.ijn en zonrler het contract van 
oncleraannemer (hum· van cliensten) te 
verbieden , -daar het niet de becloeling 
van de wetgever was zich in te laten rnet 
de wijze vvaarop de installateur van het 
geheel zijn werk organiseert ; 

tweede onclm·deel, om deze besl.issing te 
rechtvaarcligen het arrest verwijst naar 
het verslag aan de Kamer van Volksver
tegenwoordigers (Parlementaire Beschei
clen, 1958-1959, nr. 44-4, biz. 12), waarin, 
" hanclelencle over het speci:fiek geval van 
de bijhuizen van grootwarenhuizen, worclt 
gezegcl dat slechts die bijhuizen waarvan 
de personen, belast met het beheer, door 
een band van onclergeschiktheid verbon
clen zijn, buiten heG toepassingsgebiecl 
van de wet vallen ,, 

terwijl het hier cluiclelijk gam; over bij
huizen die bijvoorbeelcl in het geval van 
centrale verwarming, elk afzonderlijk een 
gehele installatie verwezenlijken of uit
rusten, en n.iet over personen die mee
werken of een of ander onclerdeel verwe
zenlijken of uitvoeren voor de installateur 
van het geheel : 
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Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat derde eiser, als zelfstandige onder
aannemer, voor rekening van de eerste 
twee eisers installatiewerken van een 
centrale verwarming heeft verricht bij 
een klant van de eerste twee eisers en 
dat hij niet kan doen blijken van het 
getuigschrift voorgeschreven door de wet 
van 24 d ecen::tber 1958 betreffende de 
beroepsreglementering ; 

Overwegende dat wanneer de Koning, 
op aanvraag van een beroepsverbond en 
op gunstig advies van de Hoge Raad voor 
de Middenstand, beroepsnitoefonings
voorwaarden in de betrokken sector van 
bedoeld verbond h eeft ingevoerd, deze 
beroepsui toefeningsvoorwaarden, 1 uidens 
artikel 4 van evenbedoelde wet, dienen 
te worden vervuld door h et onderne
n'lingshoofd of, bij diens ontstentenis, 
door een van zijn met het beheer van het 
bedrijf bolaste aangestelden ; 

Overwegencle dat daaruit blijkt dat 
degene die een van de aan beroepsuit
oefeningsvoorwaarden onderworpen on
dernemingen exploiteert onder de toe
passing van de wet valt ; dat hieromtrent. 
de wet gcen uitzondering voorziet indien 
hij, als onderaannemer voor rekening van 
een aannemer, een werk verricht, zelfs 
indien zeals ten deze dit werk uitsluitend 
materieel is en slechts een deel van d e 
aan zijn gereglementeerd beroep verbon
den activiteit uitmaakt ; 

Overwegende dat, wat meer bepaald 
bet tweede onderdeel betreft, nu voor het 
b ij zonder geval van de bijhuizen van 
grootwarenhuizen nit de voorbereidende 
werkzaamheden van d e wet blijkt dat 
slechts die bijhuizen waarvan de perso
nen, belast met het beheer, door een band 
van ondergeschiktheid verbonclen zijn, 
buiten h et toepassingsgebied van de wet 
zouden vallen, de bedoeling van de wet
gever kennelijk is geweest al degenen 
die op zelfstandige wijze een ingevolge 
die wet gereglementeerd beroep uitoefe
nen binnen dit toepassingsgebied to doen 
vallen; 

Overwegende dat het arrest clerhalve, 
zonder een van de in het middel vermelde 
wetsbepalingen te sohenden, de veroor
deling van de eisers a ls daders wegens de 
in het middel becloelde telastlegging 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Overwegende dat derde eiser, met 
betrekking tot d e inbreuk op de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1964 geco
ordineerde wetten op het handelsregister, 
wegens welke hij bovenclien veroordeeld 
werd, niet preciseert waarin het arrest 
artikel 44 van bedoelde wetten zou ge
schonden hebben ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgesohreven 
rechtsvormen werden nageleefd en da t de 
beslissing overeenkomstig de vvet is ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat de eisers geen bij
zonder middel aanvoeren ; 

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

23 mei 1972. - 2° kamer.- Voo1·zitte1', 
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve1'8lag
geve·r, de H . Naulaerts. - Gelijlchtidende 
concl~tsie, d e H. Detmunay, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Bosmans 
en Lambrechts (van de b alie te Loewen). 

3e KAMER. - 24 mei 1972. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARH.ESTEN- BuRGERLIJKE zA
KEN- BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN 
BESCIIOUWINGEN WAARUIT GEEN EN
KELE JURIDISCHE GEVOLGTREKKING 
WORDT AFGELEID - GEEN VERPLICII
TING VOOR DE RECIITER EROP TE ANT
WOORDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZA
KEN. - VERW1~R.PING VAN RET VER
WEER. DOOR. AANIIALING VAN Al\TDERE 
OF TEGENGESTELDE FElTEN. - GEMO 
TIVEERDE BESLISSING. 

30 CASSATIEMIDDELEN. - MIDDEL 
DAT DE SCHEl\TDING VAN EEN WE'ISBE
PALING AANVOER.T ZONDER NADER. TE 
BEPALEN WAARIN DIE SCHENDING BE
STAAT. - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

4° CASSATIEl\'IIDDELEN. -BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN FEl
TEN EN RECHT VERl\fENGD ZIJN. 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 o De J·echteJ' is niet ve1·plicht te antwooJ·
clen op bij conchtsie voo1·gedmgen be
schouwingen waa1·uit de conclttsiene11W1' 
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geen enkele jtwidische gevolgt1·ekking 
afleiclt (1)). (Grondwet, art. 97.) 

2° Met 1·edenen omkleecl is het vonnis clat 
het ve1·wee1· wee1·legt cloo1· het tegen te 
sp1·elcen oncle1· ctanhaling van ancle1·e of 
tegengestelcle f eiten (2). (Gronclwet, 
a rt. 97.) 

3° Niet ontvanlceUjk is het micldel clctt cle 
schencling van een wetsbepaling aan
voert zoncle1· nacler te bepalen wam·in clie 
schencling bestaat (3). (G. W., art. 1080.) 

4° Niet ontvanlcelijlc wegens vennenging 
vctn f eiten en 1·echt is het miclclel clat het 
H of ertoe zott ve1·plichten feitelijke gege
vens net te gaan (4) . (Grondwet, a rt. 95.) 

(DE PAUL ORTEGA, T. COMMANDIT.A.ffiE 
VENNOOTSCHAP OP .A.ANDELEN « EURO
PESE lVI.A.ATSCHAPPIJ VOOR DE CHEMI
SCHE BEWERK ING VAN BESTRA.A.LDE 
REACTORBRA=STOF »). 

ARREST 

HET HOF ; - Gelet op h et b estreden 
arrest, op 25 februari 1971 door het Ar
beidshof te Brussel, afdeling Antwerpen, 
gewezen; 

Overwegencle d at eiser in dienst is ge
weest van d e « Europese l\'Iaatschappij 
voor d e chemische bewerking van be
straalde reactorbrandstof », opgericht 
krachtens h et verdrag ondertekend op 
20 december 1957 t e Parijs en goedge
keurd bij d e wet van 20 juni 1959, en 
da t hij lid is geweest van het door doze 
m aatschappij opgerichte personeelsco
mite; dat luidens artikel 7 van de statu
ten van dit comite, de arbeidsovereen
komst van d e leden van het comite slechts 
kan beeindigd worden om ernstige rede
nen zoals b epaald door de wet ; 

Overwegende dat h et arrest beslist dat 
in voormeld artikel de woorden " ernsti
ge redenen " moeten gei:nterpreteerd wor. 
den in die zin dat opzegging aan de leden 
van het comite slechts kan gegeven wor
den om dringende redenen of om redenen 
van econoinische en t echnische aard ; 

Over het eerste middel, afgeleiduit de 
schending van artikel 97 van d e Grand
wet, 

cloonlat h et b estreden arrest de door 

(1) Cass., 28 m aart 1972, supm, biz. 715. 
(2) Cass. , 3 december 1971, sttp?·a, biz. 331. 

eiser ingestelde vordering tot betaling van 
een beclrag van 722 .11 8 frank verwerpt 
om de reden dat er wel redenen van tech
nische en economische aard aanwezig wa
ren die ver~eerster t erecht heeft inge
roepen Din. eiser op te zeggen zonder re
kening te houden met de bij zondere h em 
verleende bescherming, 

te1·wijl niet werd geantwoord cp de 
conclusie waarin eiser staande hield d a t 
verweerster " thans t racht de situatie te 
redden door gebruik t e maken van het 
voorwendsel dat concluant (thans eiser) 
werd ontslagen wegens ernstige redenen 
van technisch-economische aard; dat 
vooraf client t e worden opgemerkt dat 
beroepster (thans verweerster) in haar 
ontslagbrief van 11 december 1968 v an 
deze r edenen geenszins gewag maakt; dat 
wanneer een werlu.1e1ner wordt ontslagen 
wegens " ernstige » redenen, deze rede
nen dienen vermeld te worden bij zijn 
ontslag, wat ten d eze op geen enkele wij
ze is geschied; clat wanneer beroepster 
thans argumenteert dat, concluant d eze 
redenen voldoende kende, dit door con
eluant niet a ileen steilig wordt ontkencl, 
m aar dat clit argument bovendien strikt 
waardeloos is ; dat bij onderzoek van de 
ingeroepen ernstige redenen a l dadelijk 
opvalt hoe dit argument tijdens de pro
cedure werd uitgevonden om een evident 
onrechtmatig ontslag t e motiveren zoals 
hierna gezegd ; dat de ontslagbrief zelf 
geen enkele reden vermeldt, zelf.'l niet 
gew~;tagt van b ech·ijfsreorgani satie" : 

Overwegend e dat, zo eiser in conclusie 
deed gelden dat het schrijven waarbij h em 
opzegging werd gegeven, de ernstige 
reden v an de opzegging moest vermelden, 
hij uit deze beschouwing geen juridische 
gevolgtrekking afleidde en in het bijzon
der niet stelde dat bij ontstentenis van 
die vermelding de opzeggin g nietig was 
of geen ernstige redenen m eer mochten 
ingeroepen worden ; dat u:it de context 
van zijn conclusie blijkt dat hi j die om
standigheid aileen inriep om aan te tonen 
dat de door verweerster aangevoerde 
redenen van technische of econoinische 
aard in feite niet bestonden ; 

Overwegende dat de rechter d erhalve 
zich ertoe kon beperken de in het mid
d el aan gehaalde conclusie te beantwoor
den door te verldaren d at er wel redenen 
van teclmische of economische aard aan
wezig waren ; 

(3) Cass., 19 mei 1971 (A1·1·. cass., 1971, 
blz. 939). 

(4) Cass., 17 mei 1972, supm, biz. 867. 
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Dat het middel niet kan aangenomen leidelijk opdringt, maar bovendien moet 
worden; en kan worden voorzien en ondervan-

Over het tweede middel, afgeleid uit 
-de schencling van artikel97 van de Grand
wet, 

doonlat _h et bestreden arrest de door 
-eiser ingestelde vordering tot betaling van 
722.118 frank afwijst om de reden dat 
« in tegenstelling met de opvatting van 
-de eerste rechter, er wel redenen van 
teclu1ische en economische aard aanwe
zig waren; dat dit blijkt uit het proces
verbaal van de verzoeningscomrnissie, 
waarop gemtirn.eerde (thans eiser) zich 
h ad beroepen krachtens artikel 25 van 
de statuten ; dat de opzegging gegeven 
werd binnen het kader van de algehele 
hervorming van de structuur, zonder re
kening te houden met. het feit clat hij lid 
vml. het personeelscomite was en zonder 
enige relatie met dit laatste; dat de ver
zoeningscommissie verder van oordeel is 
dat gemtimeerde behandeld is geworden 
zoals de andere agen ten in dezelfde si tna
tie, dit is op een vrijmoedige en liberale 
wijze, en zij ook geen enkele andere voor
stellen te formuleren heeft ten titel van 
schadevergoeding; dat hieruit blijkt dat 
de opzegging die werd gegeven en gehand
h aafd, geenszins hetrekking had op de 
.activiteit van gei:ntimeerde als lid van 
h et personeelscomite ; dat bet doel van 
de bescherming is dit lid te. vrijwaren 
tegen elk willekeurig ontslag; dat men be
zwaarlijk kan staande houden dat er 
hier willekeur zou zijn geweest, daar er 
rond dezelfde periode verschillende an
dere agenten opzegging lu·egen, oncle£ 
andere in de dienst van gei"ntimeerde wel
ke totaal werd gereorganiseerd ; dat men 
hier dus wel staat voor een motief van 
technische en economische aard en ge
intimeerde ten onrechte aanhaalt dat zijn 
functie nog steeds wordt waargenomen 
en zulks door iemand van dezelfde dienst ; 
dat deze functie evenwel ingevolge de 
h erstructurering en de ontslagen in de 
sector van gei'ntimeerde geen enkel karak
ter van evenwaardigheid vertoont met 
die welke dcor ge!ntimeerde werd uit
geoefend », 

zoncle1· te antwoonlen op de conclu
sie waarin eise1' staancle hield " dat enkel 
ernstige redenen van teclu1isch-econorni
sche aard die kunnen zijn welke zich 
plots en op niet te voorziene wijze voor
doen en zodanig ingrijpend zijn in het 
levensbestaan van een bedrijf dat zijn 
voortbestaan wordt bedreigd, dat de 
voorgewende reorganisatie van het bedrijf 
niet a ileen een maatregel is die zich ge-

gen »: 

Overwegende dat eiser zich ertoe be
perkte, in verband met het statuut van 
het personeelscornite van de verwerende 
vennootschap, in zijn conclusie te bewe
ren dat alleen als ernstige redenen van 
teclmische of economische aard krnmen 
beschouwd ·worden die ·welke zich plots 
en op niet te voorziene wijze voordoen en 
zodanig ingrijpend zijn in het levensbe
staan van een bedrijf dat zijn voortbe
staan wordt bedreigd, zonder deze bewe
ring op bepaalde gronden te steunen ; 

Overwegende dat het arrest, door aan 
te nemen dat de algehele hervorrning van 
de structurn· van de verwerencle vennoot
schap en de totale reorganisatie van de 
dienst redenen van teclmische of eco
nomische aard uitmaakten, de bewering 
van eiser beantwoordt door ze tegen te 
spreken; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 van de wet 
van 20 jtmi 1959 houdende goeclkeuring 
van het verdrag nopens de oprichting 
van de Europese Maatschappij voor che
mische bewerking van bestraalde reac
torbrandstof, ondertekend op 20 decem
ber 1957 te Parijs, 2, a, van bedoeld ver
ch·ag, 14, lid 3, en 22 van de wetten 
betreffende het bediendencontract, geco
ordineard op 20 juli 1955, 

doonlat het bestreden arrest de vor
dering doer eiser ingestelcl tot betaling 
van 722.118 frank afwijst om de reden 
dat verweerster terecht aan eiser opzeg
ging gegeven heeft eindigend op 31 de
cember 1969, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de betrekkin
gen tussen eiser en verweerster geregeld 
worden door h et verdrag, door de statu
ten van verweerster, en in ondergeschik
te orde door bet Belgisch recht, in de 
mate waarin daaraan geen afbreuk ge
daan wordt door bet verdrag en door de 
statuten en h et arrest daaraan geen af
breuk vaststelt betreffende het bedien
dencontract van de partijen (schending 
van de artikelen 1 van de wet van 20 jtmi 
1959 en 2, a, van het verdr ag van Parijs 
van 20 december 1957); 

tweede onde1·deel, verweerster aan eiser 
opzegging had betekend met schrijven 
van 11 december 1968 tegen 1 januari 
1970 en dat deze opzegging, bij gebreke 
van aanduiding van de dag waarop zij 
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zou ingaan, nietig en van gener waarde 
was (schencling van de artikelen 14, lid 
3, en 22 van de gecoiirclineerde wetten) 

Wat h et eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel niet 
aanduidt waarin de aaugehaalde wetsbe
palingen zouden zijn geschonden en dar
halve niet ontvankelijk is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat in zover het onder
dee! aanvoert dat de opzegging, bij ge
brek aan aanduiding van d e dag waar
op zij zou ingaan, nietig is, het middel, 
clat aan de feitenrechter niet is voorge
legd, het Hof zou verplichten om feite
lijke gegevens na te gaan en derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

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

24 mei 1972 . - 3e k an:ter. - Voo1·zitte1·, 
de H . Wauters , raadsheer waarnem.end 
voorzitter.- Ve1·slctggeve·r, de H. Meeus. 
- Gelijlclttidende conclusie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
de HH. Houtekier en Bayart. 

3e KA.MER. - 24 mei 1972. 

1° HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST - BESCHERi\UNG VAN 
RET LOON.- VERGOEDING VOOR REIS
KOSTEN. - VALT ONDER RET BEGRIP 
LOON IN DE ZIN VAN DE WET VAN 12 
APRIL 1965. 

2D OASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT ZONDER 
BELANC+ IS GEWORDEN WEGENS DE BE
SLISSING VAN RET l-fOF OVER EEN AN
DER l\UDDEL. - NIET ONTVANKELIJK 
lVIIDDEL. 

3D OASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT DE OPEN
BARE ORDE NIET RAAKT . - MIDDEL 
DAT NIET VOOR DE FEI=NRECRTER IS 
VOORGEDRAGEN. - NIET ONTVANKE
LIJK l\UDDEL. 

(1) De conciusie van het openbaar ministerie 
verscheen in Jounwl des t1·ibtt?utt!X _dtt t?·avail, 
1972, biz. 202. 

1 D De ve1·goeding voo1· ?'eislcosten, waar-
op de we?·lcneme?' ingevolge zijn dienst
bet?·elclcing ten laste van de we?·lcgeve1·· 
1·echt heejt, valt ondeT het beg1·ip " loon »· 
in de zin van m·tilcel 2 van de wet van. 
12 april 1965 (1). 

2D Niet ontvcmlcelijlc is het middel dat voo1·· 
de eise1· zoncle1· belcmg is gew01·den we
gens de beslissing van het Hoj ove1· een. 
ancle1· micldel (2). 

3D Niet ontvcmkelijlc is het midclel dat cle 
openba1·e o1·de niet 1·aalct en clat, in btw
ge?'lijlce zalcen, voo1· de jeiten1·echte?· niet 
is voo1·geclmgen (3). 

(SAi\1El'.TWERKENDE VENNOOTSCRAP 
cc l\1EGA », T. STOELEN.} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 maart 1971 door het Ar
beidshof te BrusseL afdeling Antwerpen, 
gewezen; 

Over het middel, afgeleicl uit de schen
cling van de arbikelen 2, 3D, 23 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
schenning van het loon der werlu1e1ners, 
3 van de wet van 30 juli 1963 tot instal
ling van het statuut der handelsvertegen
woordigers, ll01, 1102, 1134, 1184, 1612, 
1613 van het Burgerlijk Wetboek, 821, 
824, 827 van het Gerechtelijk vVetboek 
en 97 van d e Grondwet, en van het alge
meen rechtsbeginsel van de niet-uitvoe
ringsexceptie, 

doonlat h et bestreden arrest eiseres ver
oordeelt on1 aan verweerder de som van 
33.000 frank m et intresten en kosten te 
betalen om de reden dat eiseres " de over
eengekomen autovergoeding betaalde tot 
j1.mi 1967 en daarna de vergoeding in
hield. Dat op 25 maart 1968 een einde 
werd gemaakt aan de arbeidsovereen
komst en dat voordien blijkbaar nooit 
enig verzoek tot het voorbrengen van de 
verzekeringspolis tot gedaagde in hoger 
beroep (thans verweerder) door zijn werk
gever werd gericht. Dat de door deze 
laatste voorgebrachte brieven alle dateren 
van de periode na de onmiddellijke op
zegging op 25 maart 1968 en n adat 

(2) Cass., 13 april 1972, sttpnt, biz. 758. 
(3) Cass., 29 mei 1969 (An·. cass.; 1969, 

biz. 941). 
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gedaagde in hoger beroep gevraagd had 
om betaling van de volgens hem nog 
verschuldigde autovergoeding, zodat dui
d elijk voorkomt dat eiseres in hoger 
beroep naar een m iddel gezocht heeft om 
.aan de betaling ervan te ontsnappen. 
Dat artikel 2 van de wet van 12 april1 965 
inderdaad onder 3° van het eerste lid 
bepaal t : " deze wet verstaat onder 
loon ... 3° de in geld waardeerbare voor
delen waarop de werlmemer ingevolge 
zij n dienstbetrekking recht heeft ten 
laste van de werkgever ». Dat de schrifte-
1ijke arbeidsovereenkomst in ar tikel 6 
expl iciet d e autovergoeding a mto van 
3.000 frank per maand bep aalt . Dat 
deze autovergoeding dus wei te be
schouwen is als een voordeel, niet enkel 
waardeerbaar, maar wei bepaald in geld 
Bn door de schriftelijke arbeidsovereen
komst als recht toegekend ten laste van 
-de werkgever . Dat eiseres in hager beroep 
n iet ontkent dat zij d eze vergoeding ge
durencle 11 maanden heeft achtergehou
den. Dat de eerste rechter zich alclus n iet 
vergist heeft wanneer hij voor recht heeft 
gezegd dat deze autovergoeding naar 
luicl van de bepalingen van de wet van 
12 apri l 1965 op de bescherming van het 
loon van de werlmemers dee] uitmaakte 
van het overeengekomen loon en gedaag
de in hoger beroep a ldus gerechtigd was 
om de gevorderde 33.000 frank autover
goeding te bekomen », 

tenvijl, ee1·ste oncleTcleel, eiseres in con
clusie staande hield, zonder op d at p1.mt 
door he t arrest tegengesproken te worden, 
clat de contractueel tussen partijen be
dongen autovergoeding van 3.000 frank 
per maand een kostenvergoeding was, 
bestemd om de werkelijk door verweer
der gedane verplaatsingen op forfaitaire 
wijze te vergoeden, en deze kostenver
goeding derhalve geen in geld waardeer
baar voordeel was en dus geen dee] van 
het loon van verweerder uitmaakte 
(schending van de artikelen 2, 3°, 23 van 
de wet van 12 april 1965 en 3 van de vvet 
van 30 juli 1963); 

tweecle oncle1·cleel, eiseres in conclusie 
staande hield, zonder op dat p1.mt door 
het arrest tegengesproken te worden, dat 
verweerder zijn door artikel 6 van de 
overeenkomst opgelegde verplichting tot 
verzekering voor de vri jwaring van zijn 
werkgever niet nageleefd had en zij der
halve gerechtigd was op grond van de 
n iet-uitvoeringsexceptie de uitvoering 
vah haar door h etzelfde artikel 6 van de 
overeenkomst opgelegde verplichting, na
meli jk het beta len van de autovergoe
ding, te sch orsen (schending van de ar-

tikelen 11 01, 1102, 1134, 1184, 1612, 
1613 van het Burgerlijk Wetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de niet
u itvoeringsexcept ie) ; 

clenle onclenleel , het feit dat eiseres vroe
ger de overeengekomen autovergoeding 
betaald heeft en zij gezocht heeft naar 
een m iddel om daaraan te ontsnappen, 
niet inhoudt dat zij niet meer gerech
t igd zou zijn de n iet-uitvoeringsexcep t ie 
tegen te stellen en het arrest niet vast
stelt dat zij deze zou verzaakt hebben 
en dergeli jke motieven duister en duhbel
zinnig zijn (schending va.n de ar tikelen 
821, 824, 827 van het Gerechtelij k Wet
hoek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat verweerder, die a ls 
handelsvertegenwoordiger in dienst van 
eiseres had gewerkt, de betaling van 
33.000 frank vorderd e ter uitvoering van 
het beding van d e tussen partijen geslo
t en arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
waarbij een vergoeding van 3.000 frank 
per maand was bepaald ter dekking van 
de reiskosten die verweerder In de uit
voering van zijn arbeidsovereenkomst 
maakte; dat eiseres deze vergoeding ge
durende elf maanden n iet had betaald; 

Overwegende dat eiseres a ls verweer 
t egen d eze vordering de except1:o non acl
?:m.pleti contmctus opwierp om de reden 
dat verweerder niet voldaan h ad aan de 
hem door h etzelfcle becling van het con
tract opgelegde verplichting de nodige 
voorzorgen bij zijn verzekeraar te nemen 
om zijn werkgever tegen gebeurlijke aan
spraken bij ongevallen te vrijwaren; 

Overwegende dat het arrest de opge
worpen excep tie verwerpt om de reden 
dat de overeengekomen vergoecling moet 
beschouwd worden als dee] uitmakende 
van het loon van verweerder ; 

'iV at h et eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, in de wet van 12 

april 1965 betreffencle de besch erming 
van het loon der werlmemers, het be
grip " loon >> ruun moet worden opgevat ; 
dat b et aile geldelijke en in geld waar
deerbare voordelen 01nvat waarop de 
werlmemer ingevolge zijn dienstbetrek
king ten la.ste van de werkgever recht 
heeft ; dat de vergoeding voor reiskosten 
die de werkgever ingevolge de arbeids
overeenkomst aan een handelsvertegen
woordiger moet betalen, a ls loon in de 
zin van voormelde wet client aangemerkt 
te worden en onder de door deze wet 
verleende bescherming valt ;-

Overwegende dau h et arrest derhalve 
wetteli jk beslist dat de ten deze overeen
gekomen vergoeding deel uitmaakt van 
het loon van verweerder ; 
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Dat het onderdeel naar recht faalt; 

W at het tweede en h et derde onder
dee! betreft : 

Ovenvegencle dat eiseres in h aar con
clusie in hoger beroep uitclrukkeli jk stel
de dat d e exceptio non adimpleti contmc
tus niet kan ingeroepen worden om af
houdingen te rechtvaarcligen op het door 
de wet van 12 april 1965 beschermde 
loon van de werknemers, 1naar aanvcer
de dat zij de exceptie t en deze wel kon 
opwerpen omdat de gevorderde vergoe
ding buiten het loon viel ; 

Overwegende dat, nu het arrest wet
telijk beslist clat de door verweerder ge
vorderde vergoecling deel uimaakt van 
zijn loon, het tweede en h et clerde onder
dee! zonder belang zijn, in zover zij in
houden dat de exceptie kan worden in
~eroepen omdat d e vergoecling geen loon 
IS; 

Dat, in zover zij inhouden dat de ex
ceptie zelfs ten aanzien van de betaling 
van loon kan worden ingeroepen, zij niet 
aan de feitenrechter werden voorgelegd 
en, nu zij de openbare orde ni et r aken, 
derhalve nieuw zijn ; 

Dat de beide onderdelen niet ontvan
kelijk zijn ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in d e kosten. 

24 mei 1972.- 3e k amer.- Voonitte1·, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Meeus. 
- Gelijkluidende conclttsie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H . Houtekier. 

3e KAMER. - 24 mei 1972. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE) - DIENST
PLICHT. - BESLISSING VAN DE HER
KEURINGSRAAD. - IN HET NEDER
LANDS GEWEZEN . - VOORZIENING IN 
HET FRANS. - NIETIGHEID. 

Niet·ig is de in het F1·ans gestelcle voo?'· 
ziening tegen een in het N ede1'lancl;~ ge
wezen beslissing van een he?·ke-wrings
macl (1). (Wet van 15 jtmi 1935, art. 27 
en 40.) 

(1) Cass., 9 december 1968 (A?'?' . cass., 1969, 
blz. 360); raadpl. cass. , 16 november 1970 
(ibicl ., 1971, blz. 243) . 

(DEGEZELLE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

24 m ei 1972. - 3e kamer.- Vo01·zitte1' , 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend. 
voorzitter. - Ve1·slctggeve1', de H. Meeus .. 
- Gelijlcltticlende conclt<sie, de H. Le
naerts, a dvocaat-generaal. 

1e KAMER.- 25 mei 1972. 

1° VENNOOTSCHAPPEN. - KoLO
NIAALRECHTELIJKE VENNOOTSCHAP. -
VENNOOTSCHAP WAARVAN DE HOOFD-· 
ZETEL IN BELC+IE IS GEVESTIGD- VEN
NOOTSCHAP WAARVAN DE HOOFDZETEL 
NIET NAAR KONGO IS OVERGEBRACHT 
v66R 30 J UNI 1960. - VENNOOTSCHAP 
DIE VAN RECHTSWEGE AAN DE BEL
GISCRE WETTEN OP DE HANDELSVEN
NOOTSCHAPPEN IS ONDERWORPEN EN 
HAAR STATUTEN AAN DEZE WETTEN 
MOET AANPASSEN V06R 31 DECE~mER 
1963. - VENNOOTSCHAP DIE HAAR. 

RECRTSPERSOONLIJKHEID BEHOUDT, 
HOEWEL ZIJ VOORLOPIG HAAR OOR
SPRONKELIJKE VORl\1 BEHOUDT IN AF
WACHTING DAT HAAR STATUTEN WOR
DEN AANGEPAST. - VENNOOTSCHAP 
BEVOEGD OM I N RECHTE OP TE TREDEN. 

2° VENNOOTSCHAPPEN. - KoLo
NIAALRECHTELIJKE VENNOOTSCHAP· 
WAARVAN DE HOOFDZETEL IN BELGIE 
WERD BEHOUDEN.- WET VAN 17 JUNI 
1960, GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 
20 DECEMBER 1961. - BESLISTE EN 
VOOR 30 JUNI 1960 INGESCHREVEN 
KAPITAALVERHOGING >VELKE OP DEZE 
DATUM NIET WAS UITGEVOERD. 
SCHULD VAN RECHTSWEGE OMGEZET 
IN BELGISCHE FRANK TEGEN DE PARI
TEIT OP 30 J UNI 1960. 

1° De hanclelsvennootschappen opge1·ich 
oncle1· het stelsel van de in Belgisch Kon
go geldende wetgeving d·ie, hoewel httn 
hoojdzetel in Belgie gevest-igcl is, in aj
wijlcing van m·tikel 197 van de gecoii?'
dinee?·de wetten OJJ de handelsvennoot
schappen tt1:tsluitencl aan de lcolonictle 
wetten ww·en oncle?'WO?]Jen en die v661· 
3() jttni 1960 lmn hoojclzetel niet naa1· 
Kongo hebben ove1·gebmcht, zijn sinds 
deze clatttm vctn ?'echtswege aan de Bel
gische wetten op de handelsvennootschap
p en onde?'Wo?·pen en hebben hun stattt-
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ten aan deze wetten moeten aanpassen 
v661· 31 decembe1' 1963; de1·halve wet
telijk ge1·echtvam·digd is het a1·m~t dat 
beslist dat een de1·gelijke vennootschap, 
hoewel zij haa1· 001'Sp1'onkelijke vonn be
houden heeft in ajwachting van de aan
passing van haa1· statttten v661· de ge
melde datum, haa1' 1'echtspe1'soonlijkheid 
heejt behouden en bevoegd is om in 
1·echte op te t1·eden (l). (Wet van 17 
j1.mi 1970, gewijzigd b ij de wet van 
20 december 1961.) 

2o De bepalingen van a1·tilcel 2bis van de 
wet van 17 jttni 1960, die gewijzigd is 
bij de wet van 20 decembe1· 1961 be
t?·ejjende het statuut van de Belgische 
lcoloniaal?-echtelijlce vennootschappen, 
naa1· luid waa1·van het lcapitaal van deze 
vennootschappen van 1·echtswege in Bel
gische jmnlc wo1·dt uitged1·ukt tegen de 
pa1·iteit op 30 juni 1960, zijn dwingende 
bepalingen met een algemene st1·elclcing 
en zijn de1·halve van toepassing op alle 
alcten, die op de dag van lmn inwe·rlcing
t?·eding bestaan, onde1· mee1· op de ve?'
bintenissen ten gevolge van een insclwij
ving tot Jcapitaalsvenneenle1·ing die vast
gesteld en invo1·de1·baa1' is v661· 30 jtmi 
1960, maa1· waa1·van de uitvoe1·ing op 
deze clatttm nag niet had plaatsgehad. 
(Wet van 17 jtmi 1960, gewijzigd bij 
de wet van 20 december 1961.) 

(WEDUWE DELAHA,UT EN JA,QUES DELA,
HAUT, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
SIPOREX-LEO, IN VEREFFENING.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 december 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
soh ending van de artikelen 1, inzonder
heid § 2, lid 2, en 2 van de wet van 17 juni 
1960 betreffende het statuut van de Bel
giselle koloniaalrechtelijke vennootschap
pen waarvan de bestuurlijke hoofdzetel 
in Belgie gevestigd is (welk artikel 1 ge
wijzigd en aangevuld is bij artikel 1 van 
de wet van 20 december 1961 en, wat 

(1) Over de toepassing van de grondregelen 
van het Belgische recht op de vennootschap
pen, die in Belgie gevestigd maar opgericht 
zijn onder de gelding van de vormregelen van 
het land waar de akte is verleden, raadplege 
men VAN RYN, d . I , nr. 378, blz. 266 ; FREDE

RICQ, d . V, nr. 771, biz. 1085; over de toepas
sing van de wet van 17 juni 1960, gewijzigd 

CASSATIE, 1972. - 29 

1 de termijn betreft, opnieuw gewijzigd is 
bij het koninklijk besluit van 29 novem
ber 1962), 2, 10, 11 en 12 van de wetten 
op de handelsvennootschappen, geco
ordineerd bij het koninklijk besluit van 
30 november 1935 (welk artikel 2 gewij
zigd is bij de wet van 14 maart 1962, 
artikel 2, 1°, en welk artikel 10 gewij 
zigcl is bij het besluit van de Regent van 
26 juni 1947, artike l 81, en bij de wet 
van 30 jm1i 1961, artikel 2), 

do01·dat het arrest, dat afwijzend be
schikt over het middel van niet-ontvan
kelijkheid dat hieruit is afgeleid dat ver
weerster in haar dagvaarding wederrech
telijk de hoedanigheid van naamloze ven
nootschap had aangenomen en dat zij, 
derhalve, op die datum geen enkele van 
de vormen van vennootschappen van 
koophandel had die bij de Belgische wet 
worden erkend, de rechtsvordering ont
vankelijk verklaart ; dat, volgens de gran
den die deze beslissing bepalen, verweer
ster, die Belgische vennoot.schap was ge
bleven ten gevolge van de wet van 1·7 
jnni 1960 en van de door haar bevoegd 
orgaan gedane keuze de maatschappelij 
ke zetel naar Belgie over te . brengen, 
bevoegd was om, hoe onnauwkeurig haar 
vorm ook was, in rechte op te treden 
tussen de datum van die keuze en de 
datum van de aanpassing van de statu
ten die door de algemene vergadering 
op 31 december 1963 werd geclaan; zij 
trouwens, vanaf de keuze, bij logische 
uitlegging van de vvet of zelfs van rechts
wege de hoedanigheid van naamloze ven
nootschap had verkregen, daar dit de 
juridische vorm was die overeenstemde 
met de vorm van vennootschap op aan
delen met beperkte aansprakelijkheid die 
zij onder het Belgisch koloniaal recht 
bezat; een wettekst bepaalt dat de keu
ze geen afbreuk doet aan het bestaan of 
de voortduring van het zedelijk lichaam, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, de wet een be
perkende opsomming geeft van de vor
men van handelsvennootschappen waar
aan ze een rechtspersoonlijkheid toekent 
onderscheiden van die van de vennoten 
en, derhalve, niet kan worden toegela
ten dat een zogenaamde vennootschap 
met onbepaalde vorm in rechte optreedt 

bij die van 20 december 1961, raadplege men 
GOLDSCHMIDT, « Le statut des societes belges 
ayant des sieges au Congo », J .T., 1962, 
blz. 91 ; over de toepassing van het decreet 
van 23 juni 1960, raadplege men cass., 30 sep
tember 1971, supm, biz. 113 en de noot 2 op 
biz. 113. 
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(schend.ing van de artikelen 2, 10, 11 en 
12 van de geco6rd.ineerde wetten op de 
handelsvemwotschappen die gewijzigd 
zijn zoals hierboven is gezegd) ; 

tweede oncle1·deel, het overbrengen uaar 
Belgie van de maatschappelijke zetel, 
dat door h et bestum·sorgaan van een 
Belgisch koloniaalrechtelijke veimoot
schap was beslist met toepassing van de 
wet van 17 juni 1960, enkel tot gevolg 
heeft de nationaliteit van de vennoot
schap vast te stellen en ze voortaan aan 
de bepalingen van de Belgische moeder
landse wetgeving op de vennootschappen 
t e onderwerpen; d e uitoefening van deze 
keuze geen enkele wijziging van rechts
wege van de vorm van de vennootschap 
impliceert en aileen de algemene verga
dering van deze vennootschap bevoegd 
is om die vorm van door de Belgische wet 
erkende vennootschappen van koophan
del vast te stellen welke het best met 
haar vroegere vorm overeenkomt (schen
ding van a lle in het middel vermelde wet
telijke bepalingen, inzonderheid van de 
artikelen 1 en 2 van de wet van 17• j1.mi 
1960 die gewijzigd zijn zoals hierboven 
is gezegd) : 

Overwegende dat, naar luid van de wet 
van 21 augustus 1921, de vennootschap
pen, opgericht onder het stelsel van de 
in d e kolonie geldende wetgeving, waar
van de hoofdzetel in Belgie was geves
tigd, in afwijking van artikel 197 van 
de geco6rdineerde wetten op de handels
vennootschappen uitsluitend aan de ko
loniale wetten waren onderworpen ; 

Overwegende dat bij de wet van 17 
juni 1960 aan deze uitzonderlijke rege
ling een einde werd gemaakt, behalve 
voor de vennootschappen die hun acti
viteit in Ruanda-Urundi uitoefenden; 

Dat, met toepassing van artikel 1, § 2, 
lid 1, van deze wet, die vennootschappen 
sinds 30 jtmi 1960, van rechtswege, aan 
de bepalingen van de Belgische wetgeving 
op de vennootschappen zijn onderwor
pen ; dat echter de vennootschappen die 
verlangden niet aan dit statuut te wor
den onderwor pen verplicht waren, v66r 
30 juni 1960, te beslissen hun bestuur
lijke hoofdzetel naar Congo over te bren
gen; 

Overwegende dat krachtens artikel 1 
van voormelde wet van 17 juni 1960, 
dat gewijzigd is bij artikel 1 van de wet 
van 20 december 1961, die vennootschap
pen over een beperkte termijn beschikten 
om hun statuten aan de Belgische wetge
ving aan te passen ; dat die termijn op 
31 decem bel' 1963 verstreek; 

Dat uit de economie van voormelde 
wet volgt dat, in afwachting van die aan
passing, deze vennootschappen hm1 vor
men behielden zoals ze bij de kolonia
le wetgeving geregelcl waren ; dat, wat 
hm1 statuten betreft, deze geh andhaafd 
werden onder het voorbehoud clat de be
palingen die niet in overeenstennning wa
ren met de dwingende bepalingen van 
de Belgische wetgeving op de handels
vemlootschappen van overeenkomstige 
aard, als niet geschreven zouden worden 
beschouwd ; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster, voor 30 juni 1960, 
een koloniaalrechtelijke vennootschap 
was waarvan de hoofdzetel in Belgie en 
de maatschappelijke zetel in Congo ge
vestigcl was; dat zij bovenclien, over
eenkomstig artikel 2 van de vvet van 
17 juni 1960, v66r 30 jtmi 1960 h a d be
slist afstand te doen van d e kwalifica
tie van maatschappelijke zetel voor de 
in Congo bestaande « zetel van het maat
schappelijk huis " ; 

Dat uit deze vaststellingen volgt dat 
verweerster voorlopig haar oorspronke
lijke vorm had behouden, in afwachting 
dat haar statuten aan de Belgische wet
geving zouden worden aangepast ; 

Dat, dei·halve, het arrest, zonder eni
ge van de in het middel aangeduicle wet
telijke bepalingen te schenden, uit deze 
vaststellingen kon afleiden dat verweer
ster haar rechtspersoonlijkheid had be
houden en bijgevolg bevoegd was om in 
rechte op te treden ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2 bis van 
de wet van 17 jmli 1960 betreffende het 
statuut van de Belgische koloniaalrech
telijke vennootschappen waarvan de be
stumlijke hoofdzetel in Belgie gevestigd 
is ( daarin ingevoegd bij artikel 2 van 
de wet van 20 december 1961), 1134, 
1895 van h et B m gerlijk Wetboek, 33, 468 
van boek ch'ie van h et BlU'gerlijk Wetboek 
van Congo (decreet van 30 juli 1888 dat 
clit boek als boek een uitvaardigt en waap
van de latere wijzigingen geen betrekking 
heb ben op d eze artikelen), 

cloonlctt, na te h ebben erkend clat de 
rechtsvoorganger van de eisers op de 
kapitaalverhoging van verweerster van 
4 juli 1957 voor een bedrag van 2.530.000 
Kongolese frank had ingeschreven en 
dat het saldo van de inschrijving, name
lijk 2.024.000 frank, vanaf h et jaar 1958 
in Kongol ese frank opeisbaar was ge-
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worden, het arrest niettemin beslist dat 
deze schuld voor hetzelfde bedrag in 
Belgische frank moet worden betaald ; 
dat, volgens zijn determinerende gran
den, het kapitaal vmi. de Belgische ko
loniaalrechtelijke vennootschappen die de 
Belgische regeling hebben gekozen, naar 
luid van de wet van 20 december 1961, 
van rechtswege, in Belgische frank wordt 
uitgedrukt tegen de pariteit op 30 juni 
1960, en hieruit volgt dat elke inschrij
ving op een kapitaalverhoging van een 
dergelijke vennootschap, voor haar niet 
aangezuiverd deel op die datum van 
20 december 1961, in Belgisch geld moet 
volgestort worden tegen de pariteit van 
30 juni 1960, dat wil zeggen a pm·i; 
noch het beginsel van de niet-tenigwer
king van de wetten, noch dat van de 
verkregen rechten, noch de theorie van 
de uitvoering van de contracten de ei
sers van deze verplichting lnmnen ont
heffen, daar de verbintenis om een maat
schappelijk kapitaal samen te stellen dat 
grater is rlan het oorspronkelijk kapi
taal deel uitmaakt van het vennoot
schapsrecht en van de bescherming van 
derden en niet van de beginselen inzake 
de betrekkingen tussen partijen bij een 
overeenkomst, 

te1·wijl de wetgever voornoemde ven
nootschappen enkel heeft verplicht hun 
kapitaal voortaan in Belgische frank uit 
te drukken tegen de pariteit op 30 jtmi 
1960, zonder de individuele verbintenis
sen van h tm ve1moten te veranderen in 
verbintenissen van eenzelfde bedrag in 
Belgische frank (schending van artikel 
2b·is van de wet van 17 jw1i 1960, daarin 
ingevoegd bij de wet van 20 december 
1961) en het strijdig is met de bindende 
kracht van de contracten een vennoot 
te verplichten tot_ betaling in Belgische 
frank van een inschrijving die in Kon
golese frank gedaan en opeisbaar werd 
v66r de onderwerping van een Belgische 
koloniaalrechtelijke vennootschap aan 
de Belgische moederlandse wetgeving op 
de vennootschappen (schending van de 
overige in het middel vermelde wette
lijke bepalingen) : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 2bis van de wet van 17 jwli 1960, 
die gewijzigd is bij de wet van 20 de
cember 1961, het kapitaal van de erin 
bedoelde vennootschappen van rechts
wege in Belgische frank wordt uitgedrukt 
tegen de pariteit op 30 juni 1960; 

Overwegende dat deze dwingende be
paling met een algemene strekking nood
zakelijk van toepassing is op alle alden 

die op de dag van haar inwerkingtreding 
bestaan en waarbij het bech-ag van het 
kapitaal van genoemde vennootschap
pen wordt vastgesteld , zodat in de plaats 
van de woorden " Kongolese frank » voor
taan " Belgische frank " moet worden ge
lezen; 

Dat het arrest, derhalve, heeft kun
nen beslissen, zonder de in het middel 
aangeduide wettelijke bepalingen . te 
schenden, dat de eisers gehouden zijn tot 
betaling in Belgische frank, tegen de pa
riteit op 30 jtmi 1960, van het saldo van 
de verbintenissen die hun rechtsvoor
ganger had aangegaan ingevolge de ka;
pitaalverhcging die de verwerende ven
nootschap in 1957 had beslist en in Kon
golese frank was uitgedrukt; 

D at het middel naar recht faalt ; 

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

25 mei 1972.- 1e kamer.- Voo?·zitte1·, 
de H. Valentin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijkhtidende concl~tsie, 
de H. K.rings, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Philips en Bayart. 

1 e KAMER. - 25 mei 1972. 

1° AUTEURSRECHT. - 0PENBAR~ 
UITVOERIN G VAN EEN MUZIEKWERK. __:_ 
BEGRIP. . 

2° AUTEURSRECHT, - 0PEN BARE 
UITVOERING VAN EEN MUZIEKWERK.
UITZEN DIN G VAN EEN PLAATOPNAME 
VAN EEN l\1UZIEKWER-K . - KAN EEN 
MIDDEL ZIJ"N OM DIT WERK IN BET 
OPENBAAR U IT TE VOEREN. 

3° VERENIGING ZONDER WINST
OOGMERK.- BEBEERDERS.- AAN
SPRAKELIJ"KBEID WEGENS BEHEERS
FOUTEN. - 0MVANG. 

1° H et al dan niet openbaa1· lcm·alcte1· van 
de ~titvoe1·ing van een mttzielcwe?·lc hangt 
aj van de toegangsvoonvaaTden tot het 
lolcctal wam· zij heejt plaatsgelwd; de 
ve1·gade1·ing van een pTive lcT-i-ng waa1·, 
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buiten de aangesloten leclen, steunende 
leden en m·eleden, hun echtgenoten en 
minde1ja1·ige lcinde1·en, m·eemde p e?·so
nen toegelaten zijn, welke oolc cle jo?'
maliteiten voo1· h~tn toelating zijn, wonlt 
in beginsel een openba1·e ve1·gade1·ing (1). 
(Wet van 22 maart 1868, op b et 
auteursrecht, art. 16.) 

2o De uitzencling van een op plaat opgeno
men rnuzielcwe1·k lean een middel zijn om 
dit we1·k in het openbam· uit te voe1·en (2). 
(Wet van 22 maart 1886 op bet 
auteursrecht, art. 16.) 

3o De behee?·de?·s van ve1·enigingen zonde1· 
winstoogme1'lc zijn aanspmkelijk zelfs te
genovm· de1·den, vou?' de ve1·v~tlling van de 
hun gegeven opckacht en voo1· cle mis
g?·epen die zij in lntn behee1· hebben 
bed1·even (3). (Wet van 27 jw1i 1921, 
art. 14.) 

(BELGISCHE VERENIGING VOOR AUTEURS, 
COMPONISTEN EN UITGEVERS, SABA!\'[, 
T. VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
« CERCLE EQUESTRE DES FALTZES ll EN 

VERHELST . ) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 18 februari 1970 in boger 
be~roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dinant ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1349, 1353 van h et Bmgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 16, 38 (aangevuld bij ar
tikel 2 van de wet .van 5 maart 1921) 
van de wet van 22 maart 1886 op bet 
auteursrecht, 4, lid 1, 5, 6, lid 1, ll, 1, 
1o, 13, 1, 2°, van de Conventie van Bern 
voor de bescherming van letterlnmdige 
en kunstwerken, ondertekend te Bern op 
9 september 1886, aangevuld te Parijs 
op 4 mei 1896, berzien te Berlijn op 

(1) W .A.UWERMANS, Le d?·oit des auletws en 
Belgique, nr. 253, b lz. 239 en 240; ru·s. 268 
en 269, biz. 250 ; BENOIDT en DESCAMPS, 
Commentai1·e legislatij de la loi du 22 ma1·s 1886 
su1· le d1·oit d'atdeu1·, blz. 401 ; RECHT, Le d1'0it 
d' auteur SUT les exectdions pttbliques des aJUV1'eS 
musicales, biz. 37 ; VAN IsACKER, De exploita
tim·echten van de attteu1·, biz. 240. 

(2) Men raadpiege cass ., 19 janu ari 1956 
en de conciusie van de Heer Procureur-gene-

13 november 1908, aangevulcl te Bern 
op 20 maart 1914, berzien te Rome op 
2 juni 1928 en herzien te Brussel op 
26 juni 1948, van de enige artikelen van 
de wetten van 30 september 1887 en van 
8 jmli 1897, 1 van d e wetten van 23 mei 
1910 en van 5 maart 1921 en van het 
enig artikel van de wetten van 16 april 
1934 en van 26 juni 1951 die respectie
velijk genoemde Conventie in h aar staat 
op elk van d e voormelde data bebben 
goeclgekem·d, 2, lid 1 en 2, van de Uni
versele Auteursrecht-Conventie en Bijge
voegde Protocollen, ondertekend t e Ge
neve op 6 september 1952, 1 van de 
goedkeuringswet van 20 april 1960 en 
97 van de Grondwet, 

doo?'dat het bestreden vonnis, om de 
rechtsvorclering van eiseres tegen ver
weerster tot betaling van auteursrechten 
voor de openbare uitvoering van mu
ziekwerken niet gegrond t e verldaren 
en haar in de kosten te veroordelen, 
na te hebben vastgesteld dat verweer
ster een « prive lu·ing " is, .. . « dat, 
naar luid van de statuten en van het 
huishoudelijk reglement betreffende deze 
vereniging zonder winstoogmerk, de 
opsomming van de personen die in 
de lokalen mogen biru1enkomen beper
kend is en duidelijk wordt bepaald; dat 
de te v ervuJlen voorwaarden eveneens 
worden vastgesteld " ; dat de afgevaardig
d en van eiseres, door hun aanwezigheid in 
de lokalen tijdens d e avond van 28 april 
1968 «de eigenschap van prive kring 
geenszins hebben kunnen veranderen, 
vermits zij zich aan het huishoudelijk re
glement hebben moeten onderwerpen 
door het register van de genodigden van 
de leden mecle te ondertekenen, hoeda
nigheid (die zij niet h adden en) waarop 
zij zich hadden b eroepen "• ... « clat er 
geen enkele publiciteit was geweest voor 
cleze vergadering die « intiem e avond
partij " was genoemd ... en " dat er daar 
bovendien geen orkest doch enkel een 
platenspeler was "• m et toepassing van 
de regel dat de openbare uitvoering 
van nmziekwerken een · begrip is dat 
door de wetgever wordt overgelaten aan 

raai IV.J. Ganshof van der Meersch, toen 
advocaat-generaai (Bull. en PASIC., 1956, 
I, 484; Rev. C1'it. jt£1'. belge, 1056, biz. 172 
en de inleidende noot) . 

(3) GOEDSEELS, noot in Rev. 1J1'ctt. soc., 1935, 
Ul'. 3429, biz. 76 ; GOEDSEELS en GOOSSENS, 
Tmi te jw·idiq·ue des associations sans but 
lttc1·atif et des etctblissements cl'utilite 1J'ubliqtte, 
nr. 1020bis ; VAN RYN, d . I, biz. 397, ru·. 612 
en nr. 613. 


